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У ПРАКСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

У статті окреслено окремі аспекти формування етнолінгводидактичної 
культури майбутніх учителів-словесників у процесі мовно-методичної підго-
товки на магістерському освітньому рівні на праксеологічних засадах. В основу 
викладання модуля покладено програмні вимоги до соціо-, етнокультурного 
компоненту навчання української мови у старшій школі. Дослідження концепту 
«праця» розглядається крізь призму етнолінгводидактичної культури, що вияв-
ляється у здібностях і вміннях використовувати етнолінгвістичний матеріал 
в освітній діяльності з метою формування загальнолюдських, національних 
морально-етичних цінностей.
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В статье обозначены отдельные аспекты формирования етнолингводидак-
тичной культуры будущих учителей-словесников в процессе лингвометодиче-
ской підготовки в магистратуре на праксеологических началах. В основу пре-
подавания модуля положены программные требования к социо, этнокультур-
ного компонента обучения украинскому языку в старшей школе. Исследование 
концепта «труд» рассматривается сквозь призму етнолингводидактической 
культуры, что находит отражение в способностях и умениях использовать 
этнолингвистический материал в образовательной деятельности с целью фор-
мирования общечеловеческих, национальных морально-этических ценностей.
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Лит. 19.

Постановка проблеми. Енергетика рідного слова животворна. Це 
«оберіг етнокультурної унікальності українства» (І.Дзюба). У час, коли 
надто крихкими між державами є цінності миру, взаємоповаги, мило-
сердя, наявна «втрата сенсів у вихованні моральності, національної 
гідності, духовності, патріотизму» (В.Рибалка [12]), рідне слово, при-
роднє й водночас небуденне, «без золота, без каменю, без хитрої мови», 
виховує ціннісне бачення світу, задовольняє потреби у спілкуванні, у 
взаємодії, взаєморозумінні і співпереживанні, в самореалізації і само-
вираженні.

Значною мірою мовне виховання залежить від роботи розуму і серця 
учителя-словесника, його фахової майстерності. Сьогодні це культу-
ролог і державник, провідник ідей державотворення і демократизації 
в Україні; через його розум, душу, серце вихованець пізнає тисячоліт-
ній досвід українського народу. Дійсно, справжнім майстром є вчитель, 
котрий володіє фундаментальними знаннями мови і літератури в поєд-
нанні із традиціями національного виховання, вміє спільно з учнями 
охарактеризувати етномовні явища, оцінювати досягнення української 
культури на основі знання історичного контексту їх створення, вислов-
лювати й обґрунтовувати власну позицію до питань, що стосуються цін-
нісного ставлення до історичного минулого, використовує етнолінгві-
стичний матеріал в освітній діяльності з метою формування загально-
людських, національних морально-етичних цінностей (повага до себе 
й інших людей, повага до праці, гідність, чесність, відповідальність, 
турбота), тобто володіє етнолінгводидактичною культурою. 

Важливість ефективної фахової діяльності, спрямованої на вихо-
вання особистості, яка «відчуває, думає, знає, говорить і успішно діє» 
[1, 23], актуалізує доцільність праксеологічно зорієнтованого інтегро-
ваного модуля з етнолінгводидактики у мовно-методичній підготовці 
майбутніх учителів-словесників на освітньому рівні «магістр». Мета 
модуля – розширити уявлення студентів про національну специфіку 
мовної картини світу, про взаємозв’язок мови і культури, народну куль-
туру як обَ’єкт етнолінгвістики, розвиток етнолінгвістики в Україні і за 
кордоном, сприяти формуванню умінь етнолінгвістичного аналізу тек-
стів при викладанні фахових предметів у загальноосвітньому закладі.

Аналіз досліджень. На необхідності виховання загальнолюдських, 
морально-етичних цінностей як складників національної освіти акцен-
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товано в Концепції «Нова українська школа». Проблема навчання укра-
їнської мови на основі етнолінгвістики та етнодидактики висвітлена у 
працях В.Дружененко, С.Єрмоленко, В.Жайворонка, В.Конобродської, 
В.Кононенка, Г.Лозко, Л.Сугейко та ін. Праксеологічні засади фахової 
діяльності учителя є предметом досліджень І. Колесникової, О. Титової 
та ін. 

