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На нашу думку, підготовку до творчої педагогічної діяльності 
доцільно здійснювати на засадах:  

• гуманізації освіти – надання можливості постійного 
саморозвитку, самоудосконалення, розвитку здібностей до творчості у 
педагогічній діяльності;  

• організації взаємодії з учнями на діалогічній основі – орієнтація 
на виявлення суперечностей, співставлення різних точок зору, 
толерантного ставлення до іншої думки;  

• створення ситуацій творчої співпраці, співтворчості, 
співдружності;  

• професійно-творчої спрямованості – узагальнення і синтез 
психолого-педагогічних знань, професійних практичних умінь і навичок 
студентів, формування готовності оптимально і творчо використовувати їх 
у професійно-педагогічній діяльності на основі теоретичного осмислення 
суті педагогічного процесу як цілісної системи;  

• застосування у підготовці майбутніх фахівців інноваційних 
педагогічних технологій з орієнтацією на творчий розвиток особистості  
[3, с. 167]. 

Отже, сучасні вимоги до підготовки фахівців сфери освіти, особливо 
вчителів початкових класів, потребують удосконалення їх готовності до 
творчості у професійно-педагогічній діяльності.  
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЗЕМЛЯ» У ЖАНРОВИХ 

РІЗНОВИДАХ ПАРЕМІЙ 
 
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого 

комплексного вивчення етносимволіки концепту «земля» як знакового 
явища української етнокультури, що дасть можливість провести 
українознавчі студії, як в аспекті діахронії, так і виявити їх статус на 
синхронному зрізі. 

Мета дослідження: описати значення концепту «земля» у вітчизняній 
фольклорній традиції (на прикладі жанрових різновидах паремій). 
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Концепт визначається як комплекс культурно зумовлених уявлень 
людини про світ, про предмет, явище чи ознаку в певній культурі, 
характеризується відповідним змістом, структурою, постійною динамікою, 
особливостями етномовної об’єктивації та потребує подальших 
досліджень. 

Різні аспекти реалізації концепту «земля» висвітлено в дослідженнях 
В. Войтовича, О. Воропая, Г. Горинь, М. Дмитренка, В. Жайворонка, 
С. Килимника, В. Куйбіди, Г. Лозко, С. Плачинди, Н. Сивачук, 
В. Скуратівського, Л. Сорочук, В. Супруненка, С. Павлюка. 

У своєму дослідженні спираємося на наукові доробки Л. Волкової, 
Н. Гаєвської, В. Кононенка, М. Лановик та З. Лановик, І. Руснак, І. Франка. 
Аналіз паремій здійснюємо на основі класифікації, запропонованої 
М. Лановик та З. Лановик [5, с. 536]. 

Пареміографія– це частина фольклору, яка об’єднує найкоротші 
жанри, що в образній формі відтворюють найістотніші явища і реалії 
дійсності: прислів’я, приказки (приповідки) та їх жанрові різновиди – 
вітання, побажання, прокльони, порівняння, прикмети, каламбури, тости 
[5, с. 536]. У творах, що належать до паремійних жанрів, відображено 
найважливіші моменти з життя людини: сприйняття і розуміння нею 
навколишнього світу; вірування; навички, здобуті в процесі трудової 
діяльності; пам’ять поколінь про історичну минувшину.  

До найдавніших жанрів належать ті, що пов’язані з вірою в магічну 
дію слова. А оскільки земля символізує багатство і плідність, то завжди 
згадували у сталих формулах-побажаннях до певних нагод. Наприклад, з 
нагоди народження дитини: Щоб дитина була багата, як земля, дужа, як 
вода! [ППТДм, с. 47];Будь, здорова, як вода, багата, як земля, щаслива, як 
зоря![Номис, с. 286]. 

З нагоди весілля: Хай буде у вас, діти, хліб і сіль, щастя та здоров’я, 
срібло і золото, щоб були веселі, як весна, а ситі, як земля свята, а багаті, 
як осінь [ППТДм, с. 30]; Щоб ви були щасливі, як весна, Швидкі як вода, 
багаті, як земля! [ППТДм, с. 35]. 

