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АНОТАЦІЯ  

Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (015 професійна освіта) – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університетˮ, Слов’янськ, 2018. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів.  

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; 

сформульовано наукову новизну та практичне значення роботи; наведено 

відомості про впровадження й апробацію результатів дисертаційного 

дослідження. 

Актуальність пошуку шляхів розв’язання проблеми дослідження 

посилюється необхідністю подолання виявлених суперечностей між: 

актуалізацією потреби сучасного суспільства в оптимальному рівні 

міжкультурної взаємодії та недостатністю наукових досліджень, 

що закладають теоретичні основи лінгвокультурологічної компетентності 

педагогів; значним потенціалом змісту освітнього процесу вищого 

навчального закладу щодо підготовки майбутніх вихователів та недостатнім 

науково-методичним забезпеченням процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; необхідністю застосування сучасних інноваційних 

форм, методів і технологій підвищення готовності студентів до професійної 
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діяльності у дошкільних навчальних закладах й недостатнім інформаційним 

та технологічним забезпеченням зазначеного процесу. 

У ході дослідження для досягнення мети і розв’язання поставлених 

завдань використано комплекс методів: теоретичних: аналіз наукової 

літератури, синтез, порівняння, зіставлення, систематизація, класифікація, 

узагальнення – для обґрунтування змісту базових понять дослідження 

та вивчення стану розробленості досліджуваної проблеми в теорії 

та практиці; методи моделювання, прогнозування та проектування – 

для розробки технології формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; емпіричних: 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний 

етапи) з метою перевірки ефективності розробленої технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; бесіди, спостереження, анкетування, тестування, 

опитування; математичної статистики – для кількісного та якісного 

аналізу емпіричних даних, перевірки валідності та надійності отриманих 

результатів, а також для їх інтерпретації. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації: 

−  уперше: теоретично обґрунтовано технологію формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, блоками якої є мотиваційно-цільовий, змістово-

процесуальний, оцінно-результативний; визначено поняття 

„лінгвокультурологічна компетентність майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів”, її структуру, принципи, форми, методи і засоби 

реалізації; схарактеризовано особливості формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних;  

−  уточнено суть понять „культура”, „компетентність”, 

„лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна компетентність”; критерії, 
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показники та рівні формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; 

−  подальшого розвитку набули форми, методи та засоби формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в реалізації 

технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів; упровадженні заходів щодо 

формування лінгвокультурологічної компетентності з педагогічним 

колективом вищих закладів освіти (педагогічні тренінги, майстер-класи, 

семінари, творчі вечори, конференції, круглі столи, брейн-ринги тощо), 

з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів (педагогічні 

тренінги, усні журнали, брейн ринги, квести тощо); розробленні навчально-

методичного комплексу з вибіркової дисципліни для студентів – майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів „Формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів”, модифікації та коригуванні змісту навчальних 

дисциплін „Дошкільна педагогіка”, „Сучасна українська мова”, „Українська 

мова за професійним спрямуванням”, „Основи науково-педагогічних 

досліджень у дошкільній освіті”. Результати дослідження можуть бути 

використані у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти 

у педагогічних коледжах, закладах вищої освіти, системі післядипломної 

педагогічної освіти, а також для організації самоосвітньої діяльності фахівців 

дошкільної освіти. 

У першому розділі – „Теоретичні засади формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів” – розкрито стан розробленості проблеми 

дослідження; узагальнено визначення провідних дефініцій „культура”, 
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„компетентність”, „лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна 

компетентність”, визначено структуру лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; 

теоретично обґрунтовано технологію формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

розкрито її компоненти, принципи, підходи.  

На підставі аналізу і узагальнення положень наукових праць 

(М. Алефіренко, А. Арутюнова, Д. Башуріна,  В. Воробйова, О. Дортман,  

О. Зінов’єва, В. Кононенко, В. Красних, В. Маслова, Г. Нурулліна, 

Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, І. Харченкова, В. Шаклеїн  та ін.) 

визначено, що лінгвокультурологічна компетентність – це інтегративна 

якість фахівця, що відображає готовність і спроможність до взаєморозуміння 

і взаємодії з представниками іншого лінгвокультурного соціуму на підставі 

оволодіння знаннями про іншу лінгвокультуру і соціонормативним  

комунікативним досвідом з метою їх реалізації в різних сферах професійної 

педагогічної діяльності.   

На підставі  теоретичного аналізу розглянуто наступні основні наукові 

напрями: 

- дослідження культури через мову (А. Брюкнер, В. Іванов, 

М. Толстой та ін.), де  культура розглядається як спосіб організації думки 

мовної особи та  умови формування різних мовних концепцій і категорій; 

цінним із наукових позицій є той факт, що культура розглядається не просто 

поряд із лінгвістикою, а є засобом, необхідним для ґрунтовного  аналізу мови 

й тексту;  

- розгляд мови як засоби створення, розвитку та збереження 

культури (К. Льові-Стросс, Ю. Лотман, К. Манхейм та ін.); важливим 

є положення, що за допомогою мови створюються шедеври  матеріальної 

й духовної культури.  
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Доведено, що вихователь дошкільних навчальних закладів – 

це „людина культури”, креативна особистість, обізнана зі своїм національним 

корінням, шанує культурні надбання інших народів, спроможна розкрити 

й підтримати в кожному вихованцеві його індивідуальні здібності, захопити  

пристрасним словом рідної мови і формувати толерантну особистість 

з розвиненим почуттям розуміння й поваги до інших культур.  

У другому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 

технології формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів” – розкрито 

організацію та результати експериментальної перевірки ефективності 

розробленої технології формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, проаналізовано 

й узагальнено отримані результати. 

Експериментальною роботою (констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи), що проводилась упродовж 2015 – 2018 років 

у Державному вищому навчальному закладі „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради, Красноградському коледжі 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради, Балаклійській філії  Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 

Навчально-науковому інституті педагогіки і психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, 

було охоплено 50 педагогів та 380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна 

освіта. 