Мета статті – на основі узагальнення наукових джерел з етнолінгві-
стики та етнолінгводидатики, аналізу навчальної програми, власного 
досвіду проведення занять з методики викладання української мови 
у вищій школі, на прикладі дослідження концепту «праця» здійснити 
опис окремих лінгвопраксеологічних аспектів формування етнолінгво-
дидактичної культури майбутніх учителів української мови і літератури. 

Виклад основного матеріалу. Окреслимо сутність ключових 
понять, якими керуємося в дослідженні. З урахуванням наукових напра-
цювань В.Жайворонка [4], М.Толстого [19] поняття «етнолінгвістика» 
розглядаємо як комплексну міждисциплінарну наукову галузь, що зна-
ходиться на суміжжі власне лінгвістики, етнографії, фольклористики, 
культурології, соціології і досліджує мовні, етнокультурні, етнопсихо-
логічні фактори. Паралельно використовують терміни «антропологічна 
лінгвістика», «лінгвістична антропологія». Поняття «етнолінгвопе-
дагогіка» уживаємо на позначення системи знань, принципів, засобів 
виховного досвіду народу, вираженої на лексичному, фразеологічному 
та інших мовних рівнях. 

Етнолінгводидактика (за основу приймаємо характеристику, запро-
поновану В.Кононенка [7], В.Жайворонка [4]) визначає принципи і 
прийоми вивчення рідної мови на основі етнокультурних, етнопсихо-
логічних, етносоціальних даних і ґрунтується на джерельній базі етно-
лінгвістики. Термін «етнолінгводидактична культура» як одна із скла-
дових педагогічної культури вчителя, уведений В.Кононенком [7], від-
дзеркалює процеси мовомислення, мовотворення і мовопродукування 
особистості і передбачає широке коло знань загальнофілологічного, 
загальнокультурного спрямування, історії рідної мови в тісному поєд-
нанні з історією культури, психології етносу, глибоке розуміння мови 
фольклору, художньої літератури, вміння виконувати етнолінгвістичний 
аналіз тексту. Такий різновид аналізу, зазначає Т.Єщенко, передбачає 
виділення, коментування та пояснення функціонального навантаження 
елементів національно-культурного мовного компонента [3, 17].

Зупинимося на окремих аспектах формування етнолінгводидак-
тичної культури майбутніх учителів-словесників на засадах праксео-
логічного підходу на освітньому рівні «магістр». Поняття праксеоло-
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гія походить від грецького praxis (дія, практика) і латинського praxeus 
(дія, дійство), означає «знання про дії» і по кликана формувати потребу 
людини в гуманізації праці. Поряд використовують і термін лінгвопраг-
матика (грецьк. pragma – дія; pragmatos – справа); так називають галузь 
мовознавства, що вивчає мову в соціальному, ситуативному контексті. 
Праксеологічний підхід застосовуємо у процесі виконання покрокових 
пізнавальних дій (формулювати проблему, планувати послідовність дій, 
здійснювати пошук необхідної інформації з різних джерел, системати-
зувати її різними способами; здійснювати самоконтроль, самооцінку, 
самокорекцію), продуктивної мовної взаємодії з однокурсниками і 
викладачем з метою підготовки спільних етно-, соціолінгвістичних про-
ектів. Ураховуємо також положення особистісно орієнтованого підходу, 
що вивищує цілісність особистості у важливих сферах (Я – «Відчуваю», 
«Думаю», «Дію»), дбаючи про інтелектуальний, духовний, фізичний 
розвиток; урівноважує знаннєвий компонент змісту освіти з розвитком 
емоційної сфери, адаптаційних здібностей, антистресового потенціалу 
і життєвого оптимізму; передбачає оптимальні умови для різнобічного 
мовно-мовленнєвого розвитку особистості, ураховує її індивідуальні 
особливості, інтелектуальні та креативні інтереси, прагнення до самопі-
знання і саморозвитку.

В основу викладання модуля студентам-філологам нами покладено 
програмні вимоги до соціо-, етнокультурного компоненту навчання 
української мови у старшій школі. Соціокультурна змістова лінія у 
шкільному курсі української мови є інтегративною, реалізується в сис-
темі навчальних тем з етно-, соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінг-
вокраєзнавства, лінгвопраксеології, які віддзеркалюють національну 
культуру українського народу та подають кращі зразки світової куль-
тури, спрямовані на формування інтелектуально розвиненої, морально 
досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості 
громадянина і патріота Української держави з високим рівнем націо-
нальної ідентичності, умінь мобільно реагувати мовними засобами на 
спектр соціальних і культурних явищ, попереджувати й розв’язувати 
конфлікти, досягати компромісів; працювати у групі, конструктивно 
спілкуватися [10]. Дидактичний матеріал модуля становлять національ-
но-марковані слова в текстах усної народної творчості, художньої літе-
ратури, записах, виконаних студентами під час фольклорної, діалекто-
логічної практик. 

