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У статт1 подано анал1з феномена «мовна особист1сть», його зм1стового визначення 

р1зними вченими; розкрито авторське розумшня дефшщш «мовна особист1сть», 
«пол1культурне мовленневе середовище» та визначено чинники впливу на формування 
мовноТ особистостк 

Ключов1 слова: мовна особислсть, мовленнева особист1сть, пол1культурне мовленневе 
середовище, розвивальне мовленневе середовище, чинники. 

The article presents the analysis of the phenomenon of «linguistic personality», his 
informative definitions of various scholars revealed the author's understanding of the definitions 
of «linguistic personality» and «multicultural linguistic environment» and identified factors 
influencing the formation of linguistic identity. 

Key words: linguistic personality, speech personality, multicultural, language environment, 
developing linguistic environment factors. 

УДК 81:008 
МОВНА ОСОБИСТ1СТЬ У ПОЛ1КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩ1 

LANGUAGE PERSONALITY IN THE POLYCULTURAL ENVIRONMENT 

Вступ. Одшею з провщних психiчних функцш людини е мовлення, яке дозволяе 
1'й задовольнити найважлившу специфiчно людську потребу - потребу у спшкуванш, 
цю едину, справжню розюш, розкiш людського спiлкування. Загальновiдомо, що 
спшкування людей завжди вiдбуваеться в межах певно! культури iз використанням 
конкретно! етшчно! мови, законiв i правил спшкування, що склалися в межах 
конкретно! мови i культури. 

Зауважимо, що сьогоденнш мовленнево-культурнш картиш Украши притаманна 
полiкультурнiсть. Загальна глобалiзацiя свiту, що спостерiгаеться сьогоднi, породила 
одну iз головних суперечностей сьогодення, а саме: мiж прагненням до все бшьшого 
зближення мiж народами та !хшм бажанням зберегти свою етнокультурну самобутшсть 
. Потрапляючи в шше культурно-мовленневе середовище, мовець фактично потрапляе 
в шший свiт соцюкультурних цiнностей i мовно-мовленневих законiв спшкування, що 
породжуе нову суперечнють: мiж прагненням мовцяоволодiти декiлькома мовами задля 
мiжкультурного спiлкування i необхiднiстю досконалого володшня своею рiдною та 
державною мовами в багатонацюнальнш державi. Вщтак, виникае низка мовленнево-
культурних проблем, яю вимагають серйозних дослiджень i !х розв'язання, як-от: 
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багатомовнють, полшнгвютична освiта в полiкультурному мовленневому середовищi, 
виховання полiмовноi особистостi в полшультурному освiтньому середовищi. 

Виховання i навчання особистосп в полiкутурному просторi стали предметом 
дослiдження багатьох учених (Р. Агадуллiн, Л.У. Алiмова, Ф.Е. Бацевич, Н.В. Бондарен-
ко, О.В. Гукаленко, 1.П. Гудзик, Г. Дмитрiев, Н.Е. Миропольська, А.К. Солодка та ш. ). 

Результати досл1дження та ix обговорення. В Укра'ш розроблено концепщю 
шкшьно'' мовно'' освiти нацюнальних спiльнот. Необхiднiсть тако'' концепцп зумовлена 
необхщшстю гармонiзувати взаемодiю етносiв полiетнiчноi держави у процесах 
укра'нотворення, зрослим попитом суспшьства на мислячу, дiяльну, творчу, 
нацiонально-свiдому особистiсть, визначальною роллю мови у ii формуванш та 
невщповщшстю традицшно' системи навчання мов проблемам сьогодення [5; 12]. Од-
ним iз провщних принципiв навчання мов в Укрш'ш виступае полшультурний пiдхiд. 

Полiкультурний пiдхiд щодо формування змюту мовно'' освiти передбачае вив-
чення мови не iзольовано, а в контекст представлено'' нею духовносп й культури, 
взаемозв'язкiв з духовними надбаннями народiв, якi живуть поруч, створення переду-
мов для паритетного дiа- та полiлогу культур, ix взаемозбагачення, штеграцп в 
нацюнально-украшську культуру i разом з нею - у св^ову [5, с. 13]. 