Дослідивши проблему, визначили, що технологією формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів охоплюються такі етапи: ціннісно-орієнтувальний етап 
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– формування сукупності суб'єктивних орієнтації майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів як членів групи на цінності інокультури, 

включаючи певні соціально прийняті способи поведінки відповідно до типу 

ментальності; операційно-діяльнісний етап –  формування вмінь і навичок, 

необхідних для цілеспрямованого пошуку рішення поставлених проблемних 

завдань за допомогою процесів активізації мислення, актуалізації здобутих 

знань, концентрації когнітивної й раціонально-логічної сторін особистості 

студентів, зокрема вміння відзнаходити важливу для спілкування 

лінгвокультурологічну інформацію; узагальнювання культурних феноменів, 

фактів, подій, що відображені в мові; визначення тематики й інформаційного 

поля міжкультурно орієнтованих професійних ситуацій; уміння креативно-

конструктивної комунікативної діяльності: ініціювати професійний 

і міжкультурний діалог, обирати адекватну мовленнєву стратегію; аналітико-

рефлексивний  етап –  формування вмінь аналізу культурно-специфічних 

явищ та оцінювання автомотивації в міжкультурному та педагогічному 

спілкуванні. Важливим є навчання подолання етнічних стереотипів 

і культивування етнічної ідентичності, навчання сприйняття та аналізу 

культурологічних  і педагогічних норм, аналізу національної специфіки 

української та іншої лінгвокультури, навчання студентів етикетних норм 

інокультури. 

Розроблена технологія формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

розглядається на  підставі системно-діяльнісного, компетентісного 

й культурологічного підходів та впроваджена в освітній процес закладів 

вищої освіти. 

Суть розробленої  технології полягає в тому, щоб завдяки традиційним 

та інноваційним методам і формам навчання, із урахуванням особистісних 

якостей здійснювати планомірний вплив на фахову підготовку майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. 



8 

 

 

Для підтвердження наукової істинності висунутих нами теоретичних 

положень були організовані спеціальні заходи щодо їх практичного 

виконання: емпіричний метод, за яким проводився педагогічний 

експеримент, що здійснювався в три етапи: констатувальний, формувальний  

і контрольний. Експериментальна робота була спрямована на досягнення 

такої мети: перевірити дієвість розробленої технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів  дошкільних 

навчальних закладів; підтвердити достатність визначених педагогічних умов 

її ефективного функціонування. 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

підтвердив ефективність упровадження у ЕГ розробленої технології 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  (у порівнянні з КГ, де освітній  процес 

здійснювався традиційно), про що свідчать кількісні та якісні зміни. 

Статистичну значущість одержаних результатів доведено методом 

математичної  статистики   (використано   формулу   Пірсона 2 та критерій   

t-Стьюдента). 

Ключові слова: заклад вищої освіти, лінгвокультурологія, 

компетентність, лінгвокультурологічна компетентність, технологія, 

майбутній вихователь, професійна підготовка майбутніх вихователів. 



9 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені 

до міжнародних наукометричних баз: 

1. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Молодий 

вчений : наук. журн.  2015. № 8 (23). Ч. 1.  С. 115–118. (Index Copernicus). 

2. Давидченко І. Д. Суть дефініції „лінгвокультурологія”, 

„лінгвокультурологічна  компетентність” у науково-педагогічних 

дослідженнях. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. 

Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. [ред. кол. : О. І. Безлюдний 

(голов. ред.) та ін.].  Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 12, ч. 1. С. 241–

247. 

3. Давидченко І. Д. Лінгвокультурологічна компетентність  

як феномен теорії і практики професійної підготовки майбутніх вихователів 

дітей дошкільного віку. Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Чернігів : 

ЧНПУ, 2015.  Вип. 130. С. 197–200.  

4. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах : зб. наук. пр. [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : 

КПУ, 2015.  Вип. 43 (96).  С. 104–108. 

5. Давидченко І. Д. Актуальні  питання психолого-педагогічних 

і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного 

й письмового переказу  у професійній підготовці майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. Вісник Дніпропетровського університету 

імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. 2016.  № 1 (11).  

С. 208–213. 



10 

 

 

6. Давидченко І. Д. Засоби формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. 2016.  № 46. С. 68–

71.  

7. Давидченко І. Д. Цілісність педагогічної системи підвищення 

культури мовлення майбутніх  вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн.  

голов. ред. А. А. Сбруєва.  Суми :  СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.  

№ 2 (56). С. 24–30. (Index Copernicus). 

8. Давидченко І. Д. Теоретичне обґрунтування технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Імідж сучасного педагога : Всеукр. наук.-практ. 

освітньо-попул. журн.  2017.  №1 (170).  С. 55 – 58. 

Стаття у зарубіжному науковому виданні: 

9. Давидченко І. Д. Методика професійної підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів до лінгвокультурологічного 

аналізу тексту. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European 

Scientific Journal) : miesięcznik naukowy. Warszawa, Polska.  2016. № 1 (5). 

Volume 2. S. 12–18. 

Тези в матеріалах науково-практичних конференцій: 

10. Давидченко І. Д. Лінгвокультурологічна компетенція та її прийоми 

у процесі професійної підготовки майбутнього вихователя. Pedagogika. 

Realizacja badań i projektów. Zbirów raportów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.07.2015 – 31.07.2015). Warszawa : 

Wydawca: Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2015. S. 15–17.  

11.  Давидченко І. Д. Фразеологізми як засіб формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку. Сучасна педагогіка : теорія, методика, практика : 



11 

 

 

матеріали ІІ Міжнар.  наук.-практ. конф. : (м. Хмельницький, 16–17 жовтня 

2015 р.). Херсон : Гельветика, 2015. С. 42–45. 

12. Давидченко І. Д. Методи і завдання формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у процесі навчання української мови за професійним 

спрямуванням. Актуальні питання методики навчання як чинника 

підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій школі : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. присвячені 95-річчю Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 

Харків,11 листопада 2015 р. Харків : ФОП Шейніна О. В. 2015. C. 71–73.  

13. Давидченко І. Д. Методологія і методи  формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки 

в інтердисциплінарному контексті : матеріали І-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 

(19 – 20 листопада 2015 року). [ред.-упоряд. : І. Зимомря, В. Ільницький]. 

Ченстохова ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 110–111.   

14. Давидченко І. Д. Художній текст як засіб формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дітей 

дошкільних навчальних закладів. Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki : 

zbirów artykulów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej (29.11.2015 – 30.11.2015). Warszawa : Wydawca : Sp.z.o.o. 

„Diamond trading tour”, 2015. S. 67–68.  

15. Давидченко І. Д. Фольклоризм як засіб формування 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дітей 

дошкільних навчальних закладів. Актуальні питання сучасної педагогіки : 

матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 11 – 12 грудня 

2015 р.). Херсон : „Гельветик”, 2015. С. 49–51. 

