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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження проблеми професійної мовної особистості 

держслужбовця зумовлена об’єктивними суспільними потребами. Підвищення 

ефективності функціонування державної служби в Україні та її адаптація до 

стандартів Європейського Союзу актуалізує необхідність удосконалення 

системи підготовки державних управлінців. Однією з умов досягнення світових 

стандартів професіоналізаціїї державної служби є мовна підготовка.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні феномену мовної 

професійної особистості на прикладі вивчення мовної особистості 

держслужбовця. Реалізація поставленої мети потребує виконання таких 

завдань:-проаналізувати праці науковців щодо проблем тлумачення мовної 

особистості і підходів до розуміння цього поняття; 

-висвітлити рівень досліджуваності проблеми в сучасній соціолінгвістиці; 

-проаналізувати мовну та мовленнєву поведінку держслужбовця на основі 

дослідження його професійної комунікації; 

-охарактеризувати професійні мовні тексти (усні і письмові) як продукт 

мовної діяльності фахівця. 

Об’єкт дослідження – професійна мовна особистість.  

Предмет дослідження – мовна особистість державних службовців. 

Методи дослідження: загальнонаукові методи індукції та дедукції; 

теоретичного узагальнення та моделювання процесу формування професійної 

компетентності держслужбовця; порівняльний для аналізу змісту, форм і 

методів культури професійної мови. 

Гіпотеза дослідження: професійна мовна особистість держслужбовця 

реалізується перш за все через адміністративний дискурс, який забезпечує 

виконання повноважень державних органів влади і має тенденцію до 

стандартизації. Його мовна поведінка зумовлена особливостями професії, 

соціальним статусом, а також суспільно-політичним й історико-культурним 

контекстом. 
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1.Мовна особистість інформаційної доби 

 

Уперше термін «мовна особистість» було вжито в ХХ столітті 

В. В. Виноградовим. Його появу спричинено необхідністю збагнути, якою має 

бути людина, повністю адаптована до умов своєї доби. 

Категорія «мовна особистість» основана на антропологічній лінгвістиці 

(Е. Бенвеніст, В. фон Гумбольдт) та на структурі мовної особистості, 

запропонованій Ю. М. Карауловим, який вважав, що «мовна особистість – це та 

наскрізна ідея, яка, як показує досвід її аналізу й опису, пронизує всі аспекти 

вивчення мови й одночасно руйнує межі між дисциплінами, що вивчають 

людину, оскільки не можна вивчати людину поза її мовою» [6, с. 5]. 

Словники визначають мовну особистість як носія мови, «який добре 

володіє  системою лінгвістичних знань, репродукує мовленнєву діяльність, має 

навички активної роботи зі словом, дбає про мову і сприяє її розвитку. Це 

мовець, який забезпечує розширення функцій мови, творення україномовного 

середовища в усіх сферах  суспільного життя, виявляє природне бажання 

повернутися в повсякденному спілкуванні до рідної мови, до відродження 

культури, традицій народу, до вироблення зразків висококультурного 

спілкування літературною мовою» [10, 17]. 

Спираючись на позиції українського вченого, мовознавця та 

лексикографа Івана Огієнка, можна сказати, що мовна особистість формується 

рідною мовою, за допомогою якої людина здобула перші відомості про 

середовище, яке її оточує, і про закони, що керують його розвитком [14, с. 14]. 

Мовець може стати мовною особистістю тільки тоді, коли він пізнає 

психологію, культуру й етнографію свого народу, мовою якого він говорить, і 

коли ці знання будуть безпосередньо пов’язані з його життєвою і розумовою 

діяльністю. На думку вченого, чим повніше мовлення виражає живу думку, 

щирі почуття, чим виразніше в ньому виявляється небайдужість людини до 

власного мовлення, тим більше гарантій, що в такої людини знання мови, 
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високий рівень культури спілкування переросте в майстерне володіння мовою. 

Лише за таких умов може сформуватися ідеальна мовна особистість. 

До поняття «мовної особистості» звертався й Іван Франко. Письменника 

постійно цікавила мовна індивідуальність, підґрунтям чого було тверде 

переконання вченого, що знаменням нового часу і основою для подальшого 

суспільного зростання стає прагнення «кожної людської особистості... до 

можливого розширення сфери свого буття і своєї діяльності, свого 

індивідуального розвитку» [20, с. 276]. Роздумуючи про М. Старицького – і не 

тільки як письменника, а насамперед як громадянина, І. Франко пише: 

«Найцінніше і найкраще в кожнім чоловіці... се його індивідуальність, його 

духовне обличчя зо всіми його окремішніми прикметами. Чим більше тих 

прикмет, чим вони характерніші та гармонійніші, тим багатша, сильніша й 

симпатичніша індивідуальність людини... До таких прикмет, що відповідають 

складові душі,... належить і мова» [20, с. 276]. Мовну діяльність І. Франко тісно 

пов’язував із самою особистістю, з «таємною робітнею її духу». Опрацьовуючи 

концепцію подальшого розвитку української мови, виробляючи теорію мовної 

поведінки й мовного життя творчої особистості та народу, вчений осмислював 

мовну діяльність видатних письменників з погляду їх значення і ролі в цих 

важливих процесах. 

У Франкову добу в Галичині йде інтенсивний процес розвитку 

українського публічного мовлення, чому сприяли активізація громадського 

життя, можність реалізувати задекларовані державою демократичні засади. 

Витворювалися різноманітні форми публічного спілкування – сходини, гутірки, 

засідання, збори, академії, відбувалися багатолюдні віча; виступали з 

промовами, рефератами, лекціями, відчитами, провадили диспути; активною 

була просвітницька робота. Потреба покликала до життя людей, що добре 

володіли мовленим словом. Популярним словом „бесідник” характеризували 

людей „високої інтелігенції”, „великого таланту”, „високо розвинутих, з 

поетичною душею”, які вміли захоплювати слухачів живим словом. «Знамениті 
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„бесідники” мали повагу в різних соціальних прошарках. Навіть прийнято було 

залишати згадку про блискучі виступи, фіксуючи це на людному місці [16]. 

Проблеми соціолінгвістичної парадигми культури державних службовців 

із урахуванням української специфіки розглядалися в численних дослідженнях 

науковців. Зокрема, Г.Г. Почепцов та Н.М. Драгомирецька проаналізували 

категорії комунікативної діяльності державних службовців; І.М. Плотницька та 

Т.Є. Недашківська вивчали проблеми мовленнєвого етикету в практиці 

державної служби; Н.Р. Нижник та О.А. Машков визначили основні 

інформаційно-комунікаційні аспекти державного управління; І.М. Плотницька 

та Н.М. Черненко зосередилися на питаннях специфіки граматики текстів 

державного управління та сучасного стану функціонування української мови в 

державному управлінні; О.Ф. Мельников, О.Я. Чебикін дослідили основні 

завдання і функції професійно-комунікативної діяльності державних 

службовців; В.М. Сороко, М.А. Нинюк, О.М. Зінченко, Л.В. Ожелевський, 

В.В. Філіпповський – структуру готовності фахівців у галузі державного 

управління до професійно-комунікативної діяльності [2, с. 25]. 

Проте інформаційна доба вносить у визначення мовної особистості певні 

корективи. У період соціокультурної трансформації суспільства спостерігаємо 

різке зростання обсягів інформації, яку має опрацювати сам мовець (сприйняти, 

систематизувати, проаналізувати тощо) та надзвичайно активне використання 

нових засобів спілкування – електронної пошти, форумів, чатів та ін., які 

чинять серйозний вплив на зміст і форму спілкування. Факти сьогодення 

змушують нас говорити про стрімку адаптацію мовної особистості до умов 

інформаційної доби, що відбивається в формуванні психосоціального мовця, 

який у професійній діяльності й особистісному спілкуванні все більше надає 

перевагу сучасним технологіям опрацювання інформації. 

У літературі відзначено, що у суспільстві, яке ґрунтується лише на 

інформації, живе нова людина – Людина інформації (homo іnformaticus) – 

оригінальна комунікаційна модель, що є продуктом інформаційного 

суспільства. До моделі мовної особистості, її компетенцій, в яку вже входять 
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мовна, мовленнєва, комунікативна, соціолінгвістична компетенції, настав час 

додати й інформаційну. 

Записи в соціальних мережах, на наш погляд, є окремими жанрами 

публічного дискурсу. На останнє десятиліття припадає стрімкий розвиток цього 

жанру, що зумовлено зростанням популярності соціальних мереж, зокрема 

Facebook, Twitter, LinkedIn. Публічні мовні особистості нині мають сторінки в 

соціальних мережах, завдяки чому можуть поширювати власні ідеї та погляди. 

Тож тепер відомий вислів «Хто володіє інформацією – володіє світом» 

сьогодні можна трансформувати: «Хто володіє інформацією та інформаційними 

технологіями – володіє світом».  

Найбільшою одиницею мовленнєвої діяльності є мовленнєва подія. 

Прикладами її можуть бути стаття, засідання парламенту, інтерв’ю, лекція, 

семінарське заняття, урок у школі тощо.  Здається, ніби створені всі умови для 

розвитку особистості нової «інфолюдини», головними ознаками якої є інтелект 

та знання, проте як і будь-яка інша людина, homo informaticus має розвивати 

такі якості, як духовність, соціальність, моральність та реальність. Тому 

необхідно знайти баланс між інформаційними технологіями та цінностями 

гуманізму.  

У соціолінгвістичному аспекті на перший план висувається поняття 

модельної особистості – типового представника своєї соціальної групи, який 

ідентифікується за специфічними характеристиками вербальної та невербальної 

поведінки, пов’язаної з його ціннісними установками. Не можна не погодитися 

з В.І. Карасиком, який вважає, що модельна особистість, будучи насамперед 

певним стереотипом поведінки, «… суттєво впливає на культуру у цілому і 

служить певним символом даної культури для представників інших 

етнокультур…. Ми можемо говорити про специфіку епохи завдяки таким 

модельним особистостям» [4, с. 30]. Як зазначає далі цей автор, для Росії ХІХ 

століття одним із таких типів є Гусар [2, с. 30]. Зараз ми можемо такою 

моделлю назвати користувача комп’ютерних  технологій. 
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2.Мовна особистість чиновника і його мовний портрет 

 

В аналізованих наукових працях, які прямо чи опосередковано описують 

розуміння категорії «мовна особистість» у психолінгвістиці, лінгвістиці, 

лінгводидактиці та педагогіці, акцентовано увагу на тому, що мовна 

особистість – це людина, наділена здатністю створювати й сприймати тексти, 

що різняться між собою ступенем структурно-мовної складності, глибиною і 

точністю відображення дійсності, певною цільовою спрямованістю. 

Державний службовець під час виконання своїх безпосередніх обов’язків 

виступає в різних комунікативних ролях і складає різні тексти: веде ділове 

листування, укладає законопроекти, проекти постанов, договори й угоди, 

спілкується з іншими державними працівниками та громадянами різного рівня 

культури. Недотримання та порушення державним службовцем мовних норм 

може стати причиною непорозуміння, викликати заперечну реакцію у 

співрозмовника і негативно позначитися на його подальшій кар’єрі. Крім того, 

державний службовець може бути й оратором, якщо він виступає з доповіддю 

під час проведення ділових нарад, засідань, на пленарних засіданнях у 

сесійному залі Верховної Ради України або перед аудиторією в лекційних 

залах. Уміння правильно, ясно й чітко літературною мовою висловити свої 

думки, володіння мистецтвом публічної мови, які визначають його рейтинг і 

сприяють професійному й особистому становленню, є складовими іміджу 

державного службовця. Кожна мовна особистість вибирає саме ті мовні засоби, 

які відображають її життєву позицію, її життєве кредо. Незважаючи на те, що 

мова офіційно-ділової сфери є формалізованим текстом, вона передбачає 

певний ступінь свободи. Вибір лексичних одиниць свідчить про комунікативну 

компетенцію мовця. Мова держслужбовця демонструє вміння мовця управляти 

комунікативним процесом, запобігати конфлікту, пом’якшувати реакцію 

співрозмовників, здійснювати управлінські процеси. Граматико-семантичний 

рівень, або граматикон, як і лексикон, відкриває доступ до «моделі світу» 

суб’єкта.  
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Так, під час виробничої практики у …… районній державній 

адміністрації у нас була можливість простежити за мовою держслужбовців.  

На основі трирівневої моделі, яка включає вербально-семантичний, 

лінгво-когнітивний та прагматичний рівні опису мовної особистості 

(Ю.М. Караулов), зробимо спробу аналізу мовної особистості державного 

службовця за результатами наших спостережень як узагальнюючого образу 

носія мовно-ідеологічних та комунікативно-діяльнісних цінностей, знань, 

установок та поведінкових реакцій.  

Особливе місце у характеристиці мовної особистості науковці 

здебільшого відводять розмовному мовленню. У будь-якому усному мовленні, 

на думку науковців, мовець індивідуалізований уже тією мірою, якою слухач 

сприймає його фізичні і психологічні характеристики, вибираючи з них 

додаткову екстралінгвістичну інформацію. Усне мовлення посідає особливе 

місце в професійній діяльності державних службовців. 

Саме під час усного спілкування найпоширенішими помилками є 

недотримання норм правильної вимови та наголошення слів. Наприклад, часто 

можна почути: дєкларація замість декларація, юріст замість юрист, випАдок 

замість вИпадок, запИтання замість запитАння, виданнЯ замість видАння. 

Недотримання орфоепічних норм виявляється у відступі від правил чергування 

голосних і приголосних (шісти замість шести, вісьми замість восьми); правил 

звукових змін при збігові кількох приголосних (проїзДний замість проїзний). Це 

призводить до неправильної вимови й порушення милозвучності (евфонічності) 

української мови, до неприродного для неї нагромадження звукосполучень 

(наприклад, побуквенна вимова слова інтелігентський, у якому відбувається 

спрощення у групі приголосних нтс, і слово вимовляється як [інтелігенський]; 

в разі необхідності, в зв`язку з відсутністю замість у разі необхідності, у 

зв`язку з відсутністю), у глухій вимові приголосних наприкінці слова і складу 

(мохти замість могти, нарот замість правильного народ), нерозрізненні звуків 

г і ґ, у вимові а на місці ненаголошеного о (директар замість директор, 

мажаритарна замість мажоритарна) [12], у порушенні акцентуаційних норм 
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(вАловий замість валовИй, фАховий замість фаховИй, рИнковий замість 

ринкОовий, чотИрнадцять замість чотирнАдцять. Діалектною особливістю 

нашого краю є наголошування займенників, які вживаються без прийменників 

(так, це): мОго замість могО, цьОго замість цьогО в інфінітивних формах 

двоскладових дієслів: вЕсти замість вестИ, внЕсти замість внестИ; в особових 

формах дієслів: я тобі кАжу тощо.  

Що в усному, що в письмовому мовленні державних службовців часто 

трапляються лексичні помилки, що найчастіше спричинені суржиковими 

вкрапленнями, наприклад: приймати участь замість брати участь, даний 

наказ, дані об’єкти, у (на) даний час – замість цей, у порядку виключення 

замість – як виняток, згідно програми, слідуючий (послідуючий) – замість такий 

або наступний, часто вживається прийменник по тощо (за власними записами). 

Наприклад:  

На даних земельних ділянках розпочато роботи по рекультивації з 

послідуючим залісненням території; роботи по реконструкції Тиврівського 

районного будинку культури [15]. 

Інші подібні приклади:  

В даний час мережа навчальних закладів району збалансована відповідно 

до реальних умов; В даний час виготовляється проектно-кошторисна 

документація на реконструкцію дошкільних навчальних закладів в селах 

Василівка та Шершні. Згідно програми місцевих стимулів 2 студентів 

навчаються в медуніверситеті за кошти районного бюджету. В третьому 

кварталі заплановано виконати слідуючий обсяг робіт  [15]. 

Висока мовленнєва культура державного працівника передбачає глибоке 

розуміння лексичних значень самих слів, уміння добирати з поміж усього 

синонімічного ряду слів саме те, яке найточніше зможе передати його зміст, 

розрізняти слова-пароніми (наприклад, виборний / виборчий, особистий / 

особовий), доречно також використовувати під час спілкування запозичення з 

інших мов.  
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У результаті аналізу граматикону голови ‹…..› районної державної 

адміністрації В. В. Бойка встановлено, що використання номінативних 

конструкцій: на виконання доручення, на виконання плану, стан справ, пошук 

шляхів вирішення, модель планування; ми можемо залучити, на сьогодні ми 

маємо свідчить про активну позицію держслужбовця в контексті подій, за 

допомогою яких голова ради виражає різні інтенції комунікації: зобов’язання, 

директиви, розпорядження, заяви. Але у його граматиконі часто трапляються 

канцеляризми: завершено роботу щодо заключення договорів; об’єкт дасть 

можливість створення робочих місць; маємо позитивну тенденцію щодо 

збільшення кількості; працюємо над пошуком інвестора тощо (власні записи). 

Синтаксичні особливості мовлення засвідчують еліптичність, 

уривчастість мовлення. Наприклад, у Звіті голови держради за 2016 рік був 

такий текст: 

Дві територіальних громади (Строїнці та Нове Місто) уклали договір 

про вивезення побутових відходів на сміттєзвалище Гришовецької сільської 

ради. Одна територіальна громада с. Ворошилівка з м. Гнівань. 

В результаті чого на території району залишились 17 полігонів твердих 

побутових відходів [15]. 

У писемному мовленні наявні пунктуаційні помилки, досить часті у 

службовців – відсутність розділових знаків у складнопідрядних реченнях, у 

дієприкметникових зворотах:  

З метою активізації роботи щодо залучення громадян які потребують 

поліпшення житлових умов в райдержадміністрації неодноразово проводились 

наради за участю представників Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву, керівників відділень «Ощадбанку» та «Укргазбанку», 

голів селищних та міської рад, забудовника ВАТ «Гніванський кар’єр», 

начальників управлінь, відділів райдержадміністрації, а також громадян 

зацікавлених у придбанні цих квартир за умовами програми здешевлення 

іпотечного кредитування [там само]. 
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За текстом з пропущеними комами виходить, що умови громадяни мають 

поліпшувати  в райдержадміністрації.  

Аналіз прагматикону В. В. Бойка встановив, що в аналізованому мовленні 

держслужбовця частотними є лексеми, звернення до яких відновлюється 

неодноразово. Вони засвідчують його гордість за рідний край, щира віра у 

можливості подальшого його розквіту: 

Наша Тиврівщина; громада Тиврівщини; визначні пам’ятки Тиврівщини; 

нові унікальні виробничі потужності; високий потенціал; славний край 

козацької мужності; висока могила полковника Данила Нечая, що поліг за волю 

України; це місця, де жили і працювали великі українські композитори  Петро 

Ніщинський, Микола Леонтович, Кирило Стеценко та ще багато видатних 

людей (власні записи).  

Взяття на себе державними службовцями соціальної ролі, тісно 

пов’язаної з виконанням комунікативної діяльності, веде до виникнення певної 

професійно-рольової поведінки в системі загальносуспільної і професійної 

мовленнєвої комунікації, визначення типових видів комунікативних зв’язків у 

сфері державного управління, суспільно диференційованого ставлення до мови 

і т. ін. Зазначене дає змогу умовно представити мовну особистість державних 

службовців як універсальну, системно організовану модель, яка здатна 

видозмінюватися залежно від індивідуально-особистісних якостей кожної 

людини, впливу соціолінгвістичних факторів. За нашими спостереженнями, 

можна стверджувати, що модель мовної особистості і мовний портрет 

аналізованого нами службовця зручно описувати на основі трьох рівнів: 

вербально-семантичного, лінгво-когнітивного та прагматичного. 

Аналіз мовної поведінки держслужбовця уможливлює виявлення 

маркерів його професії – професійних мовних особливостей. Професійно-

мовленнєва комунікація державних службовців – це процес взаємодії і 

взаємовідносин на основі інформаційного обміну у сфері ділового спілкування і 

професійної діяльності, який обумовлений мовною і мовленнєвою 

компетенцією та компетентністю державних службовців. 
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Професійний образ світу конкретного індивіда є твірним від більш 

масштабного явища – професійної картини світу [13, с. 12].  

На мовну детермінацію професійної картини світу вказують прислів’я та 

приказки, які відповідають тим чи іншим професійним нормам, правилам, 

якостям: Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. Яка кроква, така й лата, яка 

праця, така й плата. Лежачого хліба ніде нема. Не святі горшки ліплять. Коли 

не пиріг, то й не пирожися, коли не тямиш, то й не берися! І коваль, і швець, і 

кравець, і на дуді грець. Коваль клепле, доки тепле. Бджола мала, а й та 

працює. Без сокири не тесляр – без голки не кравець. Добра пряха на скіпку 

напряде. Коли почав орати, то у сопілку не грати!  (Народ скаже – як зав’яже: 

Українські народні прислів’я, приказки, загадки, скоромовки). Або зі збірки 

Матвія Номиса: Рибак дощу не боїться. Рибак рибака бачить здалека: хоч воно 

й не риба, а хвіст видно. Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку 

звати. На вудку прошена риба йде. У чужий ставок не кидай вудок. Свій свояка 

вгадає (бачить) здалека; рибак рибака (кулик кулика) бачить здалека; свій 

своєму мимоволі брат [19, с. 204-205]. 

Зазначений взаємозв’язок мови і професійної картини світу дозволяє 

стверджувати, що професійний дискурс, включаючи професійні смисли, 

необхідні і прийняті на рівні всієї спільності і не маючи яскраво вираженого 

індивідуального контексту, є мовним відбитком професійної картини світу.  

Отже, професійний образ світу суб’єкта як індивідуальний дериват 

професійної картини світу формується у процесі професійного спілкування і 

професійної діяльності. 
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3.Мовна поведінка управлінця і його мовні компетенції 

 

Мовну поведінку можна умовно розглядати на двох рівнях: 

індивідуальному та колективному. Індивідуальна мовна поведінка пов’язана з 

поняттям мовної особистості, колективна – із соціальною групою, етномовною 

та етнічною спільнотою, суспільством, нацією. Однак кожна індивідуальна 

мовна поведінка реалізується в певному соціумі (макроколектив: суспільство, 

нація, етнос, етномовна спільнота тощо, мікроколектив: навчальний заклад, 

робота, вулиця, сім’я). Значною мірою колективна мовна поведінка – це 

сукупність і взаємодія мовної поведінки індивідів. Сукупність мовної поведінки 

індивідів є основою мовного середовища, однак і саме мовне середовище 

корелює індивідуальну мовну поведінку [13, с. 18]. 

Для того, щоб досягти значних успіхів у кар’єрі та створити позитивний 

імідж, сучасний керівник повинен виступати в кількох іпостасях. По-перше, це 

керівник, який обраний владою та управляє великим колективом досвідчених 

людей. По-друге, це лідер, спроможний вести за собою людей, використовуючи 

при цьому свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції. По-третє, 

це дипломат, що здатний встановити контакти з партнерами і владою, що 

успішно долає внутрішні і зовнішні конфлікти. По-четверте, це новатор, що 

розуміє роль науки в сучасному світі, що вміє оцінити і без зволікання 

впровадити у виробництво той чи інший винахід або раціоналізаторську 

пропозицію. По-п’яте, це просто людина, що володіє високими знаннями і 

вміннями, рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру і у той же час 

розважливістю, спроможна бути у всіх відношеннях взірцем для оточення [10]. 

Соціально-політична ситуація в країні і загальні тенденції розвитку 

світового суспільства завжди впливали на підготовку державних службовців до 

професійно-мовленнєвої комунікації. Так, у Стародавньому Світі з 

виникненням перших рабовласницьких держав Стародавнього Сходу та 

розвитком міст-держав Давньої Греції, а пізніше і Римської Республіки державі 

як соціальному інституту вкрай необхідні були письменні, освічені люди, які б 
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могли управляти державним апаратом, вести господарство, керувати 

будівництвом, утримувати скарбницю, збирати податки і т. ін. Саме тому 

держава потребувала підготовки риторів, логографів, які за наймом могли б 

готувати ораторські промови, більшість з яких призначалася для виступів у 

суді, парламенті, військових та інших зібраннях. У часи Середньовіччя 

ґрунтовна мовленнєва підготовка здійснювалася майже винятково для 

священнослужителів, а в епоху Відродження спостерігається повернення до 

античних традицій і провідним стає гуманітарний цикл – граматика, риторика, 

діалектика, моральна філософія тощо. Такі світові геополітичні та соціально-

економічні зміни в кінці ХVII ст. – на початку ХХ ст., як Англійська буржуазна 

революція ХVII ст., буржуазно-демократична революція у Франції (1789 р.), 

розвиток капіталізму в Німеччині і, звичайно ж, події в Росії (1917 р.) призвели 

до того, що в занепаді опиняються юридичне, академічне та богословське 

красномовство, а агітаційне красномовство, яке продукує створення системи 

підготовки ораторів-агітаторів, лекторів і т. ін., набирає сили. На сучасному 

етапі в Україні основним видом навчання згідно з нормативно-правовими 

актами визнано навчання за професійними програмами підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 

організацій [21, с.15 ]. 

Хистке розмежування понять мова і мовлення, характерне для 

лінгвістичної практики, призводить до використання термінологічних дублетів 

мовна / мовленнєва поведінка. Це зумовлено традиційним звуженим підходом 

до поняття мова як до певної абстракції, що існує поза соціумом [11, с. 28]. 

Аналіз мовних ситуацій передбачає розуміння поняття мови як такого, що 

містить у собі мовлення як практичну складову. В українських лінгвістичних 

дослідженнях останнього десятиріччя поняття мовна поведінка пов’язане 

найчастіше безпосередньо із практикою вибору мовного коду і перебуває у 

взаємодії з поняттями мовна стійкість, мовна свідомість, мовна лояльність, 

https://mydisser.com/en/avtoref/view/18170.html
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перемикання кодів, змішування кодів, інтерференція, білінгвізм, полілінгвізм, 

мовна ситуація, мовна компетенція, міжмовні контакти тощо [11, с. 29]. 

Соціолінгвістичні параметри мовної поведінки поділяють на два види – 

виявлення через мовну практику (повсякденне спілкування, вибір мови освіти, 

вибір мови інформації, рівень мовної компетенції тощо) та через ставлення до 

мови (рідна мова, мова як суспільна цінність, мова як символ, етнічна мова, 

престижна мова, мова як ознака індивідуалізації особи тощо). Саме за цими 

критеріями мовна поведінка віддзеркалює рівень мовної свідомості суб’єкта. 

Перебуваючи у спільному полі мовної діяльності, ці соціолінгвістичні категорії 

перетинаються лише частково: коли мовний вибір відповідає принципам і 

засадам, на яких побудована мовна свідомість мовця. Мовна свідомість 

кожного формується у зв’язку з мовним довкіллям, мовною ситуацією, 

мовними пріоритетами в суспільстві, і мовна поведінка індивідуума є 

індикатором збалансованості його стану мовної свідомості з мовною дійсністю. 

Мовна свідомість формується в суспільній інституції: сім’ї, навчально-

виховному закладі, спонтанному мовному середовищі (сфера обслуговування, 

транспорт тощо), під впливом засобів масової комунікації, мовного ландшафту 

тощо. Одні з цих чинників впливають опосередковано як вияв планового 

мовного виховання, інші – спонтанно: чую / бачу – (аналізую) – наслідую. Таким 

чином, мовна поведінка особи детермінована надіндивідуальними чинниками, 

«вона узалежнена від панівної матриці соціогрупової динаміки», є продуктом 

«колективного програмування свідомості» [цит. за: 11].  

Не одновимірним є також психічний склад людини. Важливою частиною 

його є уява, вона «розвинена настільки, що фактично живемо водночас у двох 

вимірах, у двох реальностях – справжній та уявній. Уявлюваний світ значною 

мірою визначає нашу поведінку» [там само]. І мовну теж. Тому мовна 

поведінка в соціолінгвістичному вимірі – це не тільки мовна практика, що часто 

зумовлена соціальним чи мовним середовищем і відповідно є рольовим 

вибором мови, а й мовна ідентифікація, що виявляється через ставлення до 

мови, найпоширенішими виявами якого є етномовна самоідентифікація та 
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мовна орієнтація, що зазвичай є визначальними при виборі мови як рідної. Саме 

в цьому вияві мовної поведінки «мовна свідомість постає як сукупність 

культурно й соціально зумовлених установок щодо мови, які відбивають 

колективні ціннісні орієнтації» [11, с. 31] і є рушієм до зміни у мовній практиці 

особи. 

Характеризуючи мовну поведінку як категорію соціолінгвістики, 

О. Михальчук зазначає: «Мовна поведінка – це вибір мовного коду, що 

виявляється через мовну діяльність або соціально вмотивовані зміни в мовній 

свідомості окремого носія чи мовної групи і зумовлений системою 

взаємопов’язаних соціальних, правових, психологічних і соціокультурних 

чинників, які є визначальними у стосунках мова і людина, мова і спільнота, 

мова і суспільство» [11, с. 37].  

Досить часто поняття мовна поведінка спрощують, визначаючи її як всю 

сукупність мовленнєвих дій і їх форм, що розглядаються насамперед у 

соціально-комунікативному аспекті. Для управлінця найчастіше їх зводять до 

мовленнєвих дій, які він виконує у професійному діловому спілкуванні. При 

цьому підкреслюють соціальні ролі, в яких виявляються управлінці і які 

передбачені видами їх контактів з іншими людьми: «виробник»-«споживач»; 

«продавець»-«покупець»; «клієнт»-«замовник»; «керівник»-«підлеглий». 

Так, внутрішньоструктурна діяльність визначає розподіл соціальних 

ролей «керівник»-«підлеглий», зовнішньоторговельна діяльність-«продавець»-

«покупець», «клієнт»-«замовник» [12]. 

Кожна із соціальних ролей вимагає особливого типу мовної поведінки. З 

виникненням нових економічних відносин ці типи мовної поведінки змінилися. 

Директивні мовленнєві акти залишилися в діловому спілкуванні в жанрах 

організаційно-розпорядчої документації: наказах, постановах, розпорядженнях. 

Ділове спілкування має будуватися на принципах кооперації, урахування 

взаємних інтересів, паритету і рівності в ієрархічних відносинах. Не 

адміністрування, а відкритість для контакту і стимулювання підлеглих, не 

протиставлення інтересів, а прагнення до виявлення спільності інтересів і 
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пошуку консенсусного рішення – основа мовної поведінки сучасної ділової 

людини. Центральним принципом мовної поведінки в діловому спілкуванні, 

таким чином, є принцип кооперації, що реалізується відповідно до теорії 

Р.П. Грайса в семи максимах (принципах поведінки): максима такту; максима 

великодушності; максима релевантності висловлювання; максима повноти 

інформації; максима симпатії; максима згоди; максима скромності [12]. 

Не всі ці максими можуть бути реалізовані в одному мовленнєвому акті: 

не завжди необхідно погоджуватися зі співрозмовником, виявляти йому 

симпатію, але бути тактовним, коректним, поважати право співрозмовника на 

отримання точної та повної інформації та на вираз її зі своєї сторони повинен 

керівник будь-якого рангу. Основний принцип сучасного ділового спілкування 

полягає в тому, що початок спілкування будується із визначення 

співрозмовника як партнера, рівноправного учасника діалогу, незалежно від 

його соціальної позиції і від його комунікативної позиції. Не «Принесіть мені 

документи», а «Будьте ласкаві захопити папку з документами» – порада 

цивілізованому керівникові [23]. Формулювання розпоряджень і прохань у 

питальній формі надає формально право вибору підлеглому і знімає акцент 

адміністрування з ієрархічних відносин. Готовність визнати свою помилку, 

вибачитися, надати послугу, залагодити незначні непорозуміння так само 

природно для вихованої людини у діловому спілкуванні, як і в обігово-

діловому. 

Заміна прямих мовленнєвих актів непрямими (не «Вам необхідно 

вирішити проблему з оплатою наших послуг до 13-го листопада», а «До 13-го 

листопада ми хотіли б отримати від Вас інформацію про погашення 

заборгованості») є знаком досить високої мовної культури, кодом 

цивілізованого спілкування. 

Дотримання основного принципу кооперації є найважливішим 

постулатом мовленнєвої поведінки ділової людини і обумовлює вибір мовних 

засобів  залежно від ситуації спілкування. 
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Термін мовний акт позначає конкретні мовні дії мовця в рамках тієї чи 

іншої комунікативної ситуації. У середині XX ст. англійський філософ 

Дж. Остін, потім за ним – американські вчені Дж. Серль і Г. Грайс розробили 

теорію мовних актів, у якій виявили ряд закономірностей, характерних для 

процесу мовної комунікації, і сформулювали принципи і постулати, 

дотримання яких забезпечує успіх того чи іншого мовного акту і в цілому 

мовної комунікації: наприклад: «говори ясно», «будь щирим», «висловлюйся 

стисло», «уникай незрозумілих виразів» та ін. [12]. 

Соціолінгвісти роблять спроби розробити правила мовного спілкування, 

які не тільки враховували б закономірності використання мовних засобів, але і 

регламентували їх поєднання один з одним залежно від характеру 

комунікативної ситуації. Прикладом можуть служити правила мовного 

спілкування, запропоновані американською дослідницею С. Ервін-Тріпп. 

Термін «правило» С. Ервін-Тріпп вживає для опису, а не для припису, не для 

регламентації тих чи інших мовних дій, тобто для констатації деяких 

нормальних, типових актів комунікації [22, с. 126].  

Вплив соціального статусу на рівень професіоналізму і професійну 

мобільність державних службовців зумовлюється утворюючими вторинними 

соціалізованими відносинами між людьми (рольовими та статусними) у процесі 

їх професійної і функціональної диференціації в певному суспільстві. Практика 

підтверджує, що такі набуті статуси, як міністр, професор, політичний діяч та 

ін., посилюють мотивацію і волю цих осіб у процесі суспільної діяльності. 

Намагання бути більш професійно мобільним і спонукає їх до сумлінного і 

відповідального ставлення до практики власної комунікативної діяльності. 

Особливе місце серед соціолінгвістичних факторів, що впливають на 

рівень професіоналізму і професійну мобільність державних службовців, 

відводиться мовній ситуації, яка склалася в українському суспільстві. Вона 

характеризується як багатокомпонентна, багатомовна, демографічно 

неврівноважена, комунікативно незбалансована, з різним юридичним статусом 

мов, що створюють цю ситуацію; така, що поєднує споріднену і неспоріднену 
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двомовність; диглосна та ін. Дослідники підкреслюють найбільший вплив 

таких структурних елементів цього фактора, як: кількість мов, якими володіє 

особистість і рівень володіння (одна, дві, три ...; досконало, на рівні усного 

розуміння; читання або писання зі словником); функції, які ці мови виконують 

у суспільстві (державна мова, національна мова, рідна мова, мова 

міжособистісного спілкування, мова професійної комунікації, мова 

міжнародного спілкування, мова-посередник); різновид білінгвізму 

(рецептивний, репродуктивний, продуктивний, повний, неповний, природний, 

штучний, синтезований, чистий /автономний/, змішаний, субординативний); 

явища інтерференції (регіональна, професійна, десигнативна /формальна/, 

очевидна, нерелевантна, експресивна) [21, с.8].  

Оскільки мова і мовлення обслуговують усі види діяльності державного 

службовця, ми відповідно до найпоширеніших поглядів розрізняємо мовну і 

мовленнєву компетенції. 

Мовленнєва компетенція – це вміння доречно висловлювати свої думки, 

бажання, наміри, прохання тощо у конкретних ситуаціях, використовуючи при 

цьому мовні, позамовні й інтонаційні засоби. На жаль, як в усному, так й в 

письмовому мовленні державних службовців трапляється велика кількість 

помилок. Спричинені вони, зазвичай, двомовністю, місцевими діалектами, 

впливом суржика, низьким рівнем словникового запасу тощо [11, с. 32]. 

Мовна компетенція – це засвоєння, усвідомлення мовних норм, що 

склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, 

стилістиці та адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності в 

процесі використання певної мови. Мовна компетенція – це інтегративне 

явище, що охоплює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, 

стратегій і тактик мовної поведінки, установок для успішного здійснення 

мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спілкування. Цей вид компетенції 

властивий високоосвіченій, культурній людині, сформованій особистості [17, 

с.172]. 
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Лексична компетенція − наявність певного запасу слів у межах 

професійного розвитку, здатність до адекватного використання лексем, доречне 

вживання образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів [17, 

с. 173]. 

На жаль, в усному і писемному спілкуванні державних службовців 

спостерігається тенденція до надмірного й недоречного вживання іншомовних 

слів через недостатнє знання лексичного багатства рідної мови. Наприклад, 

замість зв`язки з громадськістю вживається паблік рілейшенз; управління 

підмінюється запозиченим з англійської мови словом менеджмент; перший 

компонент сталого сполучення слів запобіжні заходи замінюється словом 

превентивні. Також за нашими спостереженнями, часто сплутують лексеми 

запобігати і попереджати. 

Як правило, в тезаурусі мовної особистості відбивається картина світу. 

Саме цей рівень установлює ієрархію цінностей та понять, якими визначається 

поведінка (в тому числі і вербальна). Тезаурус мовної особистості 

представлений ключовими цінностями в картині світу, вираженими 

концептами, значущими ідеями, представленими з лексикону словами, які 

набули статусу визначення. Опис концептуального рівня в структурі тезаурусу 

здійснюється на основі трьох аспектів. Перший аспект включає специфіку 

системної організації концептів службових категорій. Когнітивний підхід до 

мови передбачає аналіз лінгвістичних факторів та їх зв’язок з організацією 

поняттєвої системи. Розгляд мовних структур подається через призму 

загальних знань людини про світ, накопиченого досвіду, взаємодії з 

навколишнім середовищем та в тісній залежності від психічних, 

комунікативних і культурних факторів. Когнітивний лінгвістичний аналіз має 

враховувати не тільки мовну поведінку, але й психічні процеси, які впливають 

на відповідну поведінку [3, c. 22]. Когнітивний аспект мовної особистості як 

ступінь пізнання людиною світу через мову визначає наявність різних типів 

спеціальних одиниць: номенів (громадське обговорення, особливий контроль, 

житлове будівництво, визначні пам’ятки Тиврівщини); власне термінів 
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(державна адміністрація, районна влада, робочі місця, реєстрація суб’єктів, 

територіальні громади); певних морфо-синтаксичних та лексико-

фразеологічних моделей (належний стан, з метою активізації, задля економії, 

затримали «гарячим слідом») (власні записи). Особливість третього рівня 

моделі мовної особистості зумовлена її трансформованістю, варіативністю. 

Формування набору готовностей визначається далеко не суб’єктивними 

характеристиками та психологічними факторами, а передусім соціальними 

умовами та відповідними ролями мовної особистості [22, c. 125].  

Сьогодні, підводячи підсумки нашої спільної роботи у 2017 році та 

окреслюючи чіткі плани на 2018 рік хочу подякувати всім за співпрацю та 

взаємодію (Із звіту Віктора Бойка, голови ‹…..› районної державної 

адміністрації) [15]. Фраза є суто ритуалізованою, крім того, містить лексичну 

помилку (підводячи підсумки замість підбиваючи підсумки). 

Критерієм відбору для вживання нових слів іншомовного походження 

фахівці називають семантичну і стилістичну необхідність їх застосування. Так, 

наприклад, у фінансових документах, міжнародних угодах не варто уникати 

запозичених з інших мов слів банк, кредит, телефон, телеграма, бюджет, які 

увійшли до словника міжнаціонального спілкування, не мають українських 

відповідників та їх використання зумовлено загальною тенденцією до 

застосування інтернаціональних лексичних одиниць. 

Фонетична компетенція – правильна вимова всіх звуків ділової мови, 

звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів, добре розвинений 

фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; володіння 

інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, 

логічний наголос тощо). 

Граматична компетенція – неусвідомлене вживання граматичних форм 

рідної та іноземної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, 

відмінок тощо), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок щодо 

правильності вживання граматичних форм. Серед таких помилок, які 

припускають державні працівники, варто виділити неправильні форми 
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звертання, коли замість форми кличного відмінка вживається форма називного 

(Тетяна Яківна замість Тетяно Яківно, пан Петро замість пане Петре).  

Ще однією граматичною помилкою є неправильна побудова складних 

речень, що призводить до порушень у логіці викладу змісту та помилки у 

мовленні державних службовців, спричинені невластивим для офіційно-

ділового стилю використанням граматичних форм частин мови за наявності в 

мові паралельних варіантів висловлювання, що спричинює змістовну 

неточність, порушує логіку викладеного матеріалу. Наприклад, поєднання обох 

форм ступенів порівняння прикметників (більш точніше, найбільш 

видатніший); уживання форми давального відмінка однини іменників 

чоловічого роду із закінченнями -у (-ю), якщо іменники є назвами істот, осіб за 

фахом або за родом діяльності (повідомити начальнику замість повідомити 

начальникові); форми місцевого відмінка прикметників твердої групи 

чоловічого роду із закінченням -ім (високім) тощо. 

Значний вплив російської мови на ділове українське мовлення в 

державному управлінні спостерігається у змішуванні типів відмінювання або в 

запозиченні окремої форми, властивої саме російській мові. Так, в усному й 

писемному мовленні державних працівників трапляються помилки у процесі 

відмінювання складних числівників, які змінюються тільки у другій частині: 

шістдесяти, шістдесятьох, шістдесятьом тощо. Зросійщені форми 

шістидесяти, шістидесятьох, шістидесятьом суперечать морфологічній 

нормі української мови і є наслідком змішування форм відмінювання. 

Специфіка професії державного службовця, пов’язана з активною мовною 

практикою, робить актуальним виявлення асиметрії узусу і норми статусно-

орієнтованої мовної поведінки і проведення аналізу професійного мовлення 

чиновника.  
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4.Механізми формування мовної особистості державного службовця 

 

Деякі дослідники, уникаючи дихотомію «мова – мовлення», продовжують 

оперувати поняттям мовної особистості, насправді маючи на увазі як її мовні, 

так і мовленнєві іпостасі [2, с. 28]. У психолінгвістичних наукових 

напрацюваннях О.О. Леонтьєва розрізняються категорії «мовна особистість» і 

«мовленнєва особистість». Перше він співвідносив з мовою як предметом, а 

друге – з мовою як здатністю особистості, що реалізує себе в діяльності [9, 

с. 122]. 

У комунікативних дослідженнях набуває поширення застосування 

трансакційного аналізу, розробленого американським психологом Еріком 

Берном і спрямованого на визначення соціальних ролей учасників комунікації. 

Соціальна роль розуміється як «схвалений суспільством еталон поведінки, який 

відповідає конкретній ситуації спілкування і соціальній позиції (статусу) 

особистості» [17, с. 162]. Таким чином, можна констатувати, що в 

комунікативних дослідженнях мовна особистість постає передусім як 

особистість комунікативна. 

Одним із різновидів дискурсу є діловий дискурс, який Т. Чрділелі трактує 

як соціально обумовлену комунікативну подію, що характеризується певною 

формою організації мовного матеріалу, обумовлюється параметрами ситуації 

спілкування, залежить від інтенцій та офіційного статусу комунікантів, які 

мають потрібні повноваження для організації та оптимізації того чи того виду 

предметної діяльності в інституційно-виробничій сфері заради досягнення 

практичних цілей [23]. 

Мову професійного спілкування, у структурі якої можна виділити усне 

мовлення, мову документації, мову реклами тощо, визначає предмет, який вона 

описує. Науковці виокремлюють дві основні ознаки, що характеризують 

спеціальну (професійну) мову та професійне спілкування: 1 – основна ситуація, 

що актуалізує використання цього різновиду мови, 2 – спілкування в межах 

спеціальної сфери (наука, виробництво, медицина, дипломатія тощо). 
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Спеціальна тематика, спеціальні цілі бесіди спонукають фахівців переходити на 

спеціальну мову; спілкування спеціальною мовою здійснюється за системою 

«людина – людина» (хоча не виключена також система «людина – машина – 

людина»). Йдеться про людину, яка професійно працює в певній галузі. 

Основною необхідною особливістю носія (споживача) цієї мови є 

професіоналізм, що потребує володіння понятійно-категоріальним апаратом 

певної сфери діяльності та системою термінів [24, c. 43]. 

Серед наукових досліджень, присвячених проблемам держслужби, існує 

велика кількість робіт, що описують важливі орієнтації держслужбовців, 

моральні якості, духовну культуру представників цієї великої соціально-

професійної страти. У них висвітлено актуальні проблеми державної служби, її 

моральних засад, підготовки кадрів держслужби, досліджуються питання 

професіоналізму державних службовців, формування їх ціннісних орієнтацій. 

Однак, за згадуваними словами Ю. М. Караулова, «не можна вивчати людину 

поза її мовою» [6, с. 168]. 

У багатьох публікаціях в пресі міститься критика і аналіз мовних помилок 

державних службовців. Дійсно, чиновник – представник держави, від імені 

якого він здійснює свої посадові обов’язки, спілкуючись державною мовою 

країни, мовна культура для нього є важливою складовою професійної 

компетентності. Від рівня культури держслужбовця, в тому числі мовної, 

залежить репутація установи, в якій він працює, і авторитет органів державного 

управління в цілому. Аналіз мовної особистості державного службовця – не 

тільки важлива мовна, а й суспільна проблема, особливо у контексті сучасного 

стану мовної культури суспільства. 

Аналіз лінгвокогнітивного рівня в структурі мовної особистості 

державного службовця свідчить про те, що він теж має яскраво виражену 

тенденцію до стандартизації. У ньому можна виділити тематичні 

характеристики, наприклад, актуальні теми службових бесід в різних типах 

професійного спілкування, і концептуальний план (концепти «держава», 

«влада», «служба» та ін.). Концепти, поняття та інші одиниці, що формують цей 
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рівень, виникають у процесі професійної діяльності чиновника, читання 

наукової і художньої літератури, а також під впливом ЗМІ. У професійному 

тезаурусі держслужбовців кристалізуються роздуми про ставлення суспільства 

до державної служби, які порівнюються з їх власним визначенням свого місця в 

сучасному житті. 

Мовна особистість держслужбовця – це не просто особистість 

професіонала. Для професійних мов, як правило, характерні комунікативна 

замкнутість та адресність. Слід зазначити, що професійну мову 

держслужбовців відрізняє суспільно комунікативна значимість, обумовлена 

функціями держслужби: це мова, якою говорить влада. Мова – потужне 

знаряддя влади, вона відіграє важливу роль в ідеологічному забезпеченні 

діяльності державного апарату та в формуванні державної ідеології. Одним із 

напрямів, що пов’язаний з мовцем, – теорія дискурсу [10]. Серед робіт, 

присвячених теорії дискурсу та аналізу його різних типів (дослідження 

Ю.С. Степанова, Е.С. Кубрякової, М. Л. Макарова, В.І. Карасіка, 

Ю.Е. Прохорова та інші), до теми нашого дослідження мають безпосереднє 

відношення роботи, виконані в руслі соціально-прагматичного підходу [5; 6] і 

пов’язані з вивченням інституційного дискурсу, в тому числі політичного й 

адміністративного. 

Інституційний дискурс реалізується в спілкуванні представників 

соціальних груп або інститутів [5]. З огляду на важливість мовної 

компетентності держслужбовців ця тема є достатньо поширеною в сучасній 

література. Її огляд засвідчує такі основні позиції: 

1.Мета адміністративного дискурсу – забезпечення виконання 

повноважень державних органів влади. У ньому в першу чергу реалізується 

мовна особистість держслужбовця як професіонала, у ньому відображені 

професійні мотиви, установки і цілі суб’єктів державного управління – 

державних службовців і політиків. 

2.Принцип службової субординації як ядро адміністративного дискурсу 

виражений в мові взаємодією різнорівневих засобів. Проаналізуємо найменш 
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вивчений мовознавцями індикатор службового статусу – інтонацію. На 

варіативність інтонаційних характеристик комунікантів у службовому 

спілкуванні впливають також: ступінь довіри службових відносин («свій ./ 

чужий»); стиль управлінської діяльності; професійні інтенції мовців в 

конкретних мовних ситуаціях; досвід (стаж) службової діяльності і т. ін. У 

реалізації цих прагматичних значень беруть участь усі інтонаційні засоби, в 

першу чергу мелодика, інтенсивність, тривалість мовлення. 

3.Результати проведених досліджень показали, що на зламі XX-XXI 

століття з’явилася інтонаційна адміністративна мода у вищих органах влади, 

прояв якої можна спостерігати в публічних виступах високопоставлених 

державних службовців. Ця інтонаційна мода ламає стереотипи, що склалися у 

деяких характеристиках мови людей, що посідають високе становище в 

суспільстві. Тональність промов сучасних чиновників вищої ланки, у тому 

числі тих, що мають різний службовий статус, – ділова, підкреслено коректна, а 

іноді навіть навмисно спокійна, буденна, навіть у ситуаціях підкреслено 

офіційного спілкування [7, с. 25]. Значення подібної інтонаційної поведінки – 

демонстрація нового, демократичного стилю, нової моделі службових відносин 

і кооперативної поведінки в сфері державного управління. Отже, мовна 

особистість сучасного держслужбовця є продуктом соціального і професійного 

середовища. Крім того, на її реалізацію впливають різноманітні ситуативні 

чинники. Отже, вона становить динамічну саморегулювальну систему. Рівні 

структури мовної особистості працівника органів держуправління схильні до 

впливу зовнішньої системи мови, і з цього погляду мовну особистість можна 

розглядати як саморегулювальну систему.  

4.Лексикон, тезаурус і прагматику мовної особистості необхідно 

цілеспрямовано формувати. Незважаючи на те, що рівень освіти чиновників 

досить високий, більшості з них за сорок, а отже, це сформовані мовні 

особистості – люди, які давно закінчили школи і вищі навчальні заклади і 

потребують періодичного оновлення знань [21, с. 11].  
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Професійно-кваліфікаційні вимоги до мовної та комунікативної 

компетентності держслужбовців повинні характеризувати знання, вміння і 

навички державних службовців, їх мовну, комунікативну компетентність і 

виступати в ролі культурно-мовних імперативів.  

Опис мовної особистості як парадигмального поняття, відкритого для 

різних дослідницьких підходів і методик, передбачає включення нових 

компонентів, з яких складаються рівні в структурі мовної особистості. 

Всебічне вивчення специфіки мовної поведінки чиновників, що 

посідають різне становище в службовій ієрархії і представляють різні суб’єкти 

держави, різні органи державного і муніципального управління, належать до 

різних соціальних груп, дозволяє виявити типове, загальне і індивідуальне в 

мовному портреті сучасного працівника органів державного управління. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Останнім часом науковці намагаються розробити інтегральне поняття 

мовної особистості, яке видається більш перспективним, оскільки в ньому 

можливим стане об’єднання чотирьох основних властивостей мови і чотирьох 

лінгвістичних парадигм: мова історична, психологічна, системна, соціально 

обумовлена. Характеризуючи мовну особистість держслужбовця як категорію 

соціолінгвістики, можна зробити такі висновки: 

1.Мовна особистість держслужбовця (чиновника, управлінця) – це 

соціально-професійний феномен, структура якого характеризується взаємодією 

лексикону, граматикону і прагматикону (т. зв. трьох рівнів). Завершеності 

опису мовної особистості чиновника надає вивчення її ставлення до мовної 

норми. 

2.Соціолінгвістична специфіка вивчення мовної поведінки державного 

службовця робить актуальним виявлення асиметрії узусу і норми статусно-

орієнтованої мовної поведінки і проведення аналізу професійного мовлення 
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чиновника. На базі такого аналізу сформовано мовний портрет чиновника і 

характеристика мовної особистості державного службовця, розглянуто стан 

професійного дискурсу держслужбовця на основі дослідження його 

професійної комунікації, подано характеристики професійного лексикону як 

об’єктивного прояву професійної картини світу мовного колективу; 

охарактеризовано професійні мовні тексти (усні і письмові) як продукт мовної 

діяльності фахівця. 

3. Результати проведеного дослідження показали, що мовна особистість 

управлінця є саморегулювальною системою, яка утворена взаємодією 

лінгвальних та екстралінгвальних чинників. Аналіз лінгвокогнітивного рівня в 

структурі мовної особистості державного службовця свідчить про яскраво 

виражену тенденцію до стандартизації. Мовну поведінку мовної особистості 

визначають когнітивні та прагматичні фактори, зумовлені особливостями 

професії, соціальним статусом, відображенням її образу в громадській думці, а 

також суспільно-політичним й історико-культурним контекстом – епохою, в 

якій вона живе. Сучасна епоха – інформаційне суспільство, людина в ньому – 

homo informaticus. 

4.Аналіз мовної особистості здійснюється на основі трирівневої моделі, 

яка включає вербально-семантичний, лінгво-когнітивний та прагматичний рівні 

опису мовної особистості. Кожна мовна особистість обирає саме ті мовні 

засоби, які відображають її життєву позицію, її життєве кредо. Вибір лексичних 

одиниць свідчить про комунікативну компетенцію мовця. Мова службовця 

демонструє вміння мовця управляти комунікативним процесом, запобігати 

конфлікту, пом’якшувати реакцію співрозмовників. У результаті аналізу 

лексикону можна визначити ключові слова їхнього професійного дискурсу: 

Граматико-семантичний рівень, або граматикон, як і лексикон, відкриває 

доступ до моделі світу суб’єкта. Саме цей рівень установлює ієрархію 

цінностей та понять, якими визначається поведінка (в тому числі і вербальна). 

Тезаурус мовної особистості держслужбовця представлений ключовими 

цінностями в картині світу, вираженими концептами, значущими у формуванні 
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державної ідеології ідеями. Опис концептуального рівня в структурі тезаурусу 

здійснюється на основі трьох аспектів. Перший аспект включає специфіку 

системної організації концептів категорій. Когнітивний аспект мовної 

особистості як ступінь пізнання людиною світу через мову визначає наявність 

різних типів спеціальних одиниць професійного мовлення. Тональність промов 

сучасних чиновників вищої ланки – ділова, підкреслено коректна, спокійна. 

5. Дослідження мовної поведінки в соціолінгвістичному вимірі на основі 

власних спостережень виявило, що це не тільки мовна практика, часто 

зумовлена соціальним чи мовним середовищем і відповідно є рольовим 

вибором мови, а й мовна ідентифікація, що виявляється через ставлення до 

мови, найпоширенішими виявами якого є етномовна самоідентифікація та 

мовна орієнтація. 

Таким чином, результати роботи підтверджують, що професійна мовна 

особистість держслужбовця реалізується перш за все через адміністративний 

дискурс, який забезпечує виконання повноважень державних органів влади і 

має тенденцію до стандартизації. Його мовна поведінка зумовлена 

особливостями професії, соціальним статусом, а також суспільно-політичним й 

історико-культурним контекстом. 

Подальше вивчення проблематики, пов’язаної з цим феноменом, 

передбачає включення в його опис нових фактів і факторів, в тому числі як 

предмет міждисциплінарних досліджень, з метою зробити дослідження 

повнішим і всеосяжним. 
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