З-помiж завдань формування мовно'1' освгти можна виокремититакi: навчити 
мовцiв мiжкультурного спiлкування, мiжкультурного взаеморозумiння, виховати 
вщповщну мовленневу поведiнку в полiкультурному мовленневому середовищь 

Зауважимо, що ЮНЕСКО оголосив XXI с т о л б я "столiттям пол^лотв", оскшьки 
саме багатомовнiсть забезпечить особистостi варiативнiсть "духовного життя i 
плюралiзм культур". Мова як знаряддя духовно! творчосп забезпечуе, за словами 
Н.Е.Миропольсько!, з одного боку, шдивщуальну самобутнiсть, неповторшсть духов-
ного розвитку, а з шшого - можливiсть штеграцп шдивщуального й нацiонального в 
загальнолюдське [14, с. 115]. 

Оволодшня людиною кшькома мовами, своерiднiсть кожно'' з них Г. Гачев 
називае "закоханою несхожютю народiв, яка тiльки i складае багатокольорову мозшку 
духовного життя людства" [6, с. 19]. 

Вiдомий дослщник iсторii слова М.Баxтiн зазначав, що мова розкв^ае тiльки за 
умов багатомовносп [2]. Через рiзноманiтнiсть мов для нас вщкриваеться багатство 
св^у i рiзноманiтнiсть того, що ми тзнаемо в ньому; i людське буття стае для нас 
ширшим, оскшьки мови в чгтких i дiевиx рисах дають нам рiзнi способи мислення i 
сприймання. Мова завжди втшюе в собi своерщшсть цiлого народу [8, с. 
349].Фердшанд де Соссюр вiдкрив у людськш мовi два фактори, що школи не переста-
ють дiяти: локальне, вщокремлене спрямування або, за його словами, "дух р щ н о ! ' 

дзвiницi", з одного боку, i об'еднуючу силу мовленнево'' взаемодп, з другого [15]. 
Метою мовно'' освiти у багатомовному регiонi повинно стати формування всебiчно-

розвинено'', компетентно'', творчо'' особистост^ громадянина Укра'ни - носiя етнiчниx, 
нацюнальних i загальнолюдських цiнностей, що живе в гармони з довкшлям i самим со-
бою; навчити розум^и нову культуру ^жкультурне взаеморозумiння); оволод^и 
мiжкультурною комунiкацiею, тобто вмiнням спшкуватися з носiями iншоi культури. 
Предметом навчання у школах етноспшьнот повинна бути не стшьки мова, виключена з 
системи практичних дiй, скшьки представлена нею думка, дуxовнiсть, мовленнева i за-
гальна культура, особливосп свiтосприймання, свiтовiдчуття i творчостi народу - ii ноая. 
Мова може i повинна стати культурознавчою дисциплшою [5, с. 16-17]. 
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Така стратепя побудови мовно! освiти в полшультурному просторi спричинюе 
нас визначити ключовi поняття, якi пiдлягатимуть надалi експериментальному 
дослiдженню, а саме: мовна i мовленнева особиспсть, полiкультурне мовленневе сере-
довище, його специфша i види та вплив мовленневого середовища на формування 
мовно! особистосп. 

Незаперечною е теза: "1з слова починаеться людина". Вiдтак, можна впевнено 
сказати, що iсторiя людства здiйснюеться у спшкуванш, засобами мови, а одшею з 
провщних умов соцiального прогресу суспшьства виступае мовленнева дiяльнiсть. 
Устх мовленнево! дiяльностi, 'li результативнiсть, у свою чергу, залежить вщ 
особистосп, вiд рiвня розвитку !! мовлення, вщ культури мови i мовлення особистостей 
- мовщв, якi беруть участь у мовленневш дiяльностi. Саме тому науковщ останнiм ча-
сом звернулися до дослщження такого наукового феномена, як "мовна особиспсть" 
(Г.1. Богiн, Й. Вейсгербер, Т.М. Дрщзе, Ю.М. Караулов. О.О. Леонтьев, В.А. Маслова, 
Л.1. Мацько, 1.П. Суслов, С.О. Сухих, В.В. Тарасун та ш.). 