З-поміж концептів, які увиразнюють ідеї праксеологічного підходу 
і відображені в наскрізних лініях шкільного курсу української мови 
«Здоров’я і безпека», «Громадянська відповідальність»; «Екологічна 
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безпека і сталий розвиток»; «Підприємливість і фінансова грамот-
ність», на заняттях модуля спільно зі студентами досліджуємо концепт 
«праця». Узагальнення напрацювань фольклорних і художніх творів, 
наукових студій дозволяє розширити і поглибити уявлення про даний 
концепт у таких напрямах: «праця - труднощі, турботи, втома», «праця - 
благо, добро»; «праця - здоров’я», «праця – натхнення, внутрішня краса 
людини, духовне багатство, саморозвиток людини» Зі студентами аналі-
зуємо останні два значення. 

Кожна робота легка, коли охоче її робити – наголошується у при-
слів’ї [11, 298]. «Праця є благо», а працьовитість - однією із основних 
цінностей, які характеризують людину. Наполегливу працю пов‘язу-
ють з матеріальним добробутом. Підтвердженням цьому є етимологiя 
лексеми «добрий», що означає форма, посуд, рiч, знаряддя, інстру-
мент, майно (iндоєвропейське «dhabh» – «форма, посуд, рiч, знаряддя, 
інструмент» [2, 123]. Виготовлення предметів першої необхідності і 
прикрас сприяло виникненню слів «вигода», «користь», «благо» і, як 
наслідок, оцінних понять прекрасного, доброго, благородного. З цього 
семантичного комплексу кореня доб-, розширеного суфіксами –р (о), 
випливає значення спільнослов’янського іменника «добро» – «майно», 
«щастя» і прикметника «добрий» – «заможний, знатний, родовитий». 
На занятті аналізуємо статтю О. Коновалової, яка досліджує лексему 
добродійство у творах І.Франка як «підмогу, приятельську услугу, добру 
раду». Підставою для виокремлення цього значення, зазначає фахівець, 
є усталена, традиційна сполучуваність лексеми добродійство з дієсло-
вами конкретної семантики робити, зготувати, позискати, зробити та 
епітетами велике, більше, найбільше [6]. 

Концепт «праця – добро» розкриваємо крізь призму мовного роди-
нознавства: семантику і етимологію назв спорідненості і свояцтва, етно-
естетику мови родинних виховних традицій, зокрема побpатимства й 
посестpинства, толоки, волонтерства, через пошанну паpемiогpафiю. 
Родина завжди була тим соцiальним осеpедком, у якому кожен її член 
сумлiнно виконував певнi обов’язки i нiс вiдповiдальнiсть за свою 
пpацю пеpед iншими членами pодини та громадою: «Роби так, щоб 
батьку-матеpi не було соpомно вiд людей». Виховання дитини відбу-
валося насамперед через працю, формування в неї аксіологічно зорі-
єнтованого ставлення до власної діяльності: Навiть на запитання про 
вiк дитини батько часто вiдповiдав: «Та вже пастушок, погонич, робiт-
ничок, косар». Аналізуємо колисковi пiснi, утiшки, заклички, в яких 
герої вчаться i дрова рубати, i пiч топити, i вишивати, i почеснiй справi 
ковальства.



ІІІ. Соціокультурний аспект становлення мовної особистості

Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2017466

На основі проведених досліджень приходимо до висновку щодо ети-
мологiчної спорідненості слів «здрастуйте», «дружина», «держава»: 
в поданих словах видiляється корiнь дер-, «дерево». Отже, коли гово-
римо «здрастуйте», то бажаємо людинi бути «гарним деревом», тобто 
здоровим. Носiї схiднополiських говiрок уживають також такi вислови: 
добрий ранок, до побачення, до зустрiчi, на все добре, бувайте (зоста-
вайтесь здоровi), iдiть з Богом, щасти Вам.

