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В статье рассматриваются лингвокультурологические принципы и задачи 
организации обучения украинскому языку студентов на основе созданной укра-
инским народом оригинальной и яркой культуры, отраженной в мифологии, 
традициях, обычаях, устном народном творчестве, в произведениях писате-
лей, в истории об украинском народе и его языке; проанализированы лингво-
культурологические задачи как средство формирования национально-языковой 
личности студента и различные классификации языковедов относительно ви-
дов упражнений и их содержательного наполнения.
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Лит. 7.

Постановка проблеми. Учитель початкових класів покликаний фор-
мувати національну свідомість молодого покоління, виховувати патріо-
тизм, почуття любові до рідної мови, до її краси та різнобарв’я. У його 
руках могутній засіб, невичерпне джерело любові до землі предків – рід-
не слово. Україна буде здатною стати суверенною державою, якщо ви-
зріє і зросте національна свідомість народу. У розв’язанні цієї проблеми 
першорядна роль належить освіті, звичайно гуманізованій, національній, 
спроможній відродити код українського народу – його рідне слово. Саме 
мова кодує й акумулює наше життя, засвоює досвід попередніх поколінь і 
передає його наступним поколінням, несе свою красу і багатство в школу 
та інші сфери суспільно-громадського життя, прилучає учнів до культур-
них надбань рідного народу. Відтак нові університетські програми з укра-
їнської мови обов’язково повинні включати, як підкреслює Л.М. Паламар, 
«комплекс лінгвістичних та українознавчих питань, добір яких залежати-
ме від конкретного контингенту курсу, групи, а також форми проведення 
занять» [4, 36].

Аналіз досліджень. Порушуючи питання мовної та мовленнєвої під-
готовки майбутніх учителів початкових класів, більшість учених-мето-
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дистів наголошують на важливості врахування лінгвокультурологічного 
принципу в організації навчання української мови (М. Вашуленко, В. До-
роз, С. Єрмоленко, Л. Мацько, Г. Онкович, М. Пентилюк, О. Семеног, Л. 
Скуратівський та інші). Його сутність полягає у вивченні мови на основі 
створеної українським народом оригінальної і яскравої культури, відобра-
женої у міфології, традиціях і звичаях, усній народній творчості, у творах 
красного письменства, а також акумульованої в перекладних літератур-
них творах інших народів, у трансформації відомостей із мови, літерату-
ри, історії та інших предметів, власного життєвого досвіду, що здійсню-
ється у процесі підготовки усних і письмових творів, під час виконання 
творчих робіт інших жанрів, в особистісно неповторний погляд на життя, 
у переконання, світоглядні установки, ідеали, у знання культурних реалій, 
які забезпечують органічне входження в суспільство, визначення свого 
місця в ньому, реалізацію потенційних можливостей особистості. Отже, 
при підготовці справжнього цінителя слова, вчителя початкових класів, 
необхідно спиратися на історію українського народу та його мову. Сту-
дент повинен усвідомити нерозривний зв’язок розвитку мови з історією 
народу – носія цієї мови. Першокурсник, вивчаючи лінгвістичний курс 
«Сучасна українська мова з практикумом», повинен усвідомити, що мова 
є суспільним явищем, що вона перебуває в тісному зв’язку із суспіль-
ством. Вона допомагає краще зрозуміти людину в її минулому і сього-
денні. Крім того, мова є засобом консолідації народу. Саме тому кожен 
свідомий етнос дбайливо ставиться до рідної мови, оберігає її.

 Для реалізації головного положення лінгвокультурологічного прин-
ципу, що звучить так: вивчення української мови здійснюється в контексті 
української культури – необхідно створити належну методичну базу, під 
якою розуміємо комплекс лінгвокультурологічних завдань, та прийомів 
лінгвоконцептологічного моделювання, опанування національно-куль-
турним компонентом мовних одиниць.

