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Мета системи професійної парадигми майбутнього вчителя української 
мови і літератури - забезпечити високий рівень якості загальнокультурної, 
фахової, психолого-педагогічної та практичної підготовки в умовах 
педагогічного університету. Дана система функціонує в межах тісно  
взаємопов’язаних між собою підсистем: навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, науково- і пошуково-дослідної роботи, 
педагогічної практики, спільні завдання яких - формувати професійну 
культуру майбутнього словесника, сприяти вихованню студента-філолога як 
національно-мовної особистості і дослідника, котрий творчо розв'язуватиме 
завдання навчально-виховної роботи з учнівською молоддю.  

Актуальною проблемою вузівської освіти залишається забезпечення 
професійної спрямованості кожної підсистеми на майбутню педагогічну 
діяльність. У межах даної статті розглянемо особливості професійної 
спрямованості навчально-наукових практик, зокрема фольклорної, 
літературно-краєзнавчої, діалектологічної, етнографічної: з’ясуємо їх освітні, 
наукові, навчальні, виховні, розвивальні функції, роль у формуванні 
національно-мовної особистості майбутнього вчителя-словесника, його 
професійної компетенції.  

Теоретико-методологічною основою для дослідження слугують 
положення і висновки науковців щодо особливостей професійної підготовки 
майбутнього вчителя (О.Абдуліна, С.Архангельський, В.Бєлозерцев, 
Ф.Гоноболін, Н.Кузьміна, О.Мороз, С.Сисоєва, В.Сластьонін та ін.), 
розуміння діяльності особистості, що здійснюється на засадах духовності 
(В.Андрущенко, А.Асмолов, І.Зязюн, В.Кремень та ін.), формування 
національно свідомої мовної особистості – носія культури мови (О.Біляєв, 
М.Вашуленко, С.Єрмоленко, Л.Мацько, Л.Скуратівський), діалогу культур, 
єдності загальнолюдського, національного і регіонального аспектів у 
навчально-виховному процесі (М.Бахтін, В.Біблер, Р.Скульський, 
М.Стельмахович). При характеристиці поняття "професійна спрямованість" 
ми спираємось на таке визначення: "Це інтегральна характеристика мотивації 
професійної діяльності, що визначається спонуканням у мотиваційній сфері і 
виражається в інтересах, відносинах, цілеспрямованих зусиллях [2]. 

На важливості студентських навчальних експедицій наголошується і в 
указі Президента України “Про створення літопису народної пам’яті”. У 
документі зокрема вказується: “З метою активiзацiї пошуку, впорядкування, 
вiдродження i збереження духовної та культурної спадщини, iсторичних, 
архiтектурних пам’яток України, створення лiтопису народної пам’ятi ... 
Мiнiстерству освiти i науки України.. разом з мiсцевими органами 
виконавчої влади органiзувати роботу наукових молодiжних та студентських 



iсторико-культурних, iсторико-етнографiчних, фольклорних, археологiчних, 
лiнгвiстичних експедицiй iз залученням працiвникiв музеїв, наукових, 
педагогiчних працiвникiв, митцiв для вивчення, запису, систематизацiї 
об’єктiв духовної та культурної спадщини”[4].  

Дотичними до проблем статті є дослідження, що стосуються 
краєзнавчої освіти в системі професійної підготовки вчителя (В.Обозний), 
методики використання літературного краєзнавства в системі післядипломної 
освіти вчителів-словесників (А.Лисенко), підготовки майбутнього вчителя-
філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої 
школи (В.Денисенко), педагогічного потенціалу фольклору України 
(Ю.Ледняк), формування культури мовлення майбутніх учителів початкових 
класів в умовах говірок Житомирщини (К.Климова). Однак питання ролі 
навчально-наукових практик у формуванні національно-мовної особистості 
майбутнього вчителя-словесника і його професійної компетенції, інновації в 
їх організації та проведенні у цих працях майже не розкриваються. Існуючі 
протиріччя між потребами у фахівцях з широким філологічно-педагогічним 
кругозором і відсутність відповідної підготовки у ВНЗ зумовлюють 
необхідність посилення ролі цих практик. Недооцінка значущості польових 
досліджень, виконаних під час практик, у формуванні національно-мовної 
особистості майбутніх учителів-словесників, їх дослідницьких якостей 
негативно позначається на їх професійній діяльності.  