16. Давидченко І. Д. Періоди розвитку поняття „лінгвокультурологічна 

компетентність” у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 



12 

 

 

Science and civilization : мaterials of the XII International scientific and practical 

conference. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD.  2016. 

Volume 8.  Р. 52–54. 

17. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

як один із засобів подолання комунікативних бар’єрів. Педагогіка 

і психологія : сучасні методики та інновації, досвід практичного 

застосування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 18–19 

березня 2016 р.). ГО Інститут освітньої та молодіжної політики ; Наук.-навч. 

центр прикл. інформатики НАН України. Миколаїв : ГО „ІОМП”, 2016. С. 47 

– 50.  

18. Давидченко І. Д. Теорія і практика у процесі  формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Научная весна – 2016 : материалы ІІІ (LXVII) 

Международной научно-практической конференции по философским, 

филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, 

психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, 

г. Киев, 25 марта 2016 г.). Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2016. С. 42 – 43. 

19. Давидченко І. Д. Упровадження  інноваційних педагогічних 

технологій у процесі  формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Формування 

сучасного освітнього середовища : теорія і практика : матеріали регіон. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2016 р.) за заг. ред. 

Г. Ф. Пономарьової ; КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради. Харків : ФОП Петров В. В., 2016. C. 58–60. 

20. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у контексті особистісно орієнтованого навчання. Оптимізація мотиваційних 

складників та  формування ключових предметних компетентностей 



13 

 

 

на заняттях у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації як чинники 

вдосконалення підготовки сучасних фахівців (м. Харків, 1-3 лютого 2017 р.) : 

матеріали  Міжрегіонал. наради-тренінгу викл. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів 

акредитації  / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; КЗ „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради. Харків : ФОП Петров В. В, 

2017.  С. 31–33. 

Навчально-методичні видання: 

21. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів :  

програма спецкурсу [для викладачів та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів]. Харків: ХГПА, 2016. 15 с. 

22. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів :  

методичні рекомендації [для викладачів та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів]. Харків: ХГПА, 2016. 84 с. 

23. Давидченко І. Д. Засоби формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів :  

методичні рекомендації [для викладачів та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів] / І. Д. Давидченко. Харків: ХГПА, 2016. 96 с. 

 



14 

 

 

ABSTRACT 

Davydchenko I. D. The formation of linguistic and cultural competence 

of future educators of pre-school educational establishments. – Qualification 

scientific work printed as manuscript. 

The dissertation for a Candidate Degree in Pedagogical sciences (PhD): 

Speciality 13.00.04 – Theory and Methodology of Education (015 professional 

education) – State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical 

University”,   Sloviansk, 2018. 

The thesis is a theoretical and experimental research of the problem of 

formation of linguistic and cultural competence of future educators of pre-school 

educational establishments. 

On the basis of the analysis of theoretical sources, the notion of formation of 

linguistic and cultural competence as a pedagogical phenomenon and linguistic and 

cultural education as a pedagogical process is most effectively considered in the 

implementation of several procedures, which include: a) analysis of the concept of 

„linguistic and cultural competence” in the scientific and pedagogical theory; the 

emphasis of the main stages and social and historical preconditions of the 

formation of the research problem; c) analysis of the evolution of theoretical 

concepts of linguistic and cultural competence, its relationship with the culture of 

society, language and the laws of functioning in the historical context on the basis 

of the highlighted social and historical background. 

The relevance of this study is revealed: at the social and political level, the 

development of globalization processes, the requirement of the necessity in new 

forms of intercultural interaction and the need to increase the effectiveness of the 

modern educator of pre-school educational establishments; at the social and 

pedagogical level – growing requirements for the quality of professional education 

of future specialists in preschool education in the sphere of native and foreign 

languages and cultures that can effectively teach intercultural communication; at 
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the theoretical and methodological level – the need to develop theoretical 

foundations of the formation of linguistic and cultural competence of future 

educators in pre-school educational establishments in the process of their 

professional pedagogical training at higher educational establishment; at the 

methodological and technological level – the necessity of developing an 

appropriate technological apparatus for effective formation of linguistic and 

cultural competence of future educators of pre-school educational establishments. 

The following research methods are considered for solving the tasks: 

- theoretical: studying and analysis, generalization and comparison of 

philosophical, cultural, psychological, pedagogical and methodological 

literature in accordance with the topic of research, systematization and 

synthesis of scientific ideas on the formation of linguistic and cultural 

competence in the process of professional training of future educators of 

pre-school educational establishments for determining the pedagogical 

conditions for its implementation and readiness criteria of future 

educators for linguistic and cultural and professional, pedagogical 

practice; 

- empirical: pedagogical observations; poll (questionnaires, interviews); 

assessment (self-esteem, expert assessment), analysis of the results of 

pedagogical practice; experiment (ascertaining and forming stages); 

- statistical: quantitative and qualitative processing of materials by 

methods of mathematical statistics, determination of the effectiveness of 

the developed pedagogical technology. 

Firstly, the theoretical and methodological basis of the solution of the 

research problem is defined – a combination of systematical and practical, 

competentive and processual culturological approaches that provides scientific 

correctness of its formulation, the possibility of complex theoretical study, 

designing of the technological apparatus for solving the problem – development of 

pedagogical technology, that is adequate to the peculiarities of the process of 
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forming the linguistic and cultural competence of future educators of pre-school 

educational establishments; the content of linguistic and cultural competence of 

future educators of pre-school educational establishments is improved; for the first 

time, the pedagogical technology of formation of linguistic and cultural 

competence of future educators of pre-school educational establishments is 

considered on the basis of systematic and practical, competentive and processual 

culturological approaches. It contains structural components (motivational and 

target, informative and processual and evaluative and productive blocks) that 

perform each corresponding function (goal and setting, diagnostic and predictive, 

motivational, personal and creative, communicative and cognitive, axiological, 

diagnostic and corrective, stabilizing and reflexive and stimulating); characterized 

by integrity, predictive adequacy and pedagogical validity; it requires taking into 

account the principles of positive corporatism, cultural and related study of native 

and foreign languages, ensuring international standard level of training and 

extended competency; a complex of pedagogical conditions for effective 

functioning of pedagogical technology of formation of linguistic and cultural 

competence of future educators of pre-school educational establishments is 

presented and  theoretically substantiated. It includes: the implementation of 

pedagogical support in the process of forming linguistic and cultural competence 

of future educators of preschool educational establishments, the creation of an 

innovative linguistic and cultural environment based on electronic educational 

resources. 

