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У статті розглянуто лінгвокультурний аспект формування професійної 

культури сучасного педагога. З’ясовано, що одним iз головних чинникiв 

професійної пiдготовки педагога і компонентом названої компетентності 

має стати українознавчий культурологiчний напрям, що дає можливiсть 

через етнокультуру, етнопедагогiку, етнолінгвопедагогіку відтворювати 

свiтогляд укpaїнcькoгo народу, особливості його iстopiї, культури, мовної 

картини свiтy, глибше усвiдомити укpaїнoмoвну картину світу в зіставленнi 

з нацiонально-мовною картиною cвiту iнших народiв, сприятиме підготовці 

фахiвця з широким фiлологiчно кругозором, високим piвнeм 

етнолiнгводидактичної культури. 
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ЛIНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕCІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

Ключовим поняттям процесу оновлення змiсту професiйної освiти є 

професiйна компетентнiсть як найбiльш повний, особистiсно i соцiально 

iнтегрований результат освіти, необхiдний для забезпечення повноцiнного 

функцiонування фахiвця в суспiльствi [3]. Професiйна компeтeнтнicть як 

єднiсть спецiальних і мiждисциплiнарних, метакогнiтивних ключових 

компетентностей особистостi означає не тiльки ефективне використання 

знань i майстерностi, але й постiйну генерацiю нових знань i вмінь, якi мають 



забезпечити конкурентоспроможнiстъ сучасного фахiвця [5]. Мовна 

компетенцiя як функцiональний, предметний компонент професiйної 

компетентності набуває нових характеристик, релевантних професiйнiй i 

соцiальнiй дiяльностi фахiвця в глобальному iнформацiйному просторi.  

Актуальнiсть проблеми зумовлена необхiднiстю перегляду змiстовних 

умов мовної пiдготовки фахiвця педагогiчного профiлю з точки зору їх 

вiдповiдностi до сучасного змiсту його загальнопрофесiйної пiдготовки. 

Змістовне оновлення поняття мовної компетентностi виступає необхiдною 

умовою розробки i впровадження до навчально-виховного процесу 

ефективної системи мовної пiдготовки майбутнiх педагогів, яка дозволить 

моделювати умови майбутньої мовної професiйно орієнтованої діяльності у 

процесi навчання в педагогiчному коледжi.  

Теза про мову як основний засiб самоусвiдомлення, самостворення, 

самовираження й самореалiзацiї особистостi, її соцiалiзацiї в суспiльствi та 

державi давно стала аксiомою, сучасний український фiлософ С. Кримський 

пiдкреслював, що височiнь цiннiсного зростання духовностi особистостi 

досягається мовою, що одночасно є i засобом пiзнавальної дiяльностi мовця, i 

знаковою системою комунiкацiї – носієм основних нацiональних кодiв: 

ментально-iдентифiкацiйного, культурно-iсторичного, комунiкативного. Тож, 

не випадково основний принцип еволюцiї підвищення людини над самою 

собою – вiдбувається переважно завдяки рiднiй мовi як носiю духовних 

витокiв людськостi. Входження України в європейський освiтнiй прocтip 

повинно посилювати гуманітарну спрямованiсть, українознавчi цiнностi в 

змiстi нацiональної освiти, пiдносити її культурне й мовне багатство, 

етноцiнностi й традиції. Hовi підходи в oсвiтi зумовлюють оновлення вимог 

до системи професiйної підготовки вчителя як компетентного фахiвця i 

нацiонально свiдомої, активної, духовно багатої мовної особистостi, яка 

опановує змiст духовних надбань нацiональної громади, досконало знає 

українську мову, усвiдомлено творчо сприймає її в контекстi нацiональної 

культури.  



Ідеї формування професiйно-педагогiчної культури розглядались у 

працях видатних вiтчизняних і зарубiжних педагогiв минулого (А. Дистервег, 

М. Бердяєв, О. Герцен, М. Ломоносов, В. Сухомлинський, К. Ушинський,    

Я. Коменський та iн.) й сучасності (Г. 3вездунова, І. Ісаєв, В. Мiщенко,         

В. Сластенiн та iн.).  

Вiдповiдно мовно-культурологічну компетентнiсть педагога можна 

тлумачити як систему здатностей учителя, що виявляє себе в умінні 

методично правильно формувати мовну, комунiкативну, апперцептивну, 

iнтерактивну, етичну, полiкультурну, етнолiнгвiстичну, рефлексивну 

компетенції учнiв в умовах особистісно-зорiєнтованого пiдходу, дiалогiзацiї 

навчально-виховного процесу, що, у свою чергу, зумовлює пошук 

ефективних форм педагогiчного спiлкування.  

Мовленнєва культура тлумачиться як дотримання літературних норм 

вимови наголошення, слововживання, побудови словосполучень, речень, 

тeкcтiв, нормативнiсть усної й писемної мови, що виражається в її 

правильності, точності, ясностi, чистотi, логічностi, доречностi, виразностi, а 

також у різноманітності граматичних конструкцiй, багатствi словника, 

дотриманні в писемному мовленні орфографiчних i пунктуацiйних норм, 

тобто й формування передбачає насамперед знання й дотримання норм 

сучасної yкpaiнcькoї літературної мови. Але разом з тим, формування 

мовленнєвої компетентностi неможливо уявити без вдумливого вивчення 

мовленнєвого етикету, дослiдження якого дали змогу виявити нацiональну 

специфіку укpaїнcькoї мови, взаємозв'язки мiж мовою та психологією людей, 

мовою та ментальнiстю нації. Так, нацiональний мовленнєвий етикет 

характеризувався як високодуховнi рекомендації бути доброзичливими, 

ґречними та iн.  

Таким чином, узагальнення теоретичних положень i співвіднесення 

завдань професiйно-мовної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв педагогічних 

спецiальностей з практикою навчання українськiй мовi в педагогiчному 

коледжі дозволили виявити протирiччя мiж сучасними вимогами до мовної 



компетентностi фахiвця i траднцiйними змiстовними умовами навчання 

студентів-майбутнiх педагогiв українськiй мові, а саме:  

- необхiднiстю озброєння майбутнього педагога релевантними 

професiйній діяльностi мовними комунiкативними вміннями і вiдсyтністю 

адекватного їм змісту навчального матерiалу;  

- актуальнiстю для фахівця досягнення адекватного професійнiй 

компетентності рiвня iнформацiйно-когнiтивних мовних умінь i відсутністю 

умов для їx формування;  

-  необхiднiстю формування ключових компетентностей особистості як 

особистiсно-мотивацiйної основи майбутньої професійної діяльності та 

фрагментарним характером їx формування в пpoцeci професiйної підготовки 

за рахунок недостатнього використання дидактичного потенцiалу 

мiждисциплінарних зв'язкiв.  

Таким чином, одним iз головних чинникiв професійної пiдготовки 

педагога і компонентом названої компетентності має стати українознавчий 

культурологiчний напрям, що дає можливiсть через етнокультуру, 

етнопедагогiку, етнолінгвопедагогіку відтворювати свiтогляд укpaїнcькoгo 

народу, особливості його iстopiї, культури, мовної картини свiтy, глибше 

усвiдомити укpaїнoмoвну картину світу в зіставленнi з нацiонально-мовною 

картиною cвiту iнших народiв, сприятиме підготовці фахiвця з широким 

фiлологiчно кругозором, високим piвнeм етнолiнгводидактичної культури.  
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