Опитування широкої педагогічної аудиторії підтверджує нечіткість 
професійного спрямування навчально-наукових практик у період навчання у 
ВНЗ (на цьому наголосило 72% учителів української мови і літератури 
Сумської, Харківської областей у 1997-1999 рр.). 48 відсотків опитаних 
зазначали, що звіт про фольклорну чи діалектологічну практику складали, в 
основному, списуючи відповідний матеріал з книжок або конспектів своїх 
попередників і не перевіряючи, чи притаманні такі пісні, думи, відповідний 
етнографічний матеріал даній місцевості. 63% респондентів зводили 
завдання практик лише до записування пісень чи казок, говіркових 
особливостей і відзначали відсутність психолого-педагогічної мотивації 
автентичного матеріалу; лише 23 відсотки респондентів проводили уроки і 
виховні заходи з використанням записаних ними фольклорно-краєзнавчих, 
діалектологічних матеріалів. Натомість на нагальній потребі використання у 
навчально-виховному процесі регіональних прислів’їв, пісень, казок, легенд, 
діалектної лексики, що зберігають віру, традиції, звичаєвість рідного народу, 
предметів матеріальної культури українців наголосили 94 відсотки опитаних.  

На висловлюваннях позначилось і викладання усної народної творчості, 
літературного краєзнавства, української діалектології, і ставлення до даних 
предметів у загальноосвітній та вищій школі. Певна обмеженість 
розвивальних, психолого-педагогічних цілей відчутна і в програмах практик, 
наприклад: „по-перше, поглибити і збагатити знання студентів з усної 
народної творчості, по-друге, виробити в них навички збирацької роботи, і, 
по-третє, допомогти їм зробити перші самостійні спостереження над 
побутуванням фольклору” [5, 2]. Невтішна картина прослідковувалась також 



в опитуваннях вступників на філологічний факультет ГДПУ у 1997-98 роках: 
лише 13 відсотків респондентів виконували пошукові дослідження обрядів і 
звичаїв у селах, цікавилось естетикою діалектного слова, філософсько-
психологічним наповненням записаної пісні чи переказу, процитувати 
напам’ять куплети десяти пісень спромоглися 18%. 

З цього приводу оригінальний метод прийому вступних іспитів 
запропонували в одному з японських вузів, коли кожний абітурієнт має 
виявити знання трьохсот (!) народних пісень, причому викладач починає 
співати перший куплет, а вступник – наступний. На глибоке переконання 
академіка І.А.Зязюна, якби кожний з українців знав хоча б триста з 
півмільйону існуючих українських пісень від початку до кінця, то „ми б 
знали і історію нашого народу, і наші звичаї, і нашу культуру. Нам не 
потрібно було б говорити про національне виховання. Національна 
самосвідомість ніколи не формується розумом – це відбувається тільки на 
рівні душі” [3]. 

Вважаючи навчальні практики одним із шляхів професійного 
становлення фахівця, розглядаємо їх як цілісний процес, побудований на 
принципах тісного взаємозв’язку, наступності і взаємодоповнюваності, 
пріоритетною метою якого є розвиток студента-філолога. Кожна з 
навчальних практик – не тільки засіб актуалізації і поглиблення теоретичних 
знань, набутих відповідно при вивченні курсів українського фольклору, 
літературного краєзнавства, української діалектології, народознавства, це 
також своєрідна форма вияву мовної, етнолінгвістичної, літературознавчої, 
лінгвокультурологічної, народознавчої, психолого-педагогічної та інших 
видів професійної компетенції.  

Під час навчально-наукових експедицій інтенсифікується розвиток 
професійно-педагогічного мислення, творчих здібностей, набувається 
дослідницький досвід, необхідний для підготовки до інноваційної 
педагогічної діяльності. Навчальні практики вважаються етапами 
особистісного формування майбутнього фахівця, розвитку його загальної і 
професійної культури; перебування в навчальних експедиціях створює 
можливості для самоактуалізації та різностороннього прояву 
індивідуальності. Позитивним наслідком практики є поява у студента-
філолога нового бачення майбутнього фаху, що характеризується зміцнілою 
впевненістю у правильності вибору професії, потребою в удосконаленні 
професійної компетенції. 

Психологічній компетенції майбутніх педагогів сприяє щоденне 
спілкування з різними категоріями населення: студенти вчаться розуміти 
сьогоднішнього сільського жителя, його „затаєний” біль і тривогу за родину, 
рідне село, країну, разом з тим, вони знайомляться з різними типами мовних 
особистостей, що виховуються у двомовному або діалектному середовищі і 
визначаються національною культурою. 