The theoretical significance of the research is to clarify the essence and 

specifics of the concepts: „competence”, „linguistic competence”, „speech 

competence”, „cultural competence”, „linguistic and cultural competence”; to 

develop the criteria and indicators of the formation of linguistic and cultural 

competence of future educators in pre-school educational establishments; to 

identify and solve problems of the quality of education in higher educational 

establishments; to identify the pedagogical conditions of the formation of linguistic 
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and cultural competence of future educators of pre-school educational 

establishments. 

The practical significance of the research is that the theoretical thesis and 

conclusions provide effective approaches to the successful solution of the quality 

of education in higher educational establishments, create the necessary 

psychological and pedagogical conditions for the formation of linguistic and 

cultural competence of future educators in pre-school educational establishments. 

The implementation of the results into practice allows forming students - future 

educators of pre-school educational establishments – linguistic and cultural 

competence, which will positively reflect the effectiveness of the educational 

process. The problem of formation of linguistic and cultural competence of future 

educators of preschool educational establishments is revealed, that is considered 

from the standpoint of new psychological and pedagogical and linguistic 

approaches, cultural and intercultural priorities. The multidimensional analysis of 

the concepts „culture”, „linguistic culture”, „competence”, „linguistic and cultural 

competence” allowed us to define the linguistic and cultural competence of future 

educators in pre-school educational establishments. We understand it, as 

integrative quality of a specialist, reflecting the readiness and ability to understand 

and interact with representatives of another linguistic and cultural society on the 

basis of getting knowledge about other linguacultural and social and normative 

communicative experience with their realization in various spheres of professional 

pedagogical practice. 

Based on the research problem, it is determined that pedagogical technology 

of formation of linguistic and cultural competence of future educators of pre-

school educational establishments includes the following stages: valuable and 

oriented stage: formation of the complex of subjective orientations of future 

teachers of pre-school educational establishments as members of the inoculture 

group, including certain socially accepted behaviors according to the type of 

mentality; operational and practical stage: the formation of the skills and abilities 
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that are necessary for the purposeful search for the solution of the set of problems 

with the help of processes of activating thinking, updating of the received 

knowledge, concentration of cognitive and rational and logical aspects of the 

personality of students, ability to find meaningful for communication 

linguacultural information; generalization of cultural phenomena, facts, events, 

which are reflected in the language; definition of the subject and information field 

of intercultural and oriented professional situations; abilities in creative and 

constructive communicative activity: to initiate professional and intercultural 

dialogue, to choose an adequate speech strategy; analytical and reflexive stage: 

formation of skills of analysis of cultural and specific phenomena and evaluation 

of automotivation in intercultural and pedagogical communication. It is important 

to learn to overcome ethnic stereotypes and cultivate ethnic identity, to study 

perception and analysis of culturological and pedagogical norms, to analyze the 

national specificity of native and other linguistic culture, to teach students the 

etiquette standards of inoculture. 

The essence of the elaborated pedagogical technology points out, that with 

the help of traditional and innovative methods and forms of training, taking into 

account personal qualities, we can carry out systematic influence on the 

professional training of future teachers of pre-school educational establishments. 

To confirm the scientific verity of the theoretical thesis, we organized 

special measures to their practical implementation – the empirical method, in 

which the pedagogical experiment was chosen, which was carried out in three 

stages:  ascertaining, forming and final. Experimental work was aimed to achieve 

the goal: to check the effectiveness of the elaborated pedagogical technology of 

forming the linguacultural competence of future educators of pre-school 

educational establishments; to confirm the adequacy of the revealed pedagogical 

conditions of its effective functioning.  

The organization of experimental work as to the assessment of the impact of 

the singled out conditions on the effectiveness of the implementation of the 
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developed pedagogical technology was carried out by us in several stages: the 

confirmatory stage of the experiment (estimation of the level of formation of 

linguistic and cultural competence of future educators of pre-school educational 

establishments in the control and experimental groups according to the selected 

criteria and indicators); the formation stage of the experiment (the organization of 

experimental practice in experimental groups with the introduction of pedagogical 

conditions and the duration of the educational process in the control group 

according to the traditional method using separate fragments of pedagogical 

technology without creating pedagogical conditions); the final stage of the 

experiment (the final evaluation of the results by the criteria and indicators in the 

control and experimental groups, the statement of the effectiveness of the 

pedagogical conditions). 

Thus, the results of experimental work have confirmed the effectiveness of 

the developed pedagogical technology, which provides a closed, complete and 

consistent presentation of the theory of the formation of linguistic and cultural 

competence of future educators of pre-school educational establishments, the 

results of which – conclusions and recommendations for the formation of 

linguacultural competence of future educators of pre-school educational 

establishments – served to improve the educational process at higher education 

establishment. 

Key words: institutions of higher education, linguoculturology, competence, 

linguocultural competence, technology, future educator, professional training of 

future educators. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Незаперечним показником прогресу 

людства є ставлення сучасного суспільства до вдосконалення кожної окремої 

людини, її індивідуальності, що віднайшло своє втілення у філософії 

людиноцентризму, а в педагогіці – у принципі дитиноцентризму. Новою 

світоглядною парадигмою зумовлена трансформація системи освіти 

як єдиного комплексу – від дошкільної ланки до вищої освіти. Провідні 

принципи функціонування та взаємопов’язаного розвитку систем дошкільної 

та вищої освіти з підготовкою фахівців  освітніх ступенів  за напрямом 

підготовки 012 Дошкільна освіта задекларовано в низці загальнодержавних 

нормативних документів, а саме: Законі України „Про вищу освіту”, 

Національній стратегії розвитку освіти України у 2013 – 2021 роках, 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті,   Базовому 

компоненті  дошкільної освіти, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.11.2011 № 462 та державних стандартах дошкільної 

та початкової освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615, у яких обґрунтовано 

необхідність і доцільність упровадження компетентісного підходу в освіті. 

Найважливішим пріоритетом у вихованні молодого покоління 

на сучасному етапі, як зазначено в Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді (затверджено Наказом МОН України 

від 16.06.2015 р. № 641), є формування ціннісного ставлення особистості 

до українського народу, Батьківщини, держави, нації; передача молодому 

поколінню соціокультурного досвіду, багатства духовної культури народу, 

що має стати основою формування особистісних рис громадянина України: 

національної самосвідомості, розвиненої духовності, моральної культури. 