Ю.М.Караулов розробив рiвневу модель мовно! особистостi, яка, на його думку, 
мае три структурних рiвня: вербально-семантичний, когштивний i найвищий - прагма-
тичний. Означенi три рiвнi мовно! особистостi, за словами автора, стввщносяться з 
трьома аспектами процесу спшкування: комушкативним, iнтерактивним i перцептив-
ним [10, с. 99]. Зауважимо, що Ю.М.Караулов схарактеризував узагальнений тип 
мовно! особистосп. 

В.А. Маслова описуе таю структуры компоненти мовно! особистосп, як от: 
- цшшсний, св^оглядний, компонент змюту виховання, що е основою формуван-

ня нацюнального характеру i реалiзуеться у процес мовного дiалогового спiлкування; 
- культурологiчний компонент, пов'язаний iз засвоенням культури як 

загальнолюдсько!, так i нацюнально!, це правила мовленнево! i немовленнево! 
поведшки; 

- особистiсний компонент, це те шдивщуальне i глибинне, що притаманне кожнш 
людинi [12, с. 119]. 

В.В. Красних подае свое бачення структурних компонент мовно! особистосп, а 
саме: 

- людина - мовець, тобто особиспсть, одним iз видiв дiяльностi яко! е мовленнева 
дiяльнiсть; 

- власне мовна особиспсть - це особиспсть, яка виявляе себе в мовленневш 
дiяльностi, при цьому володiе сукупшстю знань i уявлень; 

- мовленнева особиспсть, яка реалiзуе себе в комушкацп, обирае i здшснюе певну 
стратегию i тактику спшкування, репертуар засобiв; 

- комунiкативна особиспсть - конкретний учасник конкретного комушкативного 
акту, яка реально дiе в реальнш комушкацп [10]. 

У роботах учених (Ю.М. Караулов, В.В. Красних, В.А.Маслова та ш.), як бачимо, 
особиспсть розмежовуеться на два види: мовну i мовленневу. На думку Ю.М. Карауло-
ва, узагальнений тип мовно! особистосп передбачае розма!ття варiантiв мовленневих 
особистостей. Мовленнева особиспсть, за його словами, це мовна особиспсть у 
п а р а д и ^ реального спшкування, в дiяльностi; у свою чергу, мовна особиспсть - це 
багатошарова i полшомпонентна парадигма мовленневих особистостей [10, с. 119]. 

Основним засобом перетворення шдивща в мовну особиспсть В.А.Маслова називае 
сощашзащю у !! трьох аспектах: а) процес включення людини в певш сощальш вщносини; 
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б) мовленнево-мисленнева дiяльнiсть за нормами i законами певно'' етномовно'' культури; 
в) процес засвоення законiв сощально'' психологи народу [12, с. 121]. 

Не можна не погодитись, що мовна особиспсть це насамперед сощальне явище, 
вона пов'язана iз сощально - культурно-етшчною сферою суспiльства. Вiдтак, процес 
соцiалiзацii особистостi буде вiдбуватися по^зному в залежностi вiд характеру 
сощального середовища i зокрема, мовленневого середовища. Водночас не можна 
^норувати, як на мою думку, в мовнш особистосп й iндивiдуально-псиxологiчний ас-
пект, тобто не можна розмежовувати мову i мовлення в мовнш особистосп, вони зу-
мовлюють одне одного i взаемопов'язаш. 

Вщтак, пiд мовною особиспстю ми розумiемо високорозвинену особиспсть, носiя 
як нацюнально-мовленнево' так i загальнолюдсько'' культури, який володiе 
сощокультурним i мовним запасом, вiльно спшкуеться рiдною, державною та iншими 
мовами в полшультурному просторi, адекватно застосовуе набут полiкультурнi знання, 
мовленневi вмшня i навички у процесi мiжкультурного спiлкування з рiзними 
категорiями населення. 

Мовна особиспсть не е вродженою, вона формуеться i розвиваеться у процес 
навчання, виховання, спшкування, тобто в рiзниx видах дiяльностi. Започатковуеться 
формування мовно'' особистостi вже в ранньому вщ^ з моменту оволодшня дитиною 
активним мовленням. Що ж виступае провщним фактором формування мовно'' 
особистосп в ранньому, дошкiльному та й шкшьному вiцi? На мою думку, - це 
мовленневе середовище, в якому дитина виховуеться, навчаеться, розвиваеться, 
вщбуваеться ii соцiалiзацiя. 