Взаємопов΄язаність навчальної, наукової, виховної, професійної цілей 
навчально-наукових практик стимулює об’єднання сучасної освітньої 
практики з багатовіковим досвідом традиційної народної культури, що дає 



можливість осмислити, заглибитись у філософсько-психологічну мудрість 
традиційного світогляду, ментальність, закодовані у фольклорно-діалектному 
мовленні. Володіння спектром відповідних знань і вмінь дасть можливість 
майбутньому вчителеві української мови і літератури у процесі професійної 
діяльності розробляти і вводити у шкільні програми “регіональний 
компонент”.  

Зупинимось на цілях навчальних практик. Фольклорна практика 
покликана розширювати уявлення майбутніх словесників про роль 
фольклору в житті народу, динаміку розвитку мистецтва родинного слова, 
формувати уміння доцільного користування фольклорним мовленням, 
розуміння його естетичного забарвлення, психологічного ефекту і на цій 
основі виробляти мовне чуття, мовний смак, що вкрай необхідне для 
розвитку його інтелекту, творчих здібностей, свободи мислення. Лише 
вчитель як „елітарна мовна особистість” здатний виховати елітарну 
особистість учня, майбутнього громадянина і патріота Української держави. 

В умовах сьогодення важливим аспектом підготовки майбутніх 
учителів-словесників є вивчення мовної диференціації суспільства і вміння 
орієнтуватись у ній. (Примітка: поняття "мовна диференціація" ми розуміємо 
як наявність у мовленні носіїв мови як загальновживаних елементів, так і 
обмежених у вживанні соціальним територіальним фактором). Таким чином 
діалектологічна практика вважається прекрасною школою прилучення до 
таємниць мови і лінгвістичної науки, вироблення навичок самостійної 
наукової роботи і наукового мислення, формування мовної, лінгвістичної, 
етнолінгвістичної компетенції.  

Її мета – познайомити з основними дослідженнями, словниками, 
атласами в галузі діалектології, з народно-мовленнєвою культурою 
діалектоносіїв різних регіонів України, навчити сприймати на слух, розуміти 
й аналізувати діалектне мовлення під кутом зору відображених у ньому 
фонетичних, граматичних, лексичних діалектних рис, розширити арсенал 
форм і методів роботи з лінгвістичного краєзнавства на уроках української 
мови, літератури в загальноосвітніх закладах.  

У сучасних соціокультурних умовах діалектологічна практика впливає 
на формування соціолінгвістичної компетенції мовної особистості 
майбутнього педагога-словесника, тобто навчає орієнтуватись у мовній 
ситуації міста і села, розпізнавати мовні риси соціальних груп залежно від 
місця проживання і роду занять, характеризувати мовний портрет сучасника 
(особливо мовну особистість дитини) у дзеркалі його лексикону. Знання 
фактів ненормованого аспекту літературної мови (тобто жаргону) допоможе 
краще, глибше зрозуміти думки і почуття школярів, при потребі знайти 
найкращі способи вирішення навчально-виховних проблем. Отже, є сенс 
проводити разом з діалектологічною (особливо в місті) і соціолінгвістичну 
практику. 

Формуванню культурознавчої, народознавчої, методичної, педагогічної 
компетенції майбутнього вчителя української мови і літератури сприяють 
етнографічна або музейна практики. Серед українських ВНЗ етнографічна 



практика, наприклад, проводиться у Глухівському і Уманському державних 
педагогічних університетах. В окремих ВНЗ, зокрема в Житомирському 
державному педагогічному університеті, студенти проходять музейну 
практику. З приводу останнього слід зазначити, що і в державному стандарті 
вищої професійної освіти Міністерства освіти Російської Федерації для 
спеціальності "російська мова і література", кваліфікація "учитель російської 
мови і літератури" пропонується музейна практика, у період якої, згідно 
стандарту, необхідно "поглибити і закріпити теоретичні знання з історії 
літератури, культурології, вітчизняної історії, отримані у вузі, і навчитись 
застосовувати ці знання у позакласній роботі з учнями, познайомитись з 
експозицією і фондами літературних, художніх (краєзнавчих) музеїв міста, 
підготувати тематичну екскурсію [1]. 

Ці види практик на філологічних факультетах педуніверситетів України 
введені нещодавно і пояснюються потребою актуалізувати дослідження 
історико-культурної спадщини етносу, формувати бережливе і шанобливе 
ставлення до культурної скарбниці народу, емоційно-моральну сферу 
особистості, розвивати духовні потреби, ціннісні орієнтації особистості.  

Етнографічна практика має на меті розширення знань студентів про 
історію, культуру, побут українського народу й інших народів, що населяють 
територію України. Спостеpеження за мовленням iнфоpматоpiв, знання усної 
i пiсенної наpодної твоpчостi, мiжпоколiнних тpадицiй спpиятимуть 
студентам у набуттi пpофесiйно-педагогiчних навичок на цій практиці, а 
опанування багатством і різноманітністю української культури, народних 
традицій сприяє усвідомленню своєрідності народу, виховує почуття поваги 
до інших народів, сприяє поєднанню у світогляді студентів 
загальнолюдських цінностей, естетичних ідеалів.  