Тож проблема формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів набуває 



30 

 

 

загальнодержавного значення, оскільки йдеться про збереження 

й примноження соціально-духовних багатств суспільства.    

Особливості розвитку та формування готовності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності є досить 

актуальною проблемою, оскільки для жодної іншої професії не висувається 

таких вимог до людини, як професія педагога, учителя, вихователя. 

Вихователь дошкільних навчальних закладів є головною постаттю. Саме від 

його професійності залежить інтелектуальне, духовне, соціальне, емоційне 

становлення особистості дітей дошкільного віку. Безперечно, ефективність 

роботи  закладів освіти  залежить не лише від програм навчання й виховання, 

а й від особистості педагога, його взаємин із дітьми та професіоналізму. 

Кожен талановитий, висококваліфікований, вдумливий педагог поєднує 

у своїй практиці загальнотеоретичні досягнення педагогіки, власний досвід, 

особистісні переваги та особливості дітей, із якими він працює.  

Важливим показником розвитку держави й суспільства є володіння 

її громадянами культурою мовлення й мовленнєвого спілкування, 

опанування якої має починатися ще в дошкільному віці. Від цього залежить 

становлення й подальший розвиток людини як особистості, успішність 

її навчання та виховання. Не випадково в Законі України „Про дошкільну 

освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти, Базовій програмі розвитку 

дитини дошкільного віку „Я у Світі”, проекті „Дошкілля” одним із провідних 

завдань дошкільного виховання й навчання визначено забезпечення 

оволодіння дітьми українською мовою, засвоєння ними літературних норм, 

прагнення виражати власне ставлення до довкілля, самостійно віднаходячи 

для цього різні мовні засоби, формування вміння домовлятися, не втручатися 

в розмову дорослих, спокійно відстоювати свою думку, слухати 

співрозмовника й без потреби не перебивати його. 

У психолого-педагогічній літературі існує достатня теоретична 

й експериментальна база для вирішення завдань, що виникають в освітній 
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практиці вищої школи щодо формування професіональної компетентності 

та її складових, у тому числі лінгвокультурологічної. Помітний внесок 

у лінгвістичну теорію культурно-ситуативних моделей внесли 

Л. Вітгенштейн, Г. Гадамер, Г. Гійом, М. Гайдеггер, Гумбольдт, О. Потебня, 

Н. Хомський, К. Ясперс. Здійснений нами аналіз педагогічної та методичної 

літератури показав, що наразі є чимало вітчизняних і зарубіжних публікацій, 

у яких досліджуються лінгвокультурологічні аспекти компетентності. 

Так, А. Іонова, М. Суворова досліджували лінгвокультурологічний підхід 

до вивчення іноземних мов; у своїх наукових дослідженнях О. Макарова, 

К. Полупан розглядали особливості формування лінгвокультурологічної 

компетенції в процесі вивчення рідної мови; К. Іванова, М. Кисельова, 

М. Мигненко вивчали проблему формування лінгвокультурологічної 

компетенції в процесі фахової підготовки іноземних студентів; дисертація 

Н. Фоменко присвячена розвитку лінгвокультурологічної компетенції 

викладача закладу вищої освіти; у працях О. Борисенко, С. Гурбанської, 

О. Смірнової, А. Соломахи, А. Хомаєвої, П. Якименко розглядаються різні 

лінгвокультурологічні аспекти мовної освіти. 

На підставі аналізу стану розробленості проблеми свідчимо  про те, 

що питанню підготовки майбутніх фахівців, зокрема формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, присвячено чималу кількість наукових праць 

українських і зарубіжних учених: 

− концепція базової ролі культури в процесах навчання й виховання 

(Т. Денищич, І. Деснова, С. Довбенко, О. Кобилянський, О. Лебідь, 

О. Полтавська); 

− культурологічний підхід до дослідження педагогічної діяльності  

(Л. Бірюк, В. Борщенко, Т. Вижимова, І. Зязюн, О. Кучерява, 

М. Роганова,  Д. Таран, І. Хижняк, О. Язвинська); 
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− теорія компетентістного підходу в навчанні (С. Бернацька, 

Г. Бєлєнька, Л. Бірюк, Н. Богданець- Білоскаленька, А. Богуш, 

О. Болініч, Ю. Вторникова, Т. Голуб, А. Іншаков, І. Іншакова, 

І. Кузьмиченко,  Н. Мордовцева, М. Мрачковська, Т. Нестеренко, 

Т. Отрошко, О. Савченко,   Т. Пікуліна,  С. Скворцова, Т. Яценко); 

− особистісно орієнтований підхід в освіті (М. Гайдай, Є. Гончарова, 

Г. Кашкарьов, Т. Король, Н. Оськіна,  Т. Сердюкова); 

− системно-діяльнісний  підхід в освіті (В. Бахрушин, В. Беспалько, 

П. Бідюк, О. Гожий, О. Горбань, І. Дудник,  О. Іонова, І. Коваленко, 

Л. Коваль, Н. Кузьмина, О. Кустовська, О. Кучерявий, В. Кушнір, 

К. Сорока, І. Хижняк, О. Ярошинська); 

− дослідження в галузі теорії та методики навчання й виховання 

(Н. Азарова, Г. Барсуковська, Н. Бершадська, О. Біда, А. Богуш, 

Л. Бондаренко, І. Волкова, Л. Гаврілова, М. Гордій, 

Л. Добровольська, І. Дроздова, О. Заболотська, О. Киселева, 

Л. Кожедуб, О. Коростельова, О. Курск, Р. Мартинова, 

Н. Мордовцева, С. Новописьменний, Л. Петриченко, О. Пилищук, 

Г. Пономарьова, М. Починкова, С. Семчук, О. Силкін, І. Трубник, 

А. Харківська, Я. Цимбалюк, М. Шиловська, Л. Шиянюк); 

− наукові розробки щодо проблем організації освітньої діяльності 

та професійної підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти (Т. Антрощенко, Л. Артемова, Н. Бесараб, 

Г. Бєлєнька, Л. Зданевич, Н. Кирста, О. Кононко, Н. Лисенко, 

С. Пєхарєва, М. Роганова, Т. Садова, Л. Спірін, Т. Танько, 

В. Тарасова, А. Чаговець, Х. Шапаренко, М. Ярославцева, 

В. Яценко). 

