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Стаття присвячена опису феноменів, 
пов’язаних з соціальним інтелектом фахів-
ців соціономічних професій, зокрема особи-
стості викладача закладу вищої освіти, з 
розкриттям суті таких психолінгвістичних 
явищ, як: мовленнємовна компетентність 
(здатність), професійно-мовленнєва діяль-
ність, мовленнєва комунікація, соціально 
орієнтоване спілкування, висловлювання, 
дискурс, мовленнєва особистість. У статті 
представлені взаємозв’язки між зазначеними 
феноменами та їх функції в професійній 
діяльності викладачів. Доведено, що інте-
лект людини має соціальне – комунікативне 
і семантичне – походження, передбачає 
використання особистістю метакогні-
тивних, зокрема метамовних стратегій і 
метамовних процедур. Особлива увага при-
ділена висвітленню істотних ознак профе-
сійно-мовленнєвої діяльності як найвищого 
ступеня мовленнєвої активності викладача, 
а саме: вона обов’язково передбачає наяв-
ність: 1) професійно-мовленнєвого мотиву 
(смислоформування і смислоформулювання 
змісту освіти); 2) специфічної професійної 
інтенції (наявності глибокої навчально-про-
фесійної думки); 3) особливого (дидактич-
ного) цілеутворення (побудови висловлю-
вання з навчальною метою); 4) внутрішнього 
програмування навчальної інформації (смис-
лоформування, смислоформулювання і 
вибору мовних значень, як лексичних, так і 
граматичних); 5) граматичного структуру-
вання (вибору лексем і граматичних форм, 
що забезпечує найбільш точне і повне відо-
браження у зовнішньому мовленні смислів, 
навчальних задумів); 6) результативності – 
ступеню збігу досягнутого у висловлюванні 
результату з наміченою метою; 7) конт-
ролю за ходом і результатами мовленнє-
вого акту. Мовленнємовна компетентність 
викладача розглядається як його власти-
вість, як складна синкретична особливість, 
що визначає його можливості в реалізації 
освітнього професійно-мовленнєвого спілку-
вання. Розкрита роль імпліцитних і вивідних 
мовних знань у набутті мовленнємовної ком-
петентності та роль метамовних знань у її 
структуризації й реалізації професійно-мов-
леннєвої діяльності.
Ключові слова: професійно-мовленнєва 
діяльність, мовленнємовна компетент-
ність, соціально-орієнтоване спілкування, 
дискурс, мовленнєва особистість.

The article is devoted to the description 
of the phenomena connected with social 
intelligence of the specialists of socionomic 
professions, in particular the personality of the 
teacher of higher educational institution, with 
revealing the essence of such psycholinguistic 
phenomena, as: speech-language competence 
(ability), professional speech activity, 
speech communication, socially-oriented 
communication, utterance, discourse, speech 
personality. The article presents the isolated 
relationships between these phenomena and 
their functions in the professional activities of 
teachers. It is proved that human intelligence has 
a social – communicative and semantic – origin; 
anticipate the use by personality of the meta-
cognitive, including metalanguage strategies 
and metalanguage procedures. Particular 
attention is paid to highlighting of the essential 
features of professional speech activity as the 
highest degree of speech activity of a teacher, 
namely: it necessarily involves the presence 
of: 1) professional speech motive (semantic 
forming and semantic formulating of the 
content of education); 2) specific professional 
intention (presence of a deep educational and 
professional thought); 3) special (didactic) 
goal-setting (construction of a statement for 
educational purposes); 4) internal programming 
of educational information (semantic formation, 
semantic formulation and choice of language 
meanings, both lexical and grammatical); 
5) grammatical structuring (choice of tokens and 
grammatical forms, which provides the most 
accurate and complete reflection in the external 
speech of meanings, educational ideas); 
6) effectiveness – the degree of coincidence 
achieved in the expression of the result with the 
intended purpose; 7) control over the course 
and results of the speech act. Speech-language 
competence of the teacher is considered 
as its property, as a complex syncretic 
feature that determines its capabilities in the 
implementation of educational professional 
speech communication. The role of the implicit 
and deducible language knowledge in the 
acquisition of speech-language competence 
and the role of metalanguage knowledge 
in its structuring and implementation of the 
professional speech activity are revealed.
Key words: professional speech activity, 
speech-language competence, socially-oriented 
communication, discourse, speech personality.

ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ І МОВЛЕННЄМОВНА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

PROFESSIONAL SPEECH ACTIVITY AND SPEECH-LANGUAGE 
COMPETENCE AS A MANIFESTATION OF THE SOCIAL INTELLIGENCE  
OF HIGHER SCHOOL PERSONALITY OF A TEACHER

Постановка проблеми. У реальному 
житті, як зазначає Б.М. Величковський, майже 
не буває суто інтелектуальних проблем: як 
постановка, так і процеси їх вирішення завжди 

пов’язані з інтересами інших людей, соціаль-
них груп і суспільства загалом [4]. Інтелект 
людини завжди має соціальне, передусім 
комунікативне і семантичне походження, 
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а також передбачає використання різних мета-
когнітивних стратегій і метапроцедур. Для 
цього суб’єктам мовленнєвого спілкування, 
якими передусім є викладачі закладів вищої 
освіти (далі – ЗВО), а також інші фахівці соці-
ономічних професій, необхідно проявити інте-
лектуальні здібності, розумність, виділяючи 
фахові проблеми, ставлячи і коригуючи освітні 
цілі, відшукуючи мовні засоби їх досягнення, 
контролюючи результати власних мовленнє-
вих дій і вчинків, що багато в чому зумовлено 
станом розвитку його професійної діяльності 
(професійно-мовленнєвої зокрема) та мов-
леннєво-мовної компетентності. Ці феномени 
знаходяться у взаємозв’язку і взаємозумовле-
ності. Проте вони до цього часу не отримали 
належного аналізу і висвітлення в психологіч-
ній науці.

Постановка завдання. Метою статті 
є дослідження професійно-мовленнєвої діяль-
ності і мовленнємовної компетентності як про-
яву соціального інтелекту особистості викла-
дача закладу вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Мовлен-
нємовну компетентністю, згідно з поглядами 
С.Л. Рубінштейна на здібності людини [17], 
ми розглядаємо, по-перше, як складне синте-
тичне утворення, що містить якості, без яких 
суб’єкт не був би здатним до мовленнєвої 
діяльності, а також тлумачимо як властиво-
сті, що утворюються лише в процесі певним 
чином організованої мовленнєвої діяльно-
сті. Своєрідна діалектика між мовленнєвою 
діяльністю (сукупністю мовленнєвих операцій 
і дій) та мовленнємовною компетентністю віді-
грає істотну роль у розвитку здібностей (у разі 
діяльнісного підходу). Діяльність і компетент-
ність не тотожні: оволодіння системою мов-
леннєвих дій і засвоєння мовних знань, необ-
хідних для здійснення цих дій, передбачає 
наявність певної компетенції, а формування 
мовленнємовної здатності (компетентності) 
до професійно-мовленнєвої діяльності (далі – 
ПМД) визначається оволодінням пов’язаними 
з нею мовленнєвими операціями і діями.

Під час оволодіння носіями професійної 
мови мовленнєвими операціями провідним 
є природне (імпліцитне) індивідуальне мовне 
знання – «живе знання» [6]. Мовленнєві дії, 
а також пов’язані з ними імпліцитні мовні 
і метамовні знання залишаються зовнішнім 
надбанням для мовної компетентності інди-
віда до тих пір, поки вони не засвоються ним. 
У міру оволодіння мовленнєвими діями і мета-
мовними знаннями мовленнємовні компетент-
ності перетворюються на особисте надбання, 
перестають бути лише знаннями і діями, 
отриманими ззовні. Вони зумовлюють розви-
ток компетентностей – професійних здатно-
стей грамотно (у фаховому сенсі) формувати 
думки та зрозуміло і доступно для реципієн-

тів вербалізувати їх. Не будучи ідентичними, 
мовленнєві дії і метамовні знання, пов’язані 
між собою. Вони є істотною умовою розвитку 
відповідних мовленнємовних здібностей так 
само, як наявність мовленнємовної компе-
тенції є обов’язковою умовою для оволодіння 
професійно-мовленнєвими діями і операці-
ями. Мовленнємовні здібності формуються 
відповідно до того, як суб’єкт, набуваючи їх, 
опановує потрібні для викладацької діяльності 
професійно-мовленнєві дії.