З нагоди дня народження, іменин: Сподіваюсь з вами буде Запашна, 
смачна хлібина, Щастям сповнена година, Сіль жадана на столі, Лад і 
спокій на землі [ППТДм, с. 79]; Хай Вам Бог додасть здоров’я й сили, А 
весна дарує ніжний цвіт, Щоб добро Ви на землі творили Із любов’ю на 
багато літ! [ППТДм, с. 86]. Деякі побажання носять гумористичний 
характер:Бувай здорова, як вода, багата, як земля, плодовита, як 
свиня![ППТДм, с. 59]. Усього нами було знайдено 17. 

Сталі словесні фрази використовують і в похоронному обряді як 
примовляння до покійника: Земля йому пером! [Прип., с. 245]; Легко йому 
лежать, пером землю держать! [Номис, с. 55; УНПП, с. 565]; Нехай йому 
земля легка![Номис, с. 55; УНПП, с. 565]; Нехай йому земля пером стане, 
щодобрий був![Номис, с. 55]; Нехай йому лежать, пером землю держать! 
[УНПП, 565]; Нехай над ним земля пером![Номис, с. 55; УНПП, с. 565] 
(Усього – 11, близьких за тематикою знаходимо ще 3). 
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Побажання, прощання великою мірою пов’язані із древніми 
жанрами, що будувалися на вірі у магічну дію слова. Кількісно 
переважають побажання першого типу. 

Наступна група паремійних жанрів теж пов’язана з вірою у 
магічність висловлювань, але у їх зворотну дію: здатність завдавати зло, 
шкоду, забрати добробут, спричинити хвороби чи навіть заподіяти смерть. 
Це – прокльони – своєрідні форми вираження почуття незадоволення, 
обурення, досади, гніву з висловленням побажання зла чи загибелі іншій 
людині[5, с. 543]. Вони перегукуються з заклинаннями – подібними 
формулами прокляття, якими супроводжуються ворожіння чи інші магічні 
маніпуляції.  

Переважна більшість прокльонів побудована на сталих кліше, що 
починаються словами «А щоб...», «Хай...», «Нехай...», «Бодай...»: А бодай 
тебе кидало об суху землю[УНПП, с. 736]; Земля б його святая не 
приймала![Номис, с. 195]; О, щоб над тобою земля затряслась, сякий та 
такий сину![Номис, с. 195; УНПП, с. 736]; Щоб його земля не прийняла! 
[Номис, с. 195; УНПП, 736]; Щоб під ним і над ним земля горіла на косовий 
сажень![Номис, 195; УНПП, 736]; Щоб тебе сира земля пожерла![Номис, 
194; УНПП, 736]; Щоб тебе, окаянного, земля не прийняла! [Номис, 194; 
УНПП, 735]. Нами було зафіксовано – 16 таких паремій та ще 3, які схожі 
за значенням. 

Висловлювання проклять сприймали дуже серйозно, як одне з 
найбільших можливих покарань, це була найвища форма людської зневаги. 

Дуже наближеними до прокльонів є присяги – словесні формули, 
якими людина підтверджує правоту своїх слів із зазначенням, що у разі 
обману чи невиконання обіцяного, лихо чи нещастя повинно впасти на 
неї:Хіба на мої груди землі насиплять [Номис, с. 261]; Щоб нас живих 
земля пожерла! [УНПП, с. 731].Вони теж мають дуже давнє коріння і 
пов’язані з древніми ритуалами (зафіксовано – 11). До цієї групи можна 
віднести і  вислови, пов’язані з клятвами (усього – 10). 

Наступна група –більш сучасні словесні утворення, пов’язані з 
розвитком абстрактного мислення, ускладненістю мови. 