У педагогічній науці та практиці значна увага надається проблемі 

професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
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закладів, адже головною постаттю, від якої залежить виховання, навчання 

й розвиток дітей дошкільного віку є вихователь дошкільного навчального 

закладу. У сучасних дослідженнях розкриваються різні аспекти підготовки 

студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта до роботи з дітьми 

в дошкільному навчальному закладі. Зокрема, підготовка студентів 

до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного 

декоративного мистецтва (О. Поліщук); навчання дошкільників української 

мови (Т. Котик); формування риторичної культури (В. Тарасова); вироблення 

в дошкільників навичок здорового способу життя (А. Чаговець); виховання 

духовної культури у студентів вищих навчальних закладів у інтегрованих 

групах навчання (М. Роганова);  концептуальні основи підготовки майбутніх 

педагогів (Г. Цвєткова); рефлексійна культура вихователів (І. Кондратець); 

формування вмінь і навичок виразного читання як необхідного компонента 

професіограми майбутніх фахівців дошкільної освіти (Ю. Руденко); 

мовленнєва компетентність як складова професійної підготовки фахівців 

дошкільного виховання (А. Аніщук); підготовка майбутнього фахівця 

дошкільної освіти до застосування елементів культури рідного краю 

(С. Матвієнко); компетентістний підхід до мовленнєвої підготовки 

майбутнього вихователя дошкільного закладу (А. Богуш); теоретико-

методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти 

до роботи з неблагополучними сім’ями (Т. Жаровцева); теоретико-методичні 

засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-

мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (І. Луценко); 

становлення фахівця дошкільної освіти під час  навчання (Г. Бєлєнька).  

Актуальність пошуку шляхів розв’язання проблеми дослідження 

посилюється необхідністю подолання виявлених суперечностей між: 

актуалізацією потреби сучасного суспільства в оптимальному рівні 

міжкультурної взаємодії та недостатністю наукових досліджень, 

що закладають теоретичні основи лінгвокультурологічної компетентності 
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педагогів; значним потенціалом змісту освітнього процесу вищого 

навчального закладу щодо підготовки майбутніх вихователів та недостатнім 

науково-методичним забезпеченням процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; необхідністю застосування сучасних інноваційних 

форм, методів і технологій підвищення готовності студентів до професійної 

діяльності у дошкільних навчальних закладах й недостатнім інформаційним 

та технологічним забезпеченням зазначеного процесу. 

Отже, актуальність проблеми дослідження, її соціальна й педагогічна 

значущість, недостатня теоретико-методична розробленість, об’єктивна 

необхідність у розв’язанні виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи – „Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з темами науково-дослідної роботи кафедр 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 

університет” „Інноваційні технології в технологічній освіті” (державний 

реєстраційний номер 0115U003307), теорії і методики дошкільної освіти 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради „Формування професійної компетенції майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку у процесі впровадження сучасних 

освітніх технологій”. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради (протокол № 10 від 20 травня 2015 р.) 

та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень 

із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 23 червня 

2015 р.). Дисертацію завершено на базі кафедри педагогіки і методики 
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технологічної та професійної освіти ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” та рекомендовано до захисту (протокол № 7 

від 08.02.2018 р.). 

Об’єкт  дослідження –   професійна підготовка майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

Предмет дослідження – технологія формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці  технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати сутність та уточнити зміст понять „культура”, 

„компетентність”, „лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна 

компетентність” та їх структуру. 

2. На підставі аналізу наукової літератури вивчити стан 

дослідженості проблеми формування лінгвокультурологічної  

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

3. Конкретизувати компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. 

4. Розробити технологію формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

5. Здійснити експериментальну перевірку технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

У ході дослідження для досягнення мети і розв’язання поставлених 

завдань використано комплекс методів: теоретичних: аналіз наукової 
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літератури, синтез, порівняння, зіставлення, систематизація, класифікація, 

узагальнення – для обґрунтування змісту базових понять дослідження 

та вивчення стану розробленості досліджуваної проблеми в теорії 

та практиці; методи моделювання, прогнозування та проектування – 

для розробки технології формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; емпіричних: 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний 

етапи) з метою перевірки ефективності розробленої технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; бесіди, спостереження, анкетування, тестування, 

опитування; математичної статистики – для кількісного та якісного 

аналізу емпіричних даних, перевірки валідності та надійності отриманих 

результатів, а також для їх інтерпретації. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації: 

−  уперше: теоретично обґрунтовано технологію формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, блоками якої є мотиваційно-цільовий, змістово-

процесуальний, оцінно-результативний; визначено поняття 

„лінгвокультурологічна компетентність майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів”, її структуру, принципи, форми, методи і засоби 

реалізації; схарактеризовано особливості формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних;  

−  уточнено суть понять „культура”, „компетентність”, 

„лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна компетентність”; критерії, 

показники та рівні формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; 
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−  подальшого розвитку набули форми, методи та засоби формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в реалізації 

технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів; упровадженні заходів щодо 

формування лінгвокультурологічної компетентності з педагогічним 

колективом вищих закладів освіти (педагогічні тренінги, майстер-класи, 

семінари, творчі вечори, конференції, круглі столи, брейн-ринги тощо), 

з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів (педагогічні 

тренінги, усні журнали, брейн ринги, квести тощо); розробленні навчально-

методичного комплексу з вибіркової дисципліни для студентів – майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів „Формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів”, модифікації та коригуванні змісту навчальних 

дисциплін „Дошкільна педагогіка”, „Сучасна українська мова”, „Українська 

мова за професійним спрямуванням”, „Основи науково-педагогічних 

досліджень у дошкільній освіті”. Результати дослідження можуть бути 

використані у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти у 

педагогічних коледжах, закладах вищої освіти, системі післядипломної 

педагогічної освіти, а також для організації самоосвітньої діяльності фахівців 

дошкільної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” 

(довідка № 68-18-314/2 від 24.04.2018 р.), Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка № 01-

13/382 від 12.04.2017 р.), Красноградського коледжу Комунального закладу 
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„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради  

(довідка № 90 від 03.04.2017 р.), Балаклійської філії  Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради  

(довідка № 01-12 / 42  від 04.04.2017 р.), Навчально-наукового інституту 

педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (довідка № 897 від 12.04.2017 р.), Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка №1916 

