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зафіксовані духовність, обдарування, мистецький хист українців, їх буття, 
спосіб мислення, вдача, погляди, почуття складає підґрунтя національно-
патріотичного виховання. Завдяки пізнанню історичного минулого рідного 
народу, оволодінню його національними, духовними цінностями, вищими 
здобутками в різних галузях культури, суспільного життя, народного 
декоративно-ужиткового мистецтва учень формується яскравою, 
інтелігентною, неповторною особистістю, стає носієм загальнолюдських і 
національних цінностей з глибокими різнобічними  знаннями й 
прагненням втілення в собі національного ідеалу, постійного 
самовдосконалення й духовного зростання. 

Отже, засвоєння світової культури крізь національну призму, 
формування самосвідомості, світогляду особистості, утвердження 
патріотичних почуттів в кожної дитини, формування у неї здатності бути 
активним діячем у розбудові своєї держави й власною працею, розумом та 
творчістю підвищувати авторитет всього українського суспільства у 
світовому співтоваристві є основою національно-патріотичного виховання. 
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Мовленнєва діяльність передбачає включення її в безпосереднє 

спілкування, тобто комунікацію. Відтак, мовлення виступає у цьому 
випадку складником комунікативно-мовленнєвої діяльності.  

М. Каган досліджував комунікативну діяльність у філософському 
аспекті. Учений ототожнював поняття «комунікативна діяльність» і 
«спілкування», стверджуючи, що комунікативний вид людської діяльності 
відіграє важливу роль у всіх трьох виявлених видах діяльності, оскільки 
соціальна природа людини спонукає до спілкування з іншими в умовах 
праці, до пізнання та вироблення систем цінностей [3, c. 82].  

У сучасній науці існує понад 100 дефініцій комунікації, що 
зумовлені різноманітністю її способів, специфікою мети, передаванням та 
способом адресованності інформації. За словниками, «комунікація» 
тлумачиться як: один із модусів існування явищ мови (поряд із мовою і 
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мовленням); смисловий та ідеально-змістовий аспекти соціальної 
взаємодії, спілкування; складова спілкування поряд з перцепцією та 
інтеракцією [1]. Комунікація – одне зі стилістичних понять, що визначає 
основний зміст і доречність стилістичних засобів; глибокі, соціально-
значущі культурно-особистісні контакти, які можуть вплинути на ключові 
життєві цінності та орієнтації індивідів. 

Учені (М. Дем’яненко, К. Лазаренко) виділяють основні компоненти 
в мовленнєвій комунікації: ситуація спілкування, відправник мови, 
одержувач мови, умови протікання мовленнєвої дії, мовленнєве 
повідомлення. 

М. Пентилюк визначає категорію комунікативності як різноманітні 
способи і засоби орієнтації на інтереси учасників комунікації, у запобіганні 
неправильного перебігу думок та непорозуміння між співрозмовниками, у 
створенні відповідного емоційного настрою у процесі спілкування. Цю 
категорію, на думку ученої, слід ураховувати під час підбору для аналізу 
комунікативних текстів, які впливають на формування відповідної риси 
характеру мовця [5, с. 64–65].  

Спілкування здійснюється в процесі мовленнєвої діяльності людини 
за допомогою вербальних (словесних) і невербальних засобів. Основною 
метою мовленнєвого спілкування є обмін інформацією. У відповідності з 
цим завдання, які вирішує людина в процесі спілкування, можна звести до 
таких: ефективне здобування інформації; ефективне передавання 
інформації, досягнення поставленої мети шляхом переконання співрозмовника 
і спонукання його до дії; отримання додаткової інформації про 
співрозмовника; позитивна самопрезентація [4, с. 15]. 

На думку, М. Пентилюк, спілкування – це не просто дія, взаємодія, 
оскільки здійснюється між багатьма, кількома, або хоча б двома 
суб’єктами, кожний із яких є носієм активності і передбачає її у своїх 
партнерах [4]. 

Під комунікативно-мовленнєвою діяльністю А. Богуш розуміє 
комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, 
спілкування в конкретних соціально-побутових (ігрових, мовленнєвих) 
ситуаціях; вміння адекватно й доречно користуватися мовою 
(висловлювати свої наміри, бажання, думки, прохання); вміння 
орієнтуватись у ситуації спілкування, його ініціативність.  

Отже, в лінгводидактиці визначився комунікативно-діяльнісний 
підхід до навчання учнів рідної мови. М. Пентилюк визначає 
комунікативно-діяльнісний підхід до навчання мови, що полягає в такій 
організації навчання, коли засвоєння мови відбувається безпосередньо у 
процесі комунікативної (реальної або змодельованої) діяльності з метою 
оволодіння комунікативними вміннями і навичками. Комунікативно-
діяльнісний підхід спрямований на формування в учнів комунікативної 
компетенції – здатності користуватися мовою залежно від конкретної 
ситуації. Такий підхід потребує розгляду лінгвістичної теорії як 
інструмента для практичного оволодіння мовою.  
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Важливими в структурі комунікативно-мовленнєвої діяльності є 
комунікативні здібності, які необхідні вчителю у педагогічній діяльності 
для спілкування зі школярами, для встановлення контакту на основі 
педагогічного такту, поваги до дітей, а також урахування вікових та 
індивідуальних особливостей учнів [2, с. 108].  

Комунікативна взаємодія вчителя та учнів відбувається переважно у 
словесній формі – в процесі мовленнєвого спілкування. Задіяне в 
комунікативний процес слово, є фактом комунікації. За формою і змістом 
воно спрямоване на іншу людину. Вербальна комунікація може бути 
спрямована на окремого учня, їхню групу, але вона має діалоговий характер. 

Педагог має володіти правильним і чистим мовленням, 
різноманітними словесними формулами, складними словосполученнями, 
вмінням конструювати власні висловлювання, послуговуватися правилами 
мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування.  

Щоб сприяти успішному виконанню педагогічних завдань, мовлення 
вчителя повинне відповідати певним вимогам, тобто мати певні 
комунікативні якості. Комунікативні якості мовлення – це реальні 
властивості його змістового і формального боків. Саме система цих 
властивостей визначає ступінь комунікативної досконалості мови. 
Комунікативні якості мовлення є важливою умовою успішної навчально-
мовленнєвої діяльності.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДЕБРИФІНГ: ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 
ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ 

 
В силу різноманітних обставин сучасного світу, постає проблема 

надання ефективної психологічної допомоги після травматичного стресу. 
Необхідно зазначити, що травматичний стрес – це нормальна реакція на 
події, які виходять за межі життєвого досвіду: смерть близької людини, 
насильство, хвороба, певні екстремальні ситуації такі, як природні, 