Постановка завдання. У межах статті ми поставили за мету розгля-
нути лінгвокультурологічні завдання як один із засобів формування наці-
онально-мовної особистості студента педагогічного факультету, зокрема 
скласифікувати та проілюструвати використання лінгвокультурологічних 
завдань у межах мовознавчих дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, в лінгводидактиці вправи 
класифікують за різними ознаками: за дидактичною метою, ступенем піз-
навальної активності, критерієм комунікативності, формою мовлення, те-
матикою. Однак, у роботі з лінгвістичним і культурологічним матеріалом, 
наприклад, О. Потапенко ефективними вважає когнітивні та креативні 
вправи [7], автори концепції когнітивної методики навчання української 
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мови – когнітивно-розвивальні вправи, що «складаються на основі тексту 
з фоновим національним компонентом» [5, с. 8] та поділяються на ана-
літичні, комунікативні, асоціативні і дослідницькі. Основним прийомом 
вивчення концептів національної культури залишається лінгвокультуро-
логічний (Л. Мацько, О. Кучерук) або концептуальний аналіз художнього 
тексту (Л. Бабенко і Ю. Казарін, О. Кубрякова, В. Маслова, З. Попова, 
Л. Поповська, О. Селіванова, Ю. Степанов, Й. Стернін та інші). Уводячи в 
методичний обіг поняття «лінгвокультурологічна задача», Н.Л. Мішатіна 
підкреслює, що подібні завдання мають комплексний характер – мовний 
та інтелектуально-мовленнєвий, оскільки розширюють знання «не тіль-
ки про слово, але й про світ («Що таке світ, у якому я живу?»), а також 
визначають відношення до цього світу («Хто я в цьому світі і як мені 
жити?») [3, 100]. Отже, лінгвокультурологічні завдання як засіб реалізації 
лінгвокультурологічного принципу в процес навчання української мови 
виділяють поряд із мовними та комунікативними вправами з огляду на 
антропологічне спрямування сучасної лінгводидактики.

Теоретико-методологічне підґрунтя лінгвокультурологічних завдань 
визначають когнітивна лінгвістика та теорія тексту.

Спираючись на положення когнітивної лінгвістики, більшість учених- 
методистів розглядають концепт як базову одиницю навчання (В. Дороз, 
В. Кононенко, Л. Мацько, Н. Мішатіна, О. Потапенко), а мету лінгвокуль-
турологічних завдань вбачають у «поглибленні або розширенні концеп-
тосфери учня як мовної / мовленнєвої особистості [3, с. 100)» (у нашому 
випадку – студента). У когнітивній лінгвістиці зміст поняття «концепт» 
суттєво варіюється в різних концепціях та наукових школах. З позиції 
лінгвометодики важливе розуміння концепту як основної одиниці оброб-
ки, збереження та передачі знань, основної клітинки культури в менталь-
ному світі людини. У розробці і відборі лінгвокультурологічних завдань 
беруть до уваги і структуру концепту, в якій, крім понятійної основи, ядра, 
виокремлюють периферію – все те, що «привнесене культурою, традиція-
ми, народним і особистим досвідом [2, 55)».

Зокрема, Н. Мішатіна виділяє такі види лінгвокультурологічних за-
вдань, що спрямовані на моделювання лінгвоконцепту: 1) лексико-семан-
тичні передбачають створення словникового портрету концепту; 2) струк-
турно-семантичні, спрямовані на створення контекстуально- метафорич-
ного портрету концепту; 3) текстові, мета яких – створення словесного 
портрету концепту [3, 101-102).

Як стверджують З.Д. Попова та Й. Стерши, «концепт народжується як 
чуттєвий образ, але, з’явившись у свідомості людини, цей образ здатний 
просуватись за рівнями абстракції Із збільшенням кількості закріплених 
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концептом ознак, із збільшенням рівня абстрактності концепт поступо-
во еволюціонує від чуттєвого образу до власне мисленнєвого» [6, 125]. 
Мета лінгвокультурологічних завдань якраз і полягає у добудові відсутніх 
фрагментів національно – мовної картини світу студента як національно-
мовної особистості, в осмисленні, а головне переживанні студентом на-
ціонально-духовних цінностей, закладених у лінгвокультурний концепт.