Окреслюємо етимологію слів ремесло і ремісник від будiвельного 
термiна «рубати», що походить вiд прасл. *robь – край, обрiзаний шма-
ток. Такого ж походження і говіркові слова робятє, отроча (дитина) [5, 
123]. З ремеслом асоціювали передусім автоpитет батька: Хоч батько 
i скупий на слово, але воно є законом; Не навчив батько, не навчить і 
дядько; Не той батько, що породив, а той, що до ума довів [11, 123]. 
Батько є захисником пpиpодного стану дитини, уособлює гiднiсть, сво-
боду i стiйкiсть духу свого pоду, фоpмує в дiтей такi фiзичнi i вольовi 
якостi, як витpивалiсть, незламнiсть духу, дисциплiнованiсть, пpаце-
любство. 

У прислів’х батька величають господарем, хазяїном, ґаздою: Госпо-
даря пізнають по воротах; Ґазду можна пізнати по дворові, а ґаздиню 
по коморі; Без хазяїна [і] хата (земля, дім) сиротина; Без господаря 
хата (дім, земля) стають сиротами, «двір (дім, товар) плаче». Добрий 
(справний, на всю губу) господар, коли є добрий дім, добре господар-
ство, бо добрий господар має роботящі руки, пильне око, день і ніч у 
роботі. Добрий господар - у якого «й соломина не пропаде». Немає 
доброго господаря (тобто є поганий, кепський, як з собачого хвоста 
сито), тоді «пусто в хліві», «вітер у повітці гуляє», «худоба сумує», 
«ладу не жди» [4, 134]. У цьому контексті акцентуємо увагу на лексемі 
захисник, що утворена від дієслова захистити. Корінь хист має і такі 
значення: уміння що-небудь робити, поводити себе певним чином; здіб-
ності // Надзвичайний природний дар, високий ступінь обдарованості; 
талант [15].

Пропонований модуль передбачає також ознайомлення із етномов-
ною характеристикою родинно-громадських традицій (назв побpатим-
ства, посестринства), традицій колективної взаємодопомоги). В основу 
історії лексем побратимство, посестринство покладено традицiї гли-
бокої пошани до гpомади, вipностi обов’язку пеpед дpугом і piдною 
землею, взаємної пpихильності, довipи, вiдданості, товаpиської солiдаp-
ності, духовної близькості, спiльності iнтеpесiв, щиpої спiвдpужності, 
що ґрунтується на взаємоpозумiннi. Характеристика лексеми «громада» 
в piзних слов’янських мовах підтверджує етимологiчну споpiдненiсть 
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зі словом «друг» (*drugъ), що означає «міцний». Слово «толока» (рос. 
«помочi», бiлор. «талока», болгар. «тлака», польськ. «тлука») означає 
форму колективної, добpовiльної взаємодопомоги, яка цінувалась у 
селах: Без толоки як без руки: ні хати не зробиш, ні сіна не скосиш.

Людяність, співчуття, повагу до односельців, взаємовиручку вихо-
вують традиції добросусідства. Слово «сусід» утворене складанням 
префікса су- і слова сидіти; це людина, яка пов’язана з іншою за міс-
цем свого перебування. Значення сусідства влучно відображено в укра-
їнських приказках: Не купуй собі дім, а купи сусіда, хату придбаєш, а 
сусіда не продаси;, Добрий сусід кращий за далекого родича; До доброго 
сусіда можна й городом ходити, а до далекого родича й полями не обій-
деш [11, 167].

У контексті аналізу концепту «праця» приділяємо увагу зі студен-
тами і таким концептам, як гідність і честь. У словнику лексема «гід-
ність» подана як сукупність рис, що характеризують позитивні моральні 
якості; усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського 
обов’язку [16]. У «Лексіконі славеноросскому» П. Беринди подано 
грецьке слово ἄξιος, що означає «достойнъ, годенъ, праведенъ» [9, 32]. 
Л. Сугейко пропонує цікаві лінгвокультурологічні завдання, зокрема 
про благодійність як чесноту українців; ця допомога може бути не лише 
матеріальною: добре слово, сонцесяйна усмішка, теплий і щирий погляд 
лікують оточуючих від зла. Усміхайтеся частіше, адже це надійний 
місточок між людьми [18].

