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На сучасному етапі розвитку лінгвістики досить актуальною є 

проблема взаємозв’язку понять культура–мова–етнос. У зв’язку з 

відродженням національної самобутності, національної культури цей спектр 

питань набув особливої ваги. Розуміння культури неможливе без вивчення її 

мовного коду, ролі мови як форми самовираження культури і засобу її 

формування. З огляду на це особливої актуальності набуває реалізація 

лінгвокультурного компонента навчання української мови, під яким 

розуміємо систематичне і послідовне введення в освітній процес вишу 

цікавих фактів, що сприяють формуванню в студентів цілісного уявлення про 

мову як національно-культурний феномен, її самобутність, традиції, 

культуру, історію народу-носія мови. Такий підхід, на думку дослідників 

проблеми (О.Горошкіна, В.Дороз, О.Караман, С.Караман, Л.Мацько, 

О.Семеног та ін.) сприяє усвідомленню студентами мови як 

багатофункційної знакової системи, що має соціальну, історичну та 



естетичну цінність; формуванню стійкої мотивації до опануванні 

мовознавчих дисциплін. 

Мета нашої статті – схарактеризувати лінгвокультурний компонент 

навчання української мови в сучасному виші. 

У мові фіксуються певні ціннісні настанови та орієнтири суспільства, 

які передаються з покоління в покоління. І якщо мова – душа народу, то 

фразеологія – душа мови. Фразеологізми являють собою національно-

специфічні одиниці мови, що передають із покоління в покоління культурний 

потенціал народу. У них проявляються особливості національної мови й у 

такий спосіб виражаються дух і своєрідність націй або даного народу. 

Указують на це й І. С. Олійник та М. М. Сидоренко: «фразеологізми 

найвиразніше передають дух і красу мови, що її витворив народ протягом 

століть. Саме вони, ввібравши в себе безцінні скарби народу – приказки, 

прислів’я, афоризми, каламбури і т. п., – відбили національну специфіку 

мови, побуту, трудової діяльності людей, їхньої культури»[2, 3].  

Деякі фразеологізми відбивають такі явища минулого й сьогодення 

однієї країни, які не мають прямих аналогів в інших національних культурах, 

фразеологічні надбання є специфічними та оригінальними, що пояснюється 

специфічністю нації, її психології, характеру, ментальних рис, способу 

мислення. Створена на народному ґрунті, українська фразеологія має 

великий потенціал щодо забезпечення ефективної трансляції 

загальнолюдських, національних, культурних і релігійних цінностей на 

індивідуальний рівень окремої особистості, тобто формування в неї 

особистих ціннісних пріоритетів. Людина виростає в умовах рідної мови і 

довкілля, бачить очима свого народу, тому що «світ, у якому ми живемо, є 

саме той світ, у який вміщує нас мова, якою ми говоримо» [3,109].  

Як відомо, ціннісні пріоритети особистості формуються під впливом 

зовнішних і внутрішних чинників. Вирішальну роль у цьому процесі 

відіграють заклади освіти, які мають реальні можливості для залучення 

молоді до загальнолюдських і національних цінностей, прогресивних ідеалів. 



Розв’язання цього завдання можливе за умови перенесення акцентів з суто 

когнітивних підходів до освіти на смислопошукове ціннісноорієнтоване 

навчання, що передбачає формування певних ціннісних домінант, які мають 

забезпечити соціальну значущу спрямованість їхньої життєвої активності, а 

також суб’єктної професійної позиції.  

Із ряду цінностей нами виокремлено  такі: загальнолюдські цінності 

(мир, людина, гідність), національні цінності (любов до своєї Батьківщини, 

до історичного й самобутнього образу свого народу; віру в його духовну силу 

й покликання; волю до того, щоб народ посів почесне місце в цивілізованому 

світі, громадянські цінності; звичаї, обряди, символіку свого народу, нації, 

рідного краю), сімейні цінності, особистісні цінності (уміння осмислювати 

історію, культуру, мистецтво, мораль; систему вчинків, які виходять з 

любові, віри, волі й осмислення; готовність свідомо служити інтересам своєї 

Вітчизни), культурні цінності, духовні цінності, релігійні цінності, цінності  

спілкування.  