У зв’язку з тим, що етнографічна практика може передбачати також 
розгляд музейних експонатів, завдання етнографічної і музейної практик 
частково перетинаються: студенти знайомляться з різними типами музеїв, 
основними видами діяльності працівника музею (комплектуванням, 
зберіганням, експонуванням, реставрацією, науково-дослідною, 
просвітницькою, педагогічною діяльністю), наочніше усвідомлюють, що 
кожна деталь архітектури будинку, елемент інтер΄єру, стенд, створений 
руками наукових співробітників музею, книга несуть інформацію про епоху і 
стиль життя. 

Під час таких практик студенти знайомляться з різними формами 
музейної роботи, як традиційними − екскурсія, лекція, бесіда, так і новими – 
віртуальні подорожі, театральні вистави тощо. Фактологічний матеріал, 
зібраний студентами у період проходження практик, органічно доповнюють 
навчальні курси з народознавства, українознавства, етнографії України, 
етнографічного музеєзнавства, української літератури, української мови 
тощо.  

Врахування антроцентристського аспекту польових досліджень, коли в 
центрі перебуває особистість інформатора, потребує принципово нового 
підходу до навчальних предметів, що передують практикам. З метою 



простеження формування мотиваційної, пізнавальної, практично-діяльнісної 
готовності студентів до навчальних практик, виховання національно-мовної 
особистості майбутніх педагогів-словесників упродовж 1997-2003рр. на 
філологічному факультеті ГДПУ ми викладали курси сучасної української 
мови, народознавства, фольклору, культури мови і стилістики, читали 
спецкурси „Українознавство і лінгводидактика”, „Етнолінгводидактична 
культура вчителя-словесника”, “Професійна компетенція вчителя української 
мови і літератури”, „Лінгвокультурологія”, керували науково-
дослідницькими роботами студентів, проводили різноманітні виховні заходи 
професійного спрямування. Розроблені нами теми професійної спрямованості 
пошуково-дослідницької роботи були включені викладачами ГДПУ до курсів 
української діалектології, етнографічного музеєзнавства, основ наукового 
дослідження, педагогіки. Експериментом було охоплено більше 600 
студентів денної і заочної форми навчання.  

Цілком виправданим ми вважали розгляд фольклору як незамінного 
засобу комунікації і соціалізації, основи духовного, морального і художньо-
естетичного розвитку, сфери, що забезпечує етнічну ідентифікацію, сприяє 
формуванню особистості.  

Соціолінгвістика викладається студентам у курсі загального 
мовознавства, що читається на останньому році навчання, але необхідність 
проведення соціолінгвістичних обстежень у період діалектологічної 
практики (або її заміну, як це практикується у Луганському, Миколаївському, 
Житомирському державних педагогічних університетах) диктувала введення 
питань із соціолінгвістики у курс діалектології, сучасної української мови, 
соціальної педагогіки, зокрема таких, як „Соціальні діалекти і мовна 
характеристика мовця”, „Оцінка соціального становища мовця за його 
помилками”, „Діалектологія міста”.  

Для роботи в діалектних мовленнєвих умовах майбутнім учителям-
словесникам необхідна спеціальна методична підготовка, отже, 
пропонувалося вивчення у методичному курсі теми "Методика викладання 
української мови в діалектних мовленнєвих умовах".  

Надзвичайно важливу роль у підготовці до фольклорної, етнографічної 
практик відіграють психолого-педагогічні дисципліни, особливо 
етнопедагогіки, етнопсихології. Засмічення української мови, тенденція 
впливу американської англійської мови (American English), надпотужний 
тиск жаргонної, грубої просторічної мови, зниження суспільного інтересу до 
проблем культури мовлення − ці питання філологічного розділу зайняли 
відповідне місце в курсах соціальної педагогіки і психології.  

Проведена робота засвідчила значний ріст мотиваційної, пізнавальної, 
практично-діяльнісної готовності до використання матеріалу практик у 
професійній діяльності, про що свідчили ґрунтовно виконані дипломні і 
магістерські роботи, перемоги студентів у Всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт, відгуки вчителів на педагогічній практиці. 



Перспектива дослідження передбачає розгляд вияву компонентів 
готовності учителів української мови і літератури використовувати надбані 
уміння і навички у реальній педагогічній діяльності. 
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