Порівняння – стійкі словесні формули, в яких одні предмети, явища 
або дії зіставляються з іншими предметами, явищами або діями на основі 
спільності, подібності, спорідненості [5, 544 –545]: Багата як земля [СНМ, 
с. 188]; Говорить як з-під землі  [СНМ, с. 188]; Далеко як небо від землі  
[СНМ, с. 188]; Мається як земля святої неділі  [СНМ, с.188]; Ото летить, 
аж земля стугонить [УНПП, с. 746]; Почорнів як свята земля  [СНМ, с. 
188]; П’яний як земля [СНМ, с. 188]; Став як земля чорний  [СНМ, с. 188]; 
Так біжить, аж земля дрижить[УНПП, с. 746]; Як з-під землі виріс 
(виринув))[СНМ, с. 188]; Як (мов) скрізь землю провалився (пішов)[СНМ, с. 
188]. Нами опрацьовано 14. 

Порівняння є важливим засобом характеристики, у них закладена 
велика внутрішня експресія, різні відтінки значення. 

Найскладнішими за образністю і найпарадоксальнішими за висловом 
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є каламбури – сталі фрази, побудовані на зіставленні чи поєднанні 
непоєднуваних, несумісних понять та явищ, що набуває форми 
нісенітниці[5, 545]:Земля репнула – і чорт вискочив [УНПП, с. 534]. 
Знаходимо – 2. 

До пареміографії відносимо і казкові зачини і кінцівки [5, 546]. 
Серед досліджуваного матеріалу знаходимо такі казкові зачини:За короля 
Сибка, як була земля тонка, що носом проб’єш та й води ся нап’єш[Номис, 
с. 317; УНПП, с. 774]; За царя Панька, як була земля тонка[УНПП, с. 774]; 
За царя Тимка, як була земля тонка, пальцем проткни та й води 
напийсь![Номис, 316; УНПП, с. 774]. Усього 5. 

Отже, концепт «земля» виникає у процесі структурування інформації 
про життя людини. Земля для українців була основним джерелом 
існування, отже передусім поставала персоніфікованим образом матері-
годувальниці. За народним розумінням – земля жива: вона плодоносить, 
відпочиває, пробуджується від сну. Земля не тільки годувала, але й 
зцілювала, лікувала. Була знаком і символом: боронила, давала силу, 
навіть карала. 

Досліджені побажання (17), прощання (14), прокльони (19), присяги 
(21) на предмет використання у них концепту «земля» повністю 
підтверджують думку про те, що український народний світогляд 
заснований на культі землі, на уявленнях народу про її багатство, 
родючість і велику магічну силу. 

Народні порівняння (14) повністю засвідчують відображення 
архаїчних світоглядних уявлень про землю. А казкові зачини (5) 
перегукуються із народними космогонічними уявленнями про неї. 

Нині потрібно продовжувати вивчення й дослідження фольклорних 
текстів українців, у яких землі відводиться особливе місце, тому що земля 
для українця була і завжди буде святою, божою, рідною, материнською, 
від неї він отримує надзвичайну силу і міць. 
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СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

 
Трудове виховання підростаючого покоління – одна з основних 

складових у формуванні особистості нової людини. Це процес залучення 
школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно 
корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, 
розвитку в них творчого практичного мислення. Працьовитості й 
свідомості людини праці. 

Трудове виховання – це ведуча ланка всієї системи виховання 
школярів. Трудове виховання визначається багатьма факторами, а в 
школах здійснюється системою засобів, які охоплюють всі знання 
навчально-виховної роботи, а також зовнішньою діяльність школярів, 
родинне суспільство, виробничі колективи і засоби масової інформації [1]. 

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до 
праці, участі у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності 
трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок. 

Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і 
навичок, необхідних у повсякденному житті, праці, об’єктивного 
оцінювання результатів своєї праці та само оцінювання, вмінь і навичок 
систематичної, організованої, посильної суспільно корисної праці, 
узагальнення набутого досвіду. 

Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб, 
інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до 
обумовленого вибору професії, продовження освіти у відповідному 
навчальному закладі. 

Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-
психологічного розвитку особистості. Трудове виховання – виховання 
свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної 
трудової діяльності. 

У трудовому навчанні учні одержують загально трудову (оволодіння 
знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї праці), 
загально виробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних 
галузей виробництва, основ економіки та організації праці, природи й 


