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ЗНАЧЕННЯ МОВИ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ

Мова – найважливіший засіб спілкування між людьми, вона безпо-
середньо пов’язана з мисленням. Мислення не може бути без мови і мови 
не може бути без мислення. Мова і мислення мають глибоко суспільний 
характер – не лише за своєю природою, але й за своєю функцією в сус-
пільстві. За допомогою мислення пізнається навколишній світ та усві-
домлюються закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність 
особистості, її мислення можливі лише на підґрунті мовного матеріалу, 
слів та речень. Кожен момент діяльності обумовлюється думкою і її осно-
вним носієм – мовою. Завдяки мові все здобуте попередніми покоління-
ми служить фундаментом для подальшого розвитку особистості і людства 
в цілому.
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Свідомість і самоідентифікація особистості починаються з мови. 
Мова закладається генетично і є кодом, що зв’язує покоління. Мова ви-
значає національний характер особистості. Самоусвідомлення особис-
тості починається з оволодіння нею рідною мовою. Мислення, а отже 
і свідомість та самоідентифікація особистості ґрунтується на основі 
рідної мови.

Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського 
народу, вона створена зусиллями багатьох поколінь. Мова – основний 
комунікаційний засіб людини, за допомогою мови ми висловлюємо свої 
думки. Мова, безумовно, здійснює вплив на формування свідомості осо-
бистості.

Найхарактернішими рисами, що притаманні людині, є суспільна 
свідомість, суспільна трудова діяльність і мова. Жодна з цих рис не може 
існувати без двох інших. Особливо тісний зв’язок між мовою та суспіль-
ною свідомістю. Формами, в яких знаходять вираження всі витвори 
людської свідомості, є мовні знаки слова, словосполучення та речення. 
Початок формування мови збігається зі становленням людського суспіль-
ства, коли виникла потреба щось сказати один одному. Мова виконує три 
основні функції в людському суспільстві: спілкування, повідомлення та 
впливу. Щодня ми реалізовуємо себе, виявляючи своє ставлення до на-
вколишнього світу, і найповніше, найглибше цей процес виявляється 
в мовленні під час повсякденного спілкування. Коли особа добре володіє 
мовою, вона має могутній засіб для впливу на інших членів суспільства. 
Мова є універсальним засобом вираження внутрішнього світу особис-
тості.

Кожна особистість – це унікальний світ, сфокусований у його свідо-
мості, інтелекті тощо. Чим досконаліше вона володіє мовою, тим ви-
разніше, повніше постає перед іншими членами суспільства як особис-
тість. Мова належить до так званих вторинних систем; вона існує не сама 
по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є. Водночас 
мова – один із факторів самоорганізації суспільства і невід’ємне ознака 
таких спільнот як народність, нація. Мова існує у свідомості членів сус-
пільства і реалізується в процесах мовлення.

Мова – це найкращий засіб взаємних стосунків окремих осіб між 
собою, засіб їх духовного об’єднання і взаємного впливу. Без мови немає 
народності, рідна мова найкраще відбиває в собі думки й почуття окремої 
людини, суспільності всього народу. Саме в мові, в її історії, розвитку та 
становленні позначилися перші ознаки проявів самостійного духовного 
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життя майбутнього окремого народу. Найголовніші індивідуальні ознаки 
народу – це його мова, література, мистецтво, усна народна творчість 
тощо.

Мова – це дзеркало навколишнього світу, яке відображає дійсність 
створює свою картину світу, специфіку й унікальну для кожної мови, і, 
відповідно, народу, етнічної групи, мовного колективу, що користується 
цією мовою як засобом спілкування. Подолання мовного бар’єру недо-
статньо для забезпечення ефективності спілкування між представниками 
різних культур, для цього потрібно подолати бар’єр культурний. Існують 
так звані національно-специфічні компоненти культур, тобто саме те, що 
і створює проблеми міжкультурної комунікації. У мові зберігаються 
культурні цінності – у лексиці, в граматиці, в ідіоматиці, у прислів’ях та 
приказках, у фольклорі, у художній та науковій літературі, у формах 
письмового й усного мовлення. Саме мова є носієм культури, що передає 
скарби національної культури. Мова формує особистість людини, носія 
мови, через нав’язані йому мовою і закладені в мові бачення світу та 
формування менталітету, ставлення до людей, а саме через культуру на-
роду, що користується цією мовою як засобом спілкування.