Психологічним механізмом розвитку мов-
леннємовної компетентності, згідно з концеп-
цією здібностей С.Л. Рубінштейна [17], є, як 
ми вважаємо, узагальнення мовленнєвих про-
цесів і мовних відношень (фонетичних, гра-
матичних), з якими взаємодіє суб’єкт у своїй 
професійній діяльності. До складу мовленнє-
мовних компетентностей входять мовні опе-
рації, засвоєння яких ґрунтується на генералі-
зації істотних для певної професійної ситуації 
закріплень мовних відношень. Однак ця ком-
петентність не є набором операцій, що нале-
жать до них. Вони задаються характером тих 
процесів, які є внутрішньою умовою перетво-
рення цих операцій на здатності. Жодна здат-
ність, за С.Л. Рубінштейном, не є «актуальною» 
до тих пір, поки вона не інкорпорувала систему 
відповідних мовленнєвих операцій. Одно-
часно мовленнємовна здатність ніяк не може 
зводитися тільки до такої системи операцій. 
Її необхідним вихідним моментом є процес 
генералізації мовних відношень, які створю-
ють внутрішні умови ефективного засвоєння 
мовленнєвих операцій.

Засвоївши метапроцедури професійного 
мовленнємовного узагальнення, абстра-
гування, суб’єкт професійно-мовленнєвої 
діяльності накопичує й комунікативні дії, ово-
лодіваючи не тільки професійним смисло-
формулюванням, зрозумілим для студентів, 
а й професійним аудіюванням – сприйманням 
і розумінням гетерогенних висловлювань сту-
дентів, умінням забезпечувати зворотній зв’я-
зок, а також набуває відповідних індивідуаль-
них мовленнємовних здатностей. 

У кожної мовленнєвої особистості викла-
дача, крім індивідуальної фахової мови, набу-
тої еволюційним шляхом в багаторічному 
професіогенезі (її, на жаль, не формують 
у ЗВО), утворюється ще і власна первинна 
(природна) фахова метамова як продукт спон-
танної рефлексії, мимовільних, ненавмисних 
спостережень над мовленням і мовою його 
фаху та неусвідомлюваних мовних узагаль-
нень. Проте в процесі оволодіння професій-
но-мовленнєвими діями не можуть ігнору-
ватися й логіко-раціональні аспекти власне 
метамовного знання як «вивідного» [6], 
оскільки тільки ця сутність забезпечує струк-
туризацію мовленнємовної компетентності  
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викладача, упорядкування його фахових 
висловлювань та подальше удосконалення 
їх на якісно новому – мовленнєдіяльнісному 
рівні. Описова, тобто метамовна модель 
фахової мови має стати для суб’єкта про-
фесійно-мовленнєвої діяльності предметом 
логіко-раціонального аналізу: осмислення, 
усвідомлення, розуміння та користування нею 
як стрункою системою традиційних норматив-
них приписів, які задають той чи інший варіант 
використання мови фаху на рівні мовленнєвої 
діяльності її суб’єкта. Отже, у суб’єктів ПМД 
має формуватися вторинна метамова як про-
дукт довільної, навмисної рефлексії, вдоско-
налюватися мовленнємовні здатності – показ-
ники сформованої мовленнєвої особистості 
викладача та її соціолекту. Це можливо лише 
через самоосвіту і самореалізацію, оскільки 
навіть підвищення кваліфікації викладача в уні-
верситеті менеджменту освіти НАПН України 
не передбачає навчання подібних дисциплін.

Які ознаки ПМД, якою має володіти кожний 
викладач ЗВО?

У сучасній психолінгвістичній науці ПМД 
її суб’єкта розглядається як найвищий сту-
пінь мовленнєвої активності, описується її 
соціальне походження і соціальна зумовле-
ність [6; 12; 18]. Стосовно мовлення викла-
дачів ЗВО ми вважаємо за доцільне вживання 
терміну «професійно-мовленнєва діяльність» 
або «дидактично-мовленнєва діяльність» 
(«навчально-мовленнєва»).

Для коректної кваліфікації феномена «про-
фесійно-мовленнєва діяльність» важливо 
виділити системний ряд взаємодоповнюваль-
них і взаємодетермінованих понять, зокрема: 
«взаємодія (інтеракція)», «спілкування», 
«суспільні відносини», «діяльність», «взаємо-
відношення» – і встановити співвідношення цих 
психологічних дефініцій, а також залежну від 
них ієрархію психолінгвістичних понять («про-
фесійно-мовленнєве спілкування», «професій-
но-мовленнєва комунікація», «професійні та/
або дидактичні комунікативно-мовленнєві дії 
і операції», «публічне висловлювання», «нау-
ково-дидактичний дискурс», «суб’єкт профе-
сійно-мовленнєвої діяльності», «мовленнєва 
особистість»).

