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АНОТАЦІЯ

Досліджено  формування  мовленнєвої  культури  майбутнього  фахівця  з

фізичного  виховання.  У  роботі  визначено  поняття  мовленнєвої  культури  її

структури та значення у процесі формування майбутніх викладачів.

Розроблено  методику  формування  мовленнєвої  культури  майбутнього

фахівця з фізичного виховання та експериментально перевірено ефективність

впливу даної методики.

Результати,  одержані  під  час  емпіричного  дослідження,  свідчать  про

ефективність запропонованої методики, що доведено за допомогою кількісного

аналізу.

Ключові слова: мовленнєва культура, мовна компетентність, професійна

підготовка, майбутні фахівці з фізичного виховання.

ANNOTATION

Formation of speech culture of the future specialist  in physical education is

investigated.  The paper defines the concept of  speech culture of  its  structure and

importance in the formation of future teachers. 

Methodical recommendations on the formation of speech culture of the future

specialist  in  physical  education have been developed and the effectiveness of  the

influence of this technique has been experimentally tested.

The results obtained during the empirical study indicate the effectiveness of the

proposed methodology, which was proved by means of quantitative analysis.

Keywords:  speech culture,  language competence,  vocational  training,  future

specialists in physical education.