Мова не існує поза культурою як соціально успадкованої сукупності 
практичних навичок та ідей, що характеризують наш спосіб життя. Мова, 
як один із видів людської діяльності, є складовою частиною культури, 
обумовленої як сукупність результатів людської діяльності в різних сфе-
рах життя людини: духовної, суспільної, виробничої. Однак як форма 
існування мислення і, головне, як засіб спілкування мова постає в одно-
му ряді з культурою. Мова як могутнє суспільне знаряддя, формуючи 
людський потік в етнос, утворює націю через збереження і передачу 
культури, традиції, суспільної свідомості певного мовного колективу.

На сьогодні проблема вільного володіння мовою є особливо актуаль-
ною і важливою для саморозвитку конкретної особистості, а саме для 
тих, хто користується словом як основним інструментом своєї професії, 
чиє мовлення не лише головна зброя у професійній діяльності, але й зра-
зок свідомо чи несвідомо засвоєний, що сприймається оточенням. Остан-
нім часом, коли відбулися значні зміни в умовах функціонування мови, 
стає актуальною проблема мови як засобу спілкування, мови в її реалі-
зації, проблема культури мовлення у саморозвитку особистості. Чим це 
викликано? Назвемо особливості, характерні для сучасної української 
мови к. ХХ – поч. ХХІ ст.ст. : значно збільшився склад учасників масової 
комунікації (за віком, освітою, службовим становищем, за політичними, 
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релігійними, партійними і громадськими інтересами); зникла офіційна 
цензура, через те мовлення стало більш відкритим, довірливим, неви-
мушеним; переважає мовлення спонтанне, заздалегідь не підготовлене. 
Тому актуальність проблеми мови в саморозвитку особистості є досить 
високою в наш час.

Відомий вислів Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив» свідчить 
про те, що високий рівень культури мовлення є яскравим свідченням 
високої загальної культури особистості. Переконливе мовлення – важ-
ливий засіб багатоманітного та різноспрямованого впливу на слухача. 
Правильне, унормоване мовлення може забезпечити швидкість взаємо-
розуміння між учасниками комунікації. Унормоване володіння мовою – 
це вільне послуговування усім багатством лексичних засобів; дотриман-
ня всіх норм спілкування; використання набутих знань на практиці, до-
речне поєднання вербальних та невербальних засобів спілкування.

1997 року створено Раду з мовної політики при Президентові Укра-
їни. У підґрунті мовної політики лежить система заходів, спрямованих 
на регулювання мовних відносин у державі. Мовна політика є складо-
вою національної політики. Національною комісією зі зміцнення демо-
кратії та утвердження верховенства права була розроблена концепція 
державної мовної політики. Концепція державної мовної політики – це 
система засадничих нормативних постанов, що базується на компетент-
ному оцінюванні мовної ситуації в державі, регулюючи при цьому 
суспільні відносини в мовній сфері. У складі Державного комітету 
України у справах національностей та міграцій створено департамент 
зі здійснення мовної політики. Це дало позитивний поштовх для фор-
мування умов для розвитку української мови як засобу комунікації 
у країні. Мова є своєрідним живим організмом, який безперервно роз-
вивається.

Мова – це унікальне явище життя і професійної діяльності особис-
тості. Вона чітко визначає її національний характер; інтелектуальні 
і естетичні інтереси; виявляє ділові якості, свідчить про загальний роз-
виток особистості.

Отже, знати мову народу, серед якого живеш, – ознака культури та 
освіченості; знати рідну мову – священний обов’язок; грамотно й етично 
користуватися мовою фаху – норма професійного буття. Розмовляти 
нормованою мовою набагато важче ніж спілкуватися сленгом, який ти 
постійно чуєш у навколишньому лінгвістичному оточенні. Тому вибір 
мовних засобів насамперед залежить від культури особистості.
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