Крилаті слова М. Рильського «Ми працю любимо, що в творчість 
перейшла, І музику палку, що ніжно серце тисне. У щастя людського 
два рівних є крила: Троянди й виноград, красиве і корисне» [13] яскраво 
презентують напрям «праця – внутрішня краса людини, духовне багат-
ство, саморозвиток людини», увиразнюють лексеми успіх і удача, що 
асоціюються з такими значеннями, як «позитивний», «результат», 
«досягнення». У романі У.Самчука «Марія» також читаємо: «То, чуєте, 
сватуню, вуха менi сусiди протуркали. А що, а куди... А я, чуєте, кажу: 
аби Бог здоровлячко дав та мир до господи. Працею люди щастя собi 
добувають...» [14, 35].

 Г. Сковорода розглядав процес праці як насолоду й відчуття щастя. 
Досягнути такого щастя можна, слідуючи велінню своєї внутрішньої 
натури через спорідненість у певному виді вільної трудової діяльності 
за покликанням. «Всяка справа спіє, якщо вона вказує дорогу. Не зава-
жай тільки їй, а коли можеш, усувай перешкоди і промощуй шлях для 
неї, дійсно сама вона чисто і вдало все виконає. Клубок сам собою поко-
титься згори, відсунь лише камінь, що стоїть на перешкоді. Не вчи його 
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котитися, а лише допомагай» [15, 436]. Отже, людина є автором своєї 
життєдіяльності. І цінність людини полягає в умінні постійно працю-
вати над собою, самовдосконалюватися, все глибше пізнавати свої мож-
ливості і максимально їх використовувати у своєму житті і професійній 
діяльності. «Лише постійне самопізнання і саморозвиток виступають 
інструментом відкриття свого особистісного і творчого потенціалу, 
вияву тих сфер життєдіяльності, де цей потенціал може бути використа-
ний повною мірою» [12, 23].

Досвід проведення занять з інтегрованого модуля засвідчує дореч-
ність завдань, в основі яких концепт «праця», а результатом освітньої 
діяльності є сформовані компоненти етнолінгводидактичної культури 
майбутніх учителів: когнітивний, праксеологічний, що передбачає ціле-
спрямовану підготовку до виконання успішної, ефективної, оптималь-
ної діяльності, аксіологічний, коли у процесі співпраці створюються 
нові цінні продукти, розвивається творчий потенціал особистості, інте-
рактивний,що відображає тактики та стратегії взаємодії суб’єктів в 
умовах профільного навчання. Праксеологічний підхід запропоновано 
застосовувати у процесі продуктивної мовної взаємодії з однокурсни-
ками і викладачем з метою підготовки спільних етно-, соціолінгвістич-
них проектів тощо.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, важ-
ливість ефективної фахової діяльності учителя-словесника в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа» актуалізує доцільність 
праксеологічно зорієнтованого інтегрованого модуля, мета якого фор-
мування етнолінгводидактичної культури вчителя-словесника на основі 
володіння фундаментальними знаннями мови і літератури в поєднанні 
із традиціями національного виховання, в уміннях використовувати 
етнолінгвістичний матеріал в освітній діяльності з метою формування 
загальнолюдських, морально-етичних цінностей. В основу викладання 
модуля покладено програмні вимоги до соціо-, етнокультурного ком-
поненту навчання української мови у старшій школі, що реалізується в 
системі навчальних тем з етно-, соціолінгвістики, лінгвокультурології, 
лінгвокраєзнавства, лінгвопраксеології. 

Дослідження національно-маркованих функціонального наванта-
ження лексем, зокрема, концепту «праця» у напрямах значень «праця – 
благо, добро»; «праця – «здоров’я», «праця – натхнення, внутрішня 
краса людини, духовне багатство, саморозвиток людини» віддзеркалює 
національну культуру українського народу, процеси мовомислення, 
мовотворення і мовопродукування особистості й в контексті форму-
вання етнолінгводидактичної культури майбутнього вчителя передбачає 
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широке коло знань загальнофілологічного, загальнокультурного спря-
мування, історії рідної мови в тісному поєднанні з історією культури, 
психології етносу, глибоке розуміння мови фольклору, художньої літера-
тури, вміння виконувати спільні етно-, соціолінгвістичні проекти тощо. 

Аналіз етнолінгвістичних проектів студентів на праксеологічних 
засадах розглянемо в наступних публікаціях.
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