При цьому в роботі над збагаченням змісту лінгвоконцептів важливу 
роль відіграє художній текст, у якому якнайповніше розкривається націо-
нально- культурний та метафорично- образний потенціал мовних засобів. 
Відповідно основу лінгвокультурологічних завдань становлять художні та 
фольклорні твори, сутність яких окреслюється «на перехресті понять «ес-
тетичне освоєння дійсності», «суспільна свідомість», «культура» [1, 407]. 

Таким чином, ураховуючи різні види сприймання лінгвоконцепту, 
лінгвокультурологічні завдання дозволяють забезпечити його повноцінне 
формування в єдності образного компоненту, інформаційного змісту та 
інтерпретаційного поля (за З. Поповою та Й. Стерніним).

Традиційно в лінгводидактиці, вибираючи систему вправ, ураховують 
положення про поступове ускладнення завдань, наростання самостійнос-
ті і творчості студентів. Побудована таким чином типологія вправ спи-
рається на основні способи діяльності студентів із мовним матеріалом 
(аналіз, порівняння, узагальнення, перебудова, побудова тощо). На необ-
хідності врахування принципу градуальності при розробці лінгвокульту-
рологічних завдань, який вимагає поступове ускладнення лінгвокульту-
рологічної діяльності учнів, наголошує і Н.Л. Мішатіна.

З огляду на сказане, лінгвокультурологічні завдання було скласифіко-
вано за характером виконуваних студентами операцій із лінгвоконцептом. 
Розглянемо детально комплекс лінгвокультурологічних завдань.

Акумулятивні лінгвокультурологічні завдання передбачають накопи-
чення та опрацювання інформації українознавчого характеру. Тексти, 
побудовані на історичному, етнографічному, етнокультурному, міфологіч-
ному, етнопсихологічному та етнопедагопчному матеріалі, виступають і 
джерелом збагачення змісту лінгвоконцептів, і дидактичним засобом для 
засвоєння мовних явищ. Важливе місце з-поміж акумулятивних завдань 
посідає робота з лінгвістичними та енциклопедичними словниками, які 
допомагають розкрити зміст концепту (його ядро), виявити специфіку 
його мовного вираження, побудувати словниковий портрет. Відповід-
но акумулятивні лінгвокультурологічні завдання будуть доречними при 
опрацюванні будь-якого розділу із сучасної української літературної 
мови, окремих питань з діалектології, стилістики та історії української 
літературної мови. 
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Прочитайте текст і виконайте завдання. Чому благодійність була ве-
ликою чеснотою українців? Визначте культурно-історичне підґрунтя на-
веденного тексту. Які вам відомі народні прислів’я про благодійність?

Ще з давніх часів благодійність була великою чеснотою, цілком 
природним вважалося допомогти комусь, поділитися шматком хліба 
чи дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, по-
рятувати хворого чи каліку, заступитися за беззахисного та скрив-
дженого. Уміння розділити чужий біль, щоб вчасно підтримати у 
важку хвилину та розрадити у горі, – є в характері нашого народу, а 
значить – у кожному з нас. Кожен потребує добра, підтримки та чуй-
ного ставлення навіть тоді, коли немає проблем. У звичайному плині 
днів усі ми прагнемо, проте ця допомога може бути не лише мате-
ріальною : добре слово, сонцесяйна усмішка, теплий і щирий погляд 
лікують оточуючих від зла. Усміхайтеся частіше, адже це надійний 
місточок між людьми.

Асоціативні лінгвокультурологічні завдання спрямовані на опрацю-
вання образного значення, пов’язаного з тим чи іншим лінгвоконцептом, 
особистісного чуттєвого досвіду, емоційно-оцінного ставлення до наці-
онально-культурної реалії, що досліджується. Робота з асоціаціями ак-
тивізує минулий досвід студента, образне мислення, розширює пізнання 
мови. Художні асоціації часто мають національно-культурний підтекст, а 
отже, виступають джерелом лінгвоконцептологічного моделювання. На-
ведемо зразки асоціативних завдань:

Україно ! Моя нене мила! Даси мені серце нове і новую силу, щоб з 
братами за ту правду одностайно стати, братів моїх менших, бідних 
розуму навчати; щоб із ними наше давнє лихо одбувати, щоб із ними щи-
рим серцем господа благати… (М.Вербицький). Я загоїти хочу вам рани 
не на віки, чи роки – на мить... Бо розмиють їх знов океани, бо ще буря 
і досі шумить.( О. Олесь). Коли в дорогу ти збирався, казали мати, як 
прощавсь, щоб і чужого научався, й свого ніколи не цуравсь.(Д.Білоус). 
Співучий шелест наших нив докотиться , мов пісня , розкаже хто хліба 
зростив, яким у полі тісно. ( М. Пригара). Я все ж радий , що вмів співати 
просто, благословлячи людей і кожну мить , що моє серце , виснажене 
доста , учили прагнути, горіти і любить. ( Д.Фальківський). От у цей 
час, коли зійшла зоря ця вечорова, хтось найрідніший, хто про нього й 
тужить за ним, теж дивиться на цю саму зорю, в цю саму хвилину…( 
І.Багряниний). 

Прочитайте вірш М. Старицького «Виклик» («Ніч яка, Господи! Мі-
сячна, зоряна»). Яка картина української ночі виникає у вашій уяві? Які 
художні засоби використовує письменник для змалювання української 
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ночі? Які художні асоціації покладено в їх основу? Які з них мають на-
родно-поетичне підгрунтя?

Аналітичні лінгвокультурологічні завдання спрямовані на опану-
вання національно, культурним компонентом лінгвоконцепту, моделю-
вання його структури. Вони грунтуються на використанні прийомів кон-
цептуального аналізу.

Наприклад, зверніть увагу на пейзажні описи в оповіданні Гр. Тю-
тюнника «Холодна м’ята». Доповніть словесну модель лінгвоконцепту 
«м’ята» запаховими, зоровими та звуковими образами на основі аналізу 
концептуального простору художнього твору.

Креативно-конструктивні лінгвокультурологічні завдання перед-
бачають побудову власних висловлювань із використанням відповідних 
мовних одиниць (лінгвоконцептів), які переживають як особистісно зна-
чущі, невід’ємні від рідної культури. Креативно-конструктивні завдання 
пов’язані із творчим осмисленням лінгвоконцептів української культури 
і включають різні за жанровими особливостями види письмових робіт, 
як-от: лінгвокультурологічний портрет, етюд, есе, в яких студент має 
можливість висловити індивідуальні думки та враження від сприйман-
ня та переживання лінгвоконцепту. Доцільно спрямовувати зусилля сту-
дентів на самостійні наукові студії, запропонувати написати реферати на 
такі теми: «Тернистий шлях української мови», «Якою мовою розмовляла 
Київська Русь», «Зародки українського мовознавства», «Характерні риси 
української мови та нове в історії походження української мови» тощо.

Окреслені види лінгвокультурологічних завдань можуть широко ви-
користовуватись у межах мовознавчих дисциплін. Зокрема асоціативні 
завдання будуть корисними у засвоєнні лексичного і фразеологічного 
матеріалу, його стилістичних особливостей; аналітичні та креативно-кон-
структивні –на практичних заняттях зі стилістики, лінгвістики тексту. 

Знайомлячись із багатством української мови, студент розуміє мову як 
знаряддя культури, формування думки, шанує минуле свого народу, праг-
не не тільки до оволодіння професією вчителя, а й до високої загальної 
культури.

Досить цікавим і корисним у процесі підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи є традиційне проведення Свята слов’янської писемнос-
ті, написання Диктанту національної єдності на факультеті дошкільної 
та початкової освіти, під час якого студенти не тільки відзначають свято 
всього слов’янства, а й готуються до проведення позакласної роботи в 
школі на матеріалі історії всіх слов’янських мов, у тому числі й рідної. 

Висновки. У підсумку підкреслимо, що використання лінгвокульту-
рологічних завдань у межах мовознавчих дисциплін дозволяє озброїти 
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студентів знаннями про українську культуру, фольклор, символіку, міфо-
логію, етнографію, загалом про рідну мову крізь призму рідної культури 
і на цій основі розширити уявлення про концептосферу української куль-
тури, збагатити мовленнєву практику.

Перспективи започаткованого дослідження вбачаємо в подальшій роз-
робці когнітивно- концептуальної методики навчання української мови у 
вищій школі.
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