Студенти, які безпосередньо будуть формувати особистість дитини й 

спілкуватися з її батьками, повинні не тільки володіти теоретичними 

знаннями з української мови, а усвідомлювати потенціал її пізнавально-

виховної спрямованості. Видатний педагог В.Сухомлинський підкреслює, що 

«вивчення рідної мови – це не просто передача знань, практичних умінь і 

навичок. Це передусім виховання. Виховання розуму, формування думки, 

копітке різьблення і ліплення найтонших рис духовного обличчя людини» 

[2,1]. Працюючи з мовним (фразеологічним) матеріалом, важливо з’ясувати 

відбиті в ньому соціально значущі аксіологічні орієнтири й сформувати в 

майбутніх педагогів здатності до самовизначення, адекватності вибору дій у 

різних життєвих ситуаціях і ціннісного виміру власних вчинків.  

У дорослому соціумі нині бракує ефективної дієвої системи моральних 

норм, що встановлюється дорослим співтовариством до дітей. Цілком 

логічним було б апелювати до ролі сім’ї у формуванні особистості (її 

віросповідання, емоційно-психологічний клімат в родині, характер 



внутрішньосімейного спілкування і спілкування родини з навколишнім 

середовищем, значення авторитету і особистісного прикладу батьків). Сім’я 

займає одне з провідних місць серед усіх геніальних винаходів людства, 

функції якої полягають у продовженні роду, вихованні дітей, їх первинній 

соціалізації, забезпеченні й передачі наступним поколінням духовних і 

матеріальних цінностей і життєвого досвіду, трудових умінь і навичок тощо. 

Недарма загарбники передусім спрямовують свої зусилля на зневічення сім’ї, 

сплюндрування родинно-побутової культури, на розпалювання ворожнечі 

між батьками й дітьми, насадження родинних чвар, на породження 

перевертнів, які цураються свого роду. У наш час не сприяють вихованню 

різні міграційні процеси, які територіально роз’єднують сім’ї  батьків і дітей, 

що значною мірою послаблює механізм трансмісії етнокультурних традицій, 

ламає спадкоємність поколінь, знижує виховний потенціал родини. Усе 

відчутніше за такої ситуації визріває необхідність утвердження в житті 

засадничих морально-духовних орієнтирів.  

В етнопедагогіці учені (С.Русова, М.Стельмахович, В.Сухомлинський, 

К.Ушинський) як цінні народні засоби навчання і виховання розглядають 

фразеологізми, прислів’я та приказки. З одного боку, у змісті фразеологізмів 

обов’язково міститься позитивна чи негативна оцінка довкілля, що є 

своєрідним відображенням морально-естетичних принципів народу, тому 

сталі вислови, прислів’я та приказки є основою виховання громадянської 

позиції, ціннісних орієнтирів дітей. З іншого боку, оволодіння 

фразеологічними одиницями під час навчання мови сприяє розширенню 

етнознань (етнокультурна компетенція), формуванню вмінь активного 

використання стійких висловів у мовленнєвих ситуаціях (мовленнєва 

компетенція). Емоційне проживання й прийняття скарбів народної мудрості 

дає можливість пошуку власних смислів у тому мовному матеріалі, який слід 

засвоїти ще в дитячі й юнацькі часи, а пізніше передавати. Крім того, 

майбутні педагоги повинні не механічно засвоювати норми поведінки, 

культури спілкування з навколишнім середовищем, а усвідомлено 



додержуватись норм поведінки залежно від закріплених у суспільстві 

звичаїв, обрядів. М.Стельмахович звертає увагу, що «дотримання звичаїв 

свого народу – суттєва ознака духовної культури особистості » [4, 37].  

Розглянемо ретельніше пізнавально-виховний потенціал української 

фразеології. Усвідомлення вмотивованості навіть добре лексикографічно 

«обкатаних» літературних висловів вимагає етнографічної начитаності, саме 

тому в деяких випадках у нашій роботі будуть подані фразеографічні, 

історико-етимологічні (етнографічні) експлікації.  