від 15.05.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором 

у доповідях на науково-практичних конференціях різного рівня: 

Міжнародних – „Pedagogika. Realizacja badań i projektów” (Варшава, 2015), 

„Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика” (Хмельницький, 2015), 

„Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному 

контексті” (Дрогобич, 2015), „Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki” 

(Варшава, 2015), „Актуальні питання сучасної педагогіки” (Ужгород, 2015), 

„Science and civilization” (Шеффілд, 2016), „Педагогіка і психологія: сучасні 

методики та інновації, досвід практичного застосування” (Миколаїв, 2016), 

„Научная  весна – 2016” (Київ, 2016); Усеукраїнських – „Актуальні питання 

методики навчання як чинника підвищення якості професійної підготовки 

фахівців у вищій школі” (Харків, 2015); регіональних – „Формування 

сучасного освітнього середовища : теорія і практика” (Харків, 2016); 

Міжрегіональної  наради-тренінгу  викладачів  вищих   навчальних  закладів 

І-ІІ рівнів акредитації – „Оптимізація мотиваційних складників 

та формування ключових предметних компетентностей на заняттях у вищих 

навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення 

підготовки сучасних фахівців” (Харків, 2017), а також під час обговорення 

на засіданнях кафедр теорії та методики дошкільної освіти, української 

лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального закладу 
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„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 

університет” (2015 – 2018 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

висвітлено у 23 одноосібних наукових публікаціях, із них: 8 – статей 

у наукових фахових виданнях України, зокрема – 2 видання, що включено 

до наукометричної бази Index Copernicus, 1 – у зарубіжному періодичному 

науковому виданні, 11 – у збірниках матеріалів конференцій, 2 – методичні 

рекомендації, 1 – програма спецкурсу.   

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (328 найменувань, із них – 10 іноземною мовою), 20 додатків 

на 94 сторінках, 20 таблиць та 13 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 359 сторінок, із них 198 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

1.1. Структура лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів  

Сучасним життям висуваються  високі вимоги до професійної 

підготовки студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Саме тому необхідним  є оволодіння лінгвокультурологічною 

компетентністю, що допоможе майбутнім вихователям дошкільних 

навчальних закладів стати справжніми майстрами своєї справи з високим 

рівнем знань і вмінь у галузі професійної діяльності. Найважливішим 

засобом впливу на людину, облагородження її почуттів, душі, думок, 

переживань є краса і велич, сила й виразність рідного слова.  

Одним із найважливіших завдань реформування освіти, визначених 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр., 

є формування освіченої, творчої особистості. Структурними змінами 

в освітній галузі, а також нормативно-правовими актами, прийнятими 

в межах Болонського процесу, визначаються стратегічні тенденції гуманізації 

системи вищої педагогічної освіти й висуваються нові вимоги до підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, які повинні вміти 

варіативно відбудовувати і моделювати педагогічно активного суб’єкта 

діяльності, володіти загальнолюдською культурою, самостійно приймати 

рішення її вдосконалення, аналізувати результати, розвивати рефлексію, 

досконало володіти українською  мовою [119, с. 33]. 

Завданням педагогічного закладу вищої освіти є формування 

особистості студента як суб’єкта навчальної діяльності та його всебічна 

підготовка до безперервного процесу освіти, саморозвитку 

та самовдосконалення. 
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Феномен „лінгвокультурологічна компетентністьˮ є складним 

і багатоаспектним явищем у системі життєдіяльності людини, її соціалізації, 

освіті, навчанні, вихованні. Визначення суті досліджуваного феномена 

насамперед передбачає уточнення змісту таких споріднених понять 

як „культураˮ, „компетентністьˮ, „лінгвокультурологіяˮ й, на основі цього,  – 

розкриття суті поняття „лінгвокультурологічна компетентність майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладівˮ.   

Г. Пономарьова стверджує, що на сучасному етапі розвитку вищої 

професійної освіти вузькофахова підготовка вже не відповідає вимогам часу; 

важливим компонентом професійної освіти стає загальна культура 

випускника. Вища освіта перестає бути тільки професійною, вона стає 

елементом загальної культури [225]. 

Культура поведінки, культура спілкування, культура мовлення, тобто 

все, що пов'язане з поняттям „культураˮ, сьогодні є досить актуальним. 

У Законі України „Про культуруˮ наводиться таке визначення: „культура – 

сукупність матеріального й духовного надбання певної людської спільноти 

(етносу, нації), накопиченого, закріпленого та збагаченого протягом 

тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, охоплює всі 

види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту 

та відображає рівень розвитку цієї спільнотиˮ [233].  

Із нашого погляду, саме культура мовлення кожної дитини має 

вирішальне значення для подальшого її розвитку, вона  народжується 

з готовим апаратом мовлення, який розвивається в життєвих умовах. Прoцес 

рoзвитку мовлення й оволодіння дитиною мовою розвивається з певними 

віковими закономірностями. Опанування культурою мовлення 

й мовленнєвого cпілкування пoчинається ще в дoшкільному віці й залежить 

від родини, де панує любов і взаємоповага, та від вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Культурою мовлення охоплюється спосіб життя, 

основні права людини, системи людських цінностей, традиції, вірування. 
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Культурою мовлення формується мисляча  людину, людина-творець, 

людина, спроможна  аналізувати себе та cвоє оточення. 

Професійним володінням культурою мовлення майбутніми 

вихователями дошкільних начальних закладів надається значна увага 

науковцями в педагогічних дослідженнях. Глибшому осмисленню  проблеми 

культури мовлення майбутніми вихователями дошкільних начальних 

закладів сприяють  ідеї Н. Бабич [153], А. Богуш [184], О. Кулакової [148], 

Р. Куліш [150], А. Курач [154], Т. Маркотенко [176],  Ю. Мельничук [183], 

Н. Орланової [184], Т. Поніманської [223], Ю. Руденко [241], Т. Савінської 

[245], М. Сокаль [265], Є. Сухенко [348], В. Тарасової [276],  Г. Цехмістрової 

[293], А. Чаговець [296 – 302], А. Чалої [303]. Отже, професійне володіння 

мовленням важливо для вихователів дошкільних навчальних закладів, тому 

що діти дошкільного віку вже визначають ідеали, погляди й позиції, 

формується світогляд, засвоюються норми поведінки в контексті конкретної 

національної культури.  

