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Світлій пам’яті Учителя ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ! 
 

 

 

У педагогічній дії є два рівнозначні суб’єкти за змістовною сутністю – 

Людина і Людина. Вони мають створювати один одному відчуття спокою, 

рівноваги, благополуччя, щастя. Як це зробити – знає передусім педагог. 

Він має навчити цього своїх учнів…Навчити ненав’язливо, нетенденційно, 

мимовільно. Навчити своєю поведінкою, своїм статусом, своїми Знаннями, 

своєю Людяністю, своєю Свободою, своїм Щастям, своїм Талантом. 

 

Іван Андрійович Зязюн 
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ПЕРЕДМОВА 
 

З глибини вiкiв рiдне слово таїло в собi незвiданi таємницi магiчностi. 
Йому вiрили, перед ним благоговiли, од нього нiяковiли. Мовознавцi 
стверджують, що назва нашої мови походить вiд давньоруського слова 
«MOЛBЬ», яке етимологiчно спорiднене з такими росiйськими словами, як 
«молния», «молоко», «милий», а лексема «молитися» означає 
«освiтитися», «стати чистими». 

Та й лексема slovo уже в давньоруськiй мовi була полiсемною. Поруч з 
основним – «звукове вираження поняття»- вона нерiдко виступає iз 
значеннями: «порада», «розповiдь», «наказ». У цьому Словi звучить наказ 
до нас: «Пiзнай самого себе»(Г. Сковорода), «пiзнай себе, свiй рiд, свiй 
народ, i ти пiзнаєш таємницi Всесвiту» (М. Ткач).  

Саме рідне слово – яскраве, образне, педагогічно доцільне, 
висококультурне, філософсько-світоглядний чинник «Я» – виховує ціннісне 
бачення світу, формує національну психологію, характер, світобачення 
особистості. Без мовного зв′язку з рідним народом немає повноцінного 
національно-духовного життя й самовияву мовної особистості. Звичайно, 
ніхто не закликає нас «ставати на коліна й бездумно бити перед словом 
поклони» (А.Бортняк). Але «щоб життя було повноцінним, щоб воно було 
щедрим, як земля, і високим, як небо, треба жити словом, знати своє 

слово, любити його, шанувати, боронити, розвивати, вкладаючи в нього 
свій розум, свій дух, своє сумління» й актуалізує сказане Г.Лейбніцем, що 
лише те теперішнє, яке народжене минулим, здатне народжувати 
майбутнє. Тому цінності мови, історії, культури не доцільно співвідносити 
до якоїсь конкретної часової епохи, швидше за все вони функціонують за 
філософією Шевченка для «мертвих, живих і ненароджених». 

Від кожного з нас, а від учителя-словесника як носія Краси, Добра, 
Істини передусім залежить, як стимулюємо установку на творчість, якими 
«олюдненими книгами» наповнимо внутрішній простір душі наших 
вихованців, які національні і європейські орієнтири сформуємо в час, коли 
надто крихкими між людьми, усередині громади й суспільства, між 
державами є цінності миру, взаємоповаги, терпимості і дружби, любові й 

милосердя. Учитель сьогодні – це мудрий наставник, котрий у 
фасилітативному форматі навчально-виховної діяльності виховує 
громадянина України і світу з планетарним баченням і такою поведінковою 
нормою і етикою, за яких пріоритетними будуть ціннісно-культурний 
світогляд, вічні загальнолюдські і національні чесноти.  

Етнолінгвістична культура як одна із складових педагогічної 
майстерності передбачає опрацювання широкого кола питань 
етномовного, етнопедагогічного спрямування, прагнення до мовного 
самовдосконалення, набуття знань про історію рідної мови в тісному 
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поєднанні з історією культури, психології етносу, глибоке розуміння мови 
фольклору, художньої літератури, вміння використовувати 
етнолінгвістичний матеріал у навчально-виховній діяльності. Учитель 
повинен уміти характеризувати феномен української культури, визначати її 
місце в системі світової культури, оцінювати досягнення культури на основі 
знання історичного контексту їх створення, бути готовим до «діалогу 
культур», висловлювати й обґрунтовувати власну позицію до питань, що 
стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого.  

Курс спрямований на формування у студентів таких умінь: з 
урахуванням праць вітчизняних і зарубіжних учених характеризувати 
основні засади етнолінгвістики, лінгвокультурології, української 
лінгводидактики, етнолінгводидактики; їх узаємозв’язок з 
етнопсихологією, психолінгвістикою, когнітивною психологією, 
когнітивною лінгвістикою, на основі лексикографічних, довідникових 
джерел аналізувати, коментувати, зіставляти, порiвнювати, критично 
оцінювати, узагальнювати етномовнi явища; виконувати етнолiнгвiстичнi 
дослідження слів-історизмів, етнографізмів, діалектизмів, народних 
фразем; характеризувати етнокультурний оцінний зміст засобів 
словотвору, граматики, синтаксичних конструкцій; проводити самостійну 
пошукову роботу з етнолінгвокультури рідного краю; працювати зі 
словниками; добирати систему індивідуально-творчих, проблемно-
пошукових завдань, дидактичний матеріал, навчальну, навчально-
методичну, наукову, довідникову літературу з проблем етнолінгвістики і 
використовувати ці надбання у практичній діяльності (під час педагогічної 
практики); розробляти конспекти і проводити уроки та виховні заходи з 
елементами етнолінгвістичних,  лінгвокультурологічних пошуків. 
Джерелом етнолінгвістичних пошуків є уривки з творів фольклору, 
класиків української літератури та сучасних письменників, науковців, 
публіцистів, записи, виконані студентами під час фольклорної, 
діалектологічної, етнографічної практик, різноманітні мовознавчі 
словники. Тексти мають патріотичне, культурологічне, естетичне 
спрямування, фахове і виховне значення. 

Пропонований курс ураховує міжпредметні зв’язки з дисциплінами 
загальногуманітарного, психолого-педагогічного, методичного, 
лінгвістичного, літературознавчих циклів. Центральним, 
системостворюючим компонентом курсу виступає поняття «людина як 
культуромовна особистість». В основі курсу – концепції мовної, 
літературної освіти, праці науковців з мовознавства, лінгводидактики, 
педагогіки. Практикум може бути використаний студентами як для 
аудиторних, так і для самостійних занять, при опануванні інших 
філологічних і педагогічних дисциплін, а також учителями в навчальній та 
позанавчальній роботі з учнями профільної школи.  
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