Вплив середовища на людину не однобiчний: людина послiдовно дiе у системах 
"середовище - людина", "людина - середовище". Означена взаемодiя зумовлюе i роз-
виток уах псиxiчниx процесiв i функцiй людини, яю пов'язанi з середовищем. Водно-
час високий рiвень розвитку псиxiчниx процесiв дозволяе людинi цiлеспрямовано 
впливати на середовище i змшювати його. 

Вщтак, виховання мовленнево'' культури, культури спшкування, формування 
мовно'' особистостi i мовленнево'' поведiнки багато в чому залежить вщ специфiки 
мовленневого середовища. Насамперед визначимо i схарактеризуемо поняття 
«мовленневе середовище». 

Пiд мовленневим середовищем ми розумiемо сукупнiсть амейних, побутових, 
соцiально-педагогiчниx неорганiзованиx i цшеспрямованих умов спiлкування мовцiв у 
системах «дорослий (батьки, родичi, вихователь, учитель) - дитина», «дитина-
дорослий», «дитина-дитина», «дорослий-дорослий». 

Мовленневе середовище може бути: одномовним, в якому спшкування 
вщбуваеться рщною мовою; одномовно^алектним; двомовним (близькоспорщнеш 
мови); двомовним, в якому функщонуе мовлення рiзниx неспорщнених мов (молдавсь-
ка - укра'нська, укра'нська - угорська) та багатомовним, яке прийнято йменувати 
полшультурним середовищем або "полшультурним освiтнiм простором", за 
термшолопею О.В. Гукаленко [7]. 

Вочевидь, виникае необхщнють визначити феномен "полшультурне мовленневе 
середовище", оскiльки Укра'на е багатонащональною державою, у якiй рiзнi 
полiнацiональнi спiльноти проживають на единому територiальному просторi з рiзними 
мовами спшкування (Прикарпаття, Пiвдень, Крим i т. ш.) 

Полiкультурне мовленневе середовище ми розумiемо як обмежений, 
сощокультурний, комунiкативно-багатомовний простiр, на територii якого спшьно 
проживають i спiвпрацюють мовщ рiзниx нацiональностей, якi володiють своею рщною 
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мовою, i водночас об'еднаш одшею (чи декшькома) державною мовою, якi 
пщпорядковуються основним комунiкативним законам i правилам мiжкультурного i 
мiжнацiонального спiлкування. 

Мовленневе середовище, що оточуе мовця, за сво!м впливом на розвиток мовлен-
ня може бути стихшно-нестимульованим, стимульованим i актуальним. Стихшно-
стимульованому мовленневому середовищу властива пасивна мовленнева взаемодiя. 
Мовець сприймае мовлення дорослих i вах мовщв цього середовища таким, яким вона 
його чуе, мовлення, що притаманне саме цш мовленневш спшьнотг Дитина-мовець 
вщчувае його вплив опосередковано у процес щоденного спiлкування у ам'!, в соцiумi 
(у двор^ з друзями, у дошкiльному заклад^ у школi i т. ш.). Стихiйно-нестимульоване 
багатомовне мовленневе середовище породжуе явища штерференцп, спричиняе 
неусвiдомленi дитиною мовленневi помилки на основi проникнення елемешив одше! 
мови в мовлення шшими мовами. 

Стимульоване багатомовне мовленневе середовище - це оргашзований процес нав-
чання декiлькох мов i розвитку мовлення на рiзних вшових етапах у навчальних закладах 
рiзного типу, що супроводжуеться педагогiчно стимульованою мовленневою взаемодiею 
педагога i учшв. Стимульоване полiкультурне середовище запобiгае штерферуючих 
впливiв, сприяе усвiдомленому засвоенню мовцем з раннього вшу двох i бшьше мов пщ 
керiвництвом педагога - ноая декiлькох мов, тобто бйлота чи полiглота. 