Погоджуємося  з І. Поповою, яка вважає, що проблема готовності 

майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками пов'язана з проблемою 

готовності до професійно-педагогічної діяльності загалом [226, с. 105], 

розвитком глобалізаційних процесів, виникненням потреби в нових формах 

міжкультурної взаємодії  й необхідністю підвищення рівня ефективності 

діяльності сучасного вихователя дошкільних навчальних закладів, 

посиленими  вимогами для якості професійної освіти майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів в галузі української та іноземних мов 

і культур, завдяки чому можливо ефективно навчати міжкультурної 

комунікації, необхідністю розробки відповідного технологічного апарату для 

ефективного формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів.   

Питання навчання української  мови тісно пов’язане з історією 

української культури, розвитком православ’я, пошануванням традицій, 
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поглядами на співіснування різних мов в українському соціокультурному 

просторі. Розроблені концепції якості навчання української  мови 

зорієнтовані на становлення майбутнього вихователя  як сильної мовної 

особистості демократичного типу, яка володіє етичною відповідальністю 

й високою лінгвокультурологічною компетентністю в продуктивних 

і репродуктивних комунікаціях, монологічному та діалогічному режимах, 

усній і письмовій формах мовної діяльності.  

Мова – це феномен, у якому відтворені всі тонкощі сприйняття 

навколишнього світу, зафіксовано ставлення до всіх форм культури, 

акумульовані знаряддя розвитку мислення та творення духовної культури. 

Єдність культури  й  мови є головною передумовою освоєння навколишнього 

світу, здійснення комунікативної діяльності та соціального розвитку країни, 

духовність громадян та їхню національну свідомість. 

Із погляду М. Пентилюк, підвищення рівня як загальної культури, 

так і культури мовлення, мислення, формування мовної особистості, 

яка вільно володіє мовою, із високим рівнем комунікативної компетентності, 

незалежності суджень у поєднанні з повагою до поглядів інших людей, 

почуття самоповаги, спроможність орієнтуватись у світі духовних цінностей, 

уміння приймати рішення й нести відповідальність за свої дії і вчинки [212, 

с. 55]. 

Погоджуємося з дослідницею інтелектуального потенціалу мови 

Л. Шевченко, яка вважає, що саме завдяки мові нація сублімується 

в цивілізаційних традиціях, реаліях і  формах культури, здатних до інтеграції 

у світовий досвід і водночас зберігає власну неповторність, можливість 

відтворення домінантних культурних кодів в еволюційно змінному 

цивілізаційному просторі України [306, с. 9]. 

Мова становить чи не найголовніший естетичний засіб, засіб творення 

безперервної культурної традиції людства, найголовніший чинник 
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становлення його почуттєвої культури. Цей аспект є важливим, оскільки 

поза мовою культура апріорі не може виникнути й існувати [188, с. 4]. 

У педагогічній, лінгводидактичній літературі культура мовлення 

розглядається як система знань і навичок, якими забезпечується  доречне 

та невимушене спілкування мовою [305, с. 211]. Теорія культури мовлення, 

як зазначає Б. Головін, має ґрунтуватися на лінгвістичних дисциплінах, 

а також спиратися на психологію, логіку, естетику, соціологію, педагогіку, 

лінгводидактику [51, с. 7]. 

Під час вивчення української мови в центрі уваги є послідовний 

розвиток у дітей усіх компонентів комунікативної компетенції в процесі 

оволодіння різноманітними стратегіями говоріння та слухання. 

Україномовною комунікативною компетентністю як ключовим 

новоутворенням інтегруються досягнення дітей у мовній компетентності: 

фонетичній, лексичній, граматичній, діамонологічній, що є компонентами 

лінгвокультурологічної компетентності.   

Підсумовуючи вищезазначене, маємо звернути увагу на розкриття 

закономірностей розвитку мови як певної системи, тобто такого розвитку, 

за якого здійснюється повний взаємозв'язок і взаємозалежність розвитку 

окремих елементів структури мови – фонетичних, граматичних та лексичних: 

- аналіз зв'язку, що  існує між історією українського  народу 

й історією української  мови; цей зв'язок може бути чітко показаний різними 

фактами  розвитку словникового складу української мови; 

- вироблення у студентів уміння спостерігати певні мовні явища 

й установлювати між ними історичні зв'язки; це має виключно важливе 

значення для студентів як майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів, оскільки вони у своїй діяльності повинні вміти науково 

обґрунтовувати те чи інше мовне явище та правильно пояснювати його 

вихованцям різного віку; 

- ознайомлення студентів із певним фактичним матеріалом із історії 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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розвитку фонетики, граматики та словникового складу української  мови, 

завдяки чому формуватиметься база  для вироблення наукового погляду 

на розвиток мови.  

Із нашого погляду,  у мовознавстві не знайшлося місця культурі, 

завдяки якій формується людина та  її інтелект, а світ не розглядається, 

зважаючи на культуру  й мову  народу. Подальші дослідження проблеми, 

що цікавить нас, проводилися за такими основними науковими напрямами:   

- дослідження культури через мову (А. Брюкнер, В. Іванов, 

М. Толстой та ін.). За цього напряму культура розглядається як спосіб 

організації думки мовної особистості та  умови формування різних мовних 

концепцій і категорій; цінним із наукових позицій є той факт, що культура 

розглядається не просто поряд із лінгвістикою, а є засобом, необхідним 

для ґрунтовного   аналізу мови й тексту;  

- розгляд мови як засобу створення, розвитку та збереження 

культури (К. Льові-Стросс, Ю. Лотман, К. Манхейм та ін.); важливим 

є положення, що за допомогою мови створюються шедеври матеріальної 

й духовної культури.  

На  рубежі тисячоліть на стику лінгвістики й культурології виникає 

нова наука – лінгвокультурологія, предметом дослідження якої стають 

ознаки  культури народу, які відбились і закріпились у мові [106].   

Термін „лінгвокультурологіяˮ став уживатися  в останнє десятиліття 

в працях  фразеологічної школи, очолюваної В. Телії, зокрема праць 

А. Арутюнової, В.Воробйова, В. Маслової,  Ю. Степанова, В. Шаклеїна 

та інших. На сьогодні розуміння цього терміна  не можна вважати усталеним 

із огляду на те, що цей напрям лінгвістики не виокремився 

в міждисциплінарну науку. Існує кілька підходів до його розуміння. 

В. Воробйов уважає, що лінгвокультурологія – це комплексна наукова 

дисципліна синтетичного типу, що