Увага й повага до сім’ї, до роду не приходить сама по собі, її треба 

виховувати. Майбутні педагоги повинні усвідомити, що для здійснення 

ціннісно-зорієнтованого педагогічного процесу в навчальних закладах 

доцільно власним словом і власним прикладом формувати в дітей позитивне 

ставлення до роду, членів сім’ї, хрещених батьків. Особлива виховна місія 

сім’ї, роду культивується такими поширеними серед народу 

фразеологізмами: вести рід, з роду до роду, від роду в рід – «від батьків до 

дітей»; з самого роду – «від народження»; так на роду написано – «так 

сплановано життя природою чи вищими силами від народження». 

Фразеологізми ні роду, ні племені; ні роду, ні плоду; без роду й племені 

вказують на те, що людина самотня, при цьому в змісті вислову 

спостерігається негативна конотація. Ряд фразеологізмів відображають 

значущість авторитету батьків для дітей, підкреслюють, що діти дзеркально 

відображають батьків: один рід, один плід; одного роду, одного плоду – дуже 

схожі. Фразеологізми, прислів’я й приказки наголошують на важливості роду 

й родинних зв’язків у житті кожної людини: Який рід, такий плід; Чий 

корінь, того й плід; Яке коріння, таке й насіння. Родинні стосунки базуються 

на взаємній чесності, людській порядності, доброзичливості, звідси у 

прислів’ях поради: Без роду немає народу; Хто роду відречеться, того й рід 

відречеться; Свого доправляйся, роду не чужайся; Не трать ходу до 

поганого роду. Низка прислів’їв і приказок застерігають від розбіжності між 

моральними сентенціями та здійсненням їх на практиці. Українцям 



притаманна апеляція до культу родини й рідного дому. З поняттям родини 

пов'язаний образ старшої поважної людини – дідуся, бабусі, до яких можна 

звернутися за порадою, з якими можна пережити і горе, і радість, адже діалог 

поколінь – одне з найсильніших джерел духовності. Добре вихована змалку 

дитина розуміє народну філософію, яка відбита у прислів’ях: Годуй діда на 

печі, бо й сам там будеш; Батька й матір за гроші не купиш; Не пнись 

поперед батька в пекло; Не плюй у криницю – бо прийдеться води напиться; 

Слухняне телятко дві матки сосе; Шануй батька за Бога – буде тобі всюди 

дорога; Шти отця-матір, будеш довголітен на землі; Як батька покинеш, 

так і сам загинеш; Не пиріг – на пирожися. Батьків приклад неодмінно 

засвоюється дітьми, тому прислів’я акцентують: яка гребля – такий млин, 

який батько – такий син; який корінь – такий і одросток. Батьків приклад, 

батькове слово завжди є нормою виховання: не навчив батько, не навчить і 

дядько, не слухав малим, не послухає й великим. Глибоко оволодіваючи 

результатами розумової діяльності своїх батьків, дідів і прадідів, діти 

поступово опановують їхнім способом мислення. Здавна в Україні так 

складається, що в переважній більшості сімей опікуються дітьми матері. У 

сучасних соціальних вимовах, коли дитина росте в інформаційному потоці, 

який більше сприяє розтлінню, ніж духовному становленню майбутнього 

громадянина, перед педагогами постає завдання скріпити зв’язок матері й 

дитини, виховувати в дитині гордість за матір, повагу до її інтересів, роботи, 

прищепити почуття необхідності допомагати матері в щоденних побутових 

справах тощо. Материнська любов яскраво представлена в таких виразах: у 

дитини болить голова, а у матері серце, любо й неньці, як дитина в честі, 

Без матері й сонце не гріє, Тяжко саду без зозулі, тяжко дочці буз матулі, У 

кого ненька, у того голівка гладенька. Сподвижницька любов матері до дітей 

стала вершиною гуманності в народній педагогіці: Батько вмре – то 

півсиротини, а мати, то вже ціла сирота. Батько буває більш стриманий на 

ласку, ніж матір: Батько – не мати, не поцілує і не приголубить, З батьком 

суд коротенький. Традиційна дошкільна педагогіка зазначає, що 



батьківський авторитет залежить від єдності вимог батька й матері до дітей 

та від уміння вдало використовувати свою батьківську владу. Батьківський 

авторитет має і свій зворотній бік: як батьки ставляться до дітей, так і діти 

будуть ставитися до своїх батьків, а в майбутньому будуть проектувати таке 

ж ставлення на своїх дітей. Батько й мати – це найдорожче, що є у людини, 

тому, якщо запрошують занадто високу ціну за щось, кажуть: запросив, як за 

рідного батька, заломив ціну як за рідну матір. Про того, хто живе 

безтурботно, існує приказка: живе як у батька за пазухою. М.Номис у книзі 

«Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О.В.Марковича і 

других» (1864) наводить паремії, що вказують на велику силу материного та 

батькового слова: куля мине, а материне слово не мене, батькова та 

матчина молитва із моря викидає, а проклени в калюжі топлять, проклен 

батька не на сухий лист іде, а на голову падає. Обов’язок дітей – шанувати 

батьків. Цю невмирущу сентенцію народ заклав у прислів’ях: Шануй батька 

й неньку, то буде тобі скрізь гладенько. Тут батько-мати підносяться як 

нероздільна святиня. Невдячність дітей до батьків суворо засуджується в 

моральному кодексі народної педагогіки: Як батька покинеш, то й сам 

загинеш. Український народ на знак глибокої поваги дітей до своїх батьків 

учить звертатися до батьків ввічливою формою «Ви», від слова батько 

походить слово Батьківщи'на, ба'тьківщина (спадщина від батька). 

Підтримувати родину – це, насамперед, берегти честь сім’ї, іі авторитет, 

радувати свій сім’ю своєю поведінкою тощо. Така риса виробляється в 

дитини в контексті самого життя родини, на основі щоденних справ і 

спостережень. 

З теплотою говорять про хлопця чи дівчину, коли хочуть їх похвалити: 

батьків син, батькова дочка (треба відзначити, що стриманість у похвалі 

характерна для української системи виховання в цілому), на дурну, крикливу 

людину кажуть: визвірився як дурень на батька.     

З-поміж українців традиційно прийнято виявляти повагу до літніх 

людей, підтримувати їх авторитет як мудрих порадників; чуйне, уважне 



ставлення до людей похилого віку розглядається, перш за все, як одна з 

найхарактерніших ознак людяності, як прояв морально-гуманістичних 

якостей особистості: Шануй старих – молоді тебе пошанують; Старого 

чоловіка для поради держи; Поважай старих, бо й сам старим будеш; 

Слухай старих людей, то й чужого розуму наберешся, й свого не загубиш.  

Серед численного ряду соціально-обрядових фразеологізмів 

виокремлюємо такі, що  висловлюють глибоку віру в Бога, відстоюють 

збереження християнської православної віри і багаточисленних вірувань 

українського народу. У наш час на ґрунті 70-річного атеїстичного виховання 

розповсюджуються мережі різноманітних сект, серед цінностей яких навіть є 

жертвоприношення дітей. Українці у переважній більшості християнська 

нація. Слово «Бог» постійно «витає в думці і щоденно злітає з уст – як 

дорослих, так і дітей не тільки в розумінні  Бога як надприродної істоти, що 

створила світ і керує ним та  вчинками людей, а й як втілення найвищого 

духовно-морального ідеалу» [4, 191]. Свідченням цього є і фразеологізми: 

віддати Богові душу, як у Бога за пазухою, Бог його знає, що Бог дасть, Бог з 

тобою та ін. Ключовим словом у фраземах - побажаннях нерідко також 

виступає лексема Бог: Боже тебе благослови і материними, і батьковими 

молитвами; благослови, Боже, сіллю, хлібом, довгим віком, добрим розумом, 

щоб і батька поважали і щоб матір цінували; дай, Боже, в дім здоров’ячка; 

доброму чоловіку продовж, Боже, віку; накажи нас, Боже, хлібом та сіллю; 

нехай Бог дає щастя і здоров’я на многії літа; нехай тобі Бог дає вік 

щасливий та довгий; нехай Бог пошле, чого в нього просите; нехай вас Бог 

подержить на сім світі тощо. На позначення вибачення з покоління в 

покоління зберігаються вислови: Бог з вами, вибачте на сім слові, прошу, 

простіть на слові, простіть за слово, що сказав, не у гнів будь сказано 

простіть, шануючи хліб і вашу честь та ін. З-поміж побажальних сталих 

виразів виділяються формули ритуальні, із чітко усвідомленою і наперед 

передбаченою стильовою функцією: Боже помагай, Бог на поміч, дай, Боже, 

час і пору добру та ін., формули ситуативні, що відображають спонтанну 



реакцію людини на певні обставини, події: боронь боже, нехай Бог 

сохранить. Деякі вирази мають можливість впливати на емоційно-чуттєву 

сферу життя, несуть в собі негативні емоції та побажання: бий тебе сила 

божа, іди к чортовій матері, а матері твоїй осичина, нехай йому осина, 

тремтіти тобі як осинове листя,– проте такі побажання осуджуються серед 

народу. Православній вірі українців не притаманний фанатизм, експансивна 

жорстокість, а властива помірність, людяність, демократизм, у молитвах і 

заповідях проповідується християнська мораль, яка органічно переплетена з 

мораллю народною. Наприклад, християнська мораль говорить про дев’ять 

плодів Святого Духа: любов, радість, мир, терпіння, доброта, милосердя, 

віра, лагідність, стриманість. До цього ж закликає і народна мудрість 

прислів’їв і приказок: Щастя в повітрі не в’ється, а працею дістається, 

Хто не терпить нещастя, той не знає щастя, Краще з мудрим загубити, 

ніж з дурним знайти, Мудрого шануй, дурного обходь, Всяке дитя матері 

миле та ін.  

Численна група соціально-обрядових фразеологізмів указує на те, що 

народженню й життю дитини приділялась і приділяється велика увага в 

суспільстві: батьки дитини піклуються про її життя,  на випадок їхньої смерті 

ще за життя через кумівство підбирають дитині батьків. Українські сім’ї 

об’єднувалися у систему родини не лише за кровною приналежністю, а за 

власним бажанням (кумівство). До членів родини, крім батьків, дідуся, 

бабусі, належать і хрещені батьки, яких вшановують хрещеники до останньої 

хвилини, що зумовлено важливою роллю в житті хрещеника: необхідністю 

постійно піклуватися про нього (перш за все дбати про його духовність, 

поведінку), а у випадку смерті батьків взяти на себе його виховання. Тому 

українцями  дивно сприймати той факт, що в законодавстві Фінляндії дорослі 

діти та їхні батьки вже не вважаються ріднею. Лексеми батько, мати в 

складі висловів хрещений батько, хрещена мати (найменування в різних 

регіонах України проявляє  фонетичну й словоутворюючу варіативність: 

хрещений/ крещений батько, хрещана/ крещена мати, хрещений папка, 



хрещена мамка тощо ) Новий тлумачний словник української мови (1998р.) 

фіксує вислови, пояснюючи держати (тримати) до хреста дитину (дітей) 

–  «тримати дитину під час хрещення; бути хрещеним батьком чи хрещеною 

матір’ю» [1,IV,759]. 

Глибинне багатство української народної творчості знаходить вияв і в 

розумінні значення совісті у формуванні людини, її моральної вихованості, 

адже совість внутрішній суддя думок, дій: у кого немає совісті – немає й 

сорому, яка совість – така й честь, бережи честь змолоду та ін. Вислів 

«немає ні честі, ні совісті» виражає найнижчу оцінку чиєїсь поганої 

поведінки. Загубити честь і совість – в народі означає втратити все 

позитивне. Муки совісті – переживання, найбільша прикрість, викликана 

усвідомленням своєї несправедливості, провини. 

Таким чином, мова є квінтесенцією будь-якої етнічної культури, її 

своєрідності, вивчення народної фразеології має велике значення для 

збереження спадкоємності, духовного розвитку народу, тісного зв’язку між 

поколіннями, для формування мовної культури. Опановуючи фразеологію, 

студенти отримують більш чітке уявлення про історію й культуру 

українського народу, сфери використання різних форм мови, переконуються 

в тому, що фразеологічні вислови передають філософію існування цілого 

народу і витримують перевірку часом, глибше усвідомлюють потреби 

вдосконалювати власне мовлення. Мовний код, закладений у образні мовні 

форми народу, сидить глибоко в кожному з нас, його треба лише пробудити. 

І тоді душа обов’язково відгукнеться на цей заклик і викличе надзвичайні 

емоційні переживання, нагадає кожній клітинці души про загальнолюдську й 

національну сутність. 
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