Актуальне полшультурне мовленневе середовище - це максимально активна 
шщативна взаемодiя мовця з шшими учасниками спшкування, - багатомовними мов-
цями; це занурення мовця в активну багатомовленневу дiяльнiсть в обмеженому 
мiжкультурному просторi (музичнi ранки, мiжнацiональнi свята, залучення до вико-
нання рiзнонацiональних обрядiв, звича!в, традицш; знайомство з нацiональним одя-
гом, посудом, !жею, етикетом i т. ш.). 

Ефективний вплив полiкультурного мовленневого середовища на мовщв та !хне 
мовлення буде тшьки за наявносп розвивально! функцпцього середовища. Що ми 
розумiемо пiд розвивальним полiкультурним мовленневим середовищем? 

Розвивальне полшультурне мовленневе середовище - це потенцшш можливостi 
позитивного впливу рiзноманiтних факторiв у !х взаемодп на мовленневий розвиток 
мовця i формування багатомовно! особистостi (болота, полiглота), вiльне володiння як 
рiзною мовою етнiчно! спiльноти, так i державною та шоземною. 

Зазначимо, що розвивальний потенщал може мати як стихшне, так i органiзоване 
мовленневе середовище. Це залежить насамперед вщ якосп мовлення, культури мов-
лення та мовно! особистосп мовцiв, з якими вона постшно спiлкуеться, та шших сти-
мульованих факторiв. 

Одним iз провiдних стимульованих чинникiв впливу на мовленневий розвиток 
дитини-мовця в полшультурному середовищi е без сумшву мовлення дорослих, слово 
педагога, вихователя, який бездоганно володiе двома (чи декшькома) мовами. I в цьому 
вщношенш не можна не погодитись iз педагопчним кредомВ.О.Сухомлинського: 
"Слово в певному розумiннi е единим засобом виховання i розвитку особистосп" [16]. 

Серед стимульованих чинниюв мовленневого розвитку дитини в полшультурному 
середовищi можна назвати й таю: наявшсть навчальних поабниюв, виданих рiзними 
мовами, нащональних iграшок, серi! дидактичних картин, яю б знайомили дiтей з куль-
турою народiв iнших нацiональностей, що проживають у даному полшультурному 
простор^ застосування iнновацiйних технологiй навчання мов i т. ш. 

Сукупнiсть стимульованих чинниюв розвитку мовлення i навчання мов, постшне 
перебування мовця вщ дошкiлля до випускного класу школи в активно-

146 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



стимульованому полшультурному мовленневому середовищi е запорукою формування 
як кшцевого результату навчально-мовленнево'' дiяльностi багатомовно'' особистостi 
громадянина нашо'' кра'ни. 

Зауважу, що шляхи формування мовно'' особистостi педагога вже сьогодш закла-
дено в низку концепцш розбудови мовно'' освiти в Укра'ш такими вченими, як 
H.В.Бондаренко, 1.К.Гудзик, Л.1.Мацько, С.Я.Срмоленко та iн. 

Насамперед слщ усiм нам добре усвщомити, що виховання мовно'' особистостi в 
нашш кра'ш передусiм багато в чому залежить вщ стану вивчення украшсько' мови в 
усix навчальних закладах нацюнальних спшьнот вiд дошкшля до вищо'' школи. 

Потрiбна н а с ^ з н а перспективна програма ii вивчення, що буде орiентувати як 
педагогiв, так i студенев, i учнiв на засвоення живо'' украшсько' л^ературно'У мови, на 
вшьне володiння нею, на "розширення i збагачення словника до тако'' мiри, щоб кожна 
людина вшьно спiлкувалась укра'нською мовою в уах мовленневих ситуацiяx, сприй-
мала мову, як явище нацюнально' культури i мистецтва i дютавала вщ цього естетичне 
задоволення" [13:69]. 

Бездоганне знання учнями рщно' i державно'' мов виступить позитивним 
пщгрунтям для подальшого опанування ними у процес шкiльного i вишiвського нав-
чання шоземних мов. Саме такий пщхщ до мовно'' освiти забезпечить мовну 
стабшьшсть у багатонацiональнiй державi, що е найважлившим фактором формування 
багатомовно'' особистостi. 
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