Аналіз психологічних і психолінгвістичних 
досліджень Т.В. Ахутіної, Л.С. Виготського, 
Ю.Н. Караулової, Т.В. Кочеткової, В.В. Красних, 
А.А. Леонтьєва, А.Н. Леонтьєва, І.М. Румянце-
вої, С.Л. Рубінштейна, К.Ф. Сєдова [1; 5; 7; 9; 
10; 13; 14; 18; 17; 20] дали можливість вер-
балізувати вищеназвані поняття. Взаємодія 
(інтеракція) опосередкована спілкуванням. 
Саме завдяки спілкуванню люди вступають 
у взаємодію, тобто колективну діяльність, 
що розглядається в плані її соціальної орга-
нізації і орієнтованості. Спілкування – один 
з чинників або сукупності факторів інтеракції, 

які стають комунікативними, коли вони вико-
ристовуються в ситуаціях взаємодії. Спілку-
вання – це і реалізація суспільних відносин: 
як процес такої актуалізації, так і її умова або 
спосіб; діяльність є тим, у чому актуалізується 
суспільні відносини, тобто психологічним 
змістом процесу спілкування. У цьому сенсі 
в психології розрізняють спілкування й інте-
ракцію. Спілкування є також і діяльністю, яка 
розглядається як взаємодія, тобто діяльністю 
в аспекті соціальних (зовнішніх) форм її реа-
лізації. Взаємовідношення розглядається, 
по-перше, як особистісний, психологічний 
корелят суспільних відносин, що виникає 
в реальному спілкуванні, по-друге, як вивідний 
від його психологічної організації – є внутріш-
ньою особистісною основою взаємодії [13].

Встановлене співвідношення розглянутих 
психологічних понять дає можливість визна-
чити місце дефініції «професійно-мовленнєва 
діяльність» в парадигмі взаємопов’язаних 
і взаємообумовлених мовленнємовним фено-
меном психолінгвістичних понять. Перш за 
все професійно-мовленнєва діяльність зна-
ходиться у відношеннях ієрархії і суміжності 
з поняттям «спілкування». Спираючись на нау-
кові праці Б.Ц. Бадмаева [2], А.В. Брушлинского 
[3], Б.М. Величковського [4], Е.Ф. Тарасова 
[21, с. 24–32] та інших, присвячені спілкуванню, 
розглядаємо професійно-мовленнєве спілку-
вання в плані взаємин особистості викладача 
та студентського колективу; спілкування і дея-
ких видів діяльності, зокрема, наукової, дидак-
тичної, пізнавальної, навчальної, практичної 
та інших, кваліфікуючи професійно-мовлен-
нєве спілкування передусім як спілкування за 
допомогою звукової мови: безпосереднє (в 
аудиторії) або за допомогою skype; інтернету, 
побудованому на постійній взаємодії людей, 
тобто комунікативних сервісах мережі, що 
надають можливість переглядати відеолекції, 
ділитися враженнями, міркувати, залишати 
на сайтах свій коментар і оцінювати даний 
ресурс тощо. Ці інтерактивні сайти епохи веб 
2.0 забезпечують зворотний зв’язок з аудито-
рією користувачів. Не виключаємо при цьому 
опосередковане спілкування як через паперові 
носії інформації (у вигляді підручників, навчаль-
них посібників, монографій тощо), так і через 
електронні носії (інтернет-спілкування: засно-
ване на технологіях першого інтернету – інтер-
нету для читачів; це статичний веб 1.0 із закри-
тим від користувачів контентом, призначений 
тільки для сприйняття веб-текстів); визначаємо 
мовленнєве спілкування як систему цілеспря-
мованих і мотивованих мовленнєвих процесів 
і зв’язаних з ними інших психічних процесів, які 
забезпечують взаємодію викладача і студентів 
у навчальній колективній діяльності і реалізу-
ють громадські та особистісні психологічні від-
носини засобами природної мови.
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Виділяємо експліковане О.О. Леонтьє-
вим соціально орієнтоване спілкування типу 
публічного висловлювання, масової кому-
нікації. Це найскладніший варіант мовлен-
нєвого спілкування порівняно з особистіс-
но-орієнтованим спілкуванням. Воно являє 
собою «чисте» – соціально-орієнтоване спіл-
кування, яке включене в спільну зі студен-
тами професійно-комунікативну діяльність. 
Суб’єктом цього спілкування є або викладач, 
або суспільство в особі Міністерства освіти, 
оскільки викладач-комунікатор завжди пред-
ставляє громадську, наукову та навчальну 
інформацію відповідно до стандартів вищої 
освіти. У соціально-орієнтованому педаго-
гічному спілкуванні його предметом виступає 
або дидактична взаємодія, або психологічні 
взаємини викладачів і студентів, суспільні 
відносини всередині спільноти ЗВО,  
соціуму [13].

Соціально орієнтоване спілкування, 
зокрема публічне висловлювання в формі 
лекції у ЗВО, є найбільш «складною», самою 
«досконалою», «спеціалізованою» (О.О. Леон-
тьєв) формою професійно-мовленнєвого 
спілкування, смисловим аспектом дидактич-
ної взаємодії, професіонально-мовленнєвою 
усною публічною комунікацією.

У такій формі мовлення, за терміноло-
гією О.О. Леонтьєва, самооцінне і може бути 
співвіднесене з класичними видами діяльно-
сті, оскільки організоване, так само як і інші 
його види, і характеризується предметним 
мотивом, цілеспрямованістю, евристичні-
стю, фазністю (орієнтування, планування, 
реалізація плану, контроль) [12]. Отже, 
професійно-мовленнєва діяльність висту-
пає самостійною діяльністю і характеризу-
ється специфічною мотивацією. Це профе-
сійно-мовленнєва і навчальна мотивація, 
мотивація впливу – мотивація досягнення: 
формування у студентів смислів (смисло-
формування) через адекватне і достатнє для 
вербального сприйняття і розуміння студен-
тами сформульованих викладачем смислів 
(дидактичне смислоформулювання). Мов-
леннєва діяльність, згідно з О.О. Лентье-
вим, – це і спеціалізоване використання 
мовлення для спілкування – різновид діяль-
ності спілкування. У цьому сенсі вона може 
розглядатися і як діяльність навчально-мов-
леннєвого спілкування, і як діяльність про-
фесійної вербальної комунікації (смисловий 
аспект навчальної взаємодії) [12]. У зв’язку 
з цим важливо акцентувати увагу на важли-
вості таких мовленнєвих дій викладача, як 
дії щодо забезпечення зворотного зв’язку 
реакції (зокрема мовленнєвої) студен-
тів на сприйняту інформацію, які є кінце-
вими в структурі навчальної мовленнєвої  
комунікації. 

Але це відбувається тоді, коли викладач 
вільно володіє матеріалом і не користується 
конспектом. Під час читання лекції з контек-
сту включаються інші механізми як продуку-
вання мовлення, так і сприймання його сту-
дентами. Таким чином, в нашому розумінні 
професійно-мовленнєва діяльність має місце 
в тих випадках, коли її метою є побудова 
професійного навчально-наукового вислов-
лювання (лекції), коли мовлення викладача 
самодостатнє. Навчально-комунікативне 
вживання мови завжди передбачає певний 
предметний (ідеальний) мотив, інтенції, мов-
леннєву мету, внутрішню програму, засоби її 
реалізації (що сказати, для чого сказати і як 
сказати, щоб забезпечити смислове сприй-
няття студентами навчального дискурсу). 
Професійно-навчальний дискурс – зовніш-
ній бік науково і дидактично організованого 
висловлювання в сукупності з екстралінгві-
стичними (прагматичними, психологічними, 
соціокультурними та іншими) чинниками; 
вислів, взятий в професійному і дидактич-
ному аспектах; мовлення, розглянуте як ціле-
спрямовані соціальні комунікативно-мов-
леннєві дії, як компонент, що бере участь 
у взаємодіях викладачів і студентів і механіз-
мах їх свідомості (когнітивних процесах); це 
мовлення, «занурене в професійне життя»; 
сукупність вербальних форм практики орга-
нізації і оформлення змісту мовленнєвої 
комунікації представників певної професій-
ної лінгвокультурної спільності. Це екстра-
вертивна фігура професійно-мовленнєвої 
комунікації [10; 11; 16].

Як основна одиниця соціально орієнтова-
ного спілкування в психолінгвістиці прийняте 
публічне висловлювання – мовленнєві дії як 
окремий випадок мовленнєвого спілкування, 
як самостійний вид діяльності, як комуніка-
тивно-мовленнєві дії, свідомо спрямовані 
на смислове сприйняття їх іншими людьми. 
Таким чином, висловлювання пов’язане 
з психологічною категорією мовленнєвих дій, 
з найменшою комунікативною одиницею, 
закінченою в змістовному й інтонаційному 
відношенні, і яка характеризується грама-
тичною і смисловою структурою. Висловлю-
вання є функціональною одиницею реального 
мовленнєутворення і мовленнєсприймання, 
вони співвіднесені з ситуацією і певним зна-
чущим контекстом, тобто є одиницею гово-
ріння та аудіювання [1; 12; 15; 19].

Публічне висловлювання викладача має 
свої особливості. Це розгорнута, кодифі-
кована, довільна, навмисна, усвідомлена, 
відрефлексована, соціально контекстна 
одиниця, що забезпечує вплив. Ця психо-
лінгвістична одиниця стилістично мотиво-
вана, маркована, цілеспрямована, регламен-
тована, дискретна, орієнтована на слухачів, 
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автономно смислова, виразна і послідовна, 
авторизована, безпосередня. Це індивіду-
альне усне мовлення, структуроване згідно 
з композиціями його функціонально-смис-
лових типів або їх контамінацій. Це комуніка-
тивно доцільне мовлення, зміст якого відразу 
ж забезпечує розуміння його аудиторією слу-
хачів [8; 9; 13]

З позицій соціально орієнтованого аналізу 
професійно-мовленнєвого спілкування і про-
фесійно-мовленнєвої діяльності важливо вста-
новити співвідношення в особистості мови 
і мовлення та виділити поняття «мовленнєва 
особистість», яка визначається, по-перше, 
як феномен, здатний вступати в спілкування 
певною мовою, по-друге, як мовленнєва осо-
бистість в парадигмі реального мовленнєвого 
спілкування, реальної мовленнєвої діяльності. 
Поняття «мовленнєва особистість» включа-
ється до складу поняття «мовна особистість» 
в родовидовому співвідношенні. Будь-яка 
мовленнєва особистість є багатопрошарко-
вою і багатокомпонентною парадигмою мов-
них особистостей [7; 16]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Мовленнємовні здатності – складні синкре-
тичні особливості особистості викладача, що 
визначають її можливості в реалізації освіт-
нього мовленнєвого спілкування. Вони ква-
ліфікують мовленнєву особистість викладача 
як носія фахової мовної культури, як суб’єкта 
професійно-мовленнєвої діяльності. Таким 
чином, ми визначаємо мовленнємовну здат-
ність викладача як через його професій-
но-мовленнєву діяльність, так і через мов-
леннєособистісний розвиток, психічні якості 
і властивості. Вони актуалізуються завдяки 
активному освоєнню ним мовної та метамов-
ної дійсності. 

Процес мовленнєпродукування або мов-
леннєутворення у викладача органічно впи-
сується в систему його багатогранної профе-
сійної діяльності, що містить мотиваційний, 
цільовий, а також виконавський компоненти. 
Його мовленнєва діяльність народжується 
з професійної потреби забезпечити розу-
міння студентами наукової та навчальної 
інформації. Для цього він, використовуючи 
внутрішньомовленнєві мовні засоби, про-
грамує своє публічне розгорнуте вислов-
лювання, ставить кінцеву мету і намічає 
засоби її досягнення. Реалізуючи професій-
но-мовленнєву діяльність, викладач проду-
кує фаховий науковий дискурс, досягаючи 
поставленої мети. Конкретний акт професій-
но-мовленнєвої діяльності викладача завжди 
починається мовленнєвим мотивом (влас-
ного смислоформування і смилоформулю-
вання), планом і говорінням, що забезпечує 
вербальне сприйняття студентами смислів, 
які викладач передає за допомогою мовних 

значень. Завдяки динамічній системі про-
фесійно-мовленнєвих дій і операцій викла-
дача досягається намічена з самого початку 
висловлювання навчально-мовленнєва мета, 
а у студентів відбувається розуміння.

Мовленнєва особистість викладача – це 
особистість, здатна до соціально орієнтова-
ного мовленнєвого спілкування. Вона воло-
діє фаховою комунікативно-граматичною 
нормою – правилами вибору професійних 
мовних засобів і побудови висловлювань 
в різних професійних ситуаціях спілкування 
з різною комунікативною інтенцією; комп-
лексом уявлень про те, які мовні і мовлен-
нєві форми в різних комунікативних ситуаціях 
є найбільш адекватними для реалізації мов-
леннєвих інтенцій і забезпечення зворотного 
зв’язку. 

Перспективність дослідження полягає 
у вивченні специфіки ПМД фахівців інших 
соціономічних професій, що спрямоване на 
вирішення прикладних проблем, пов’язаних 
із створенням комунікаційних технологій і сис-
тем в різних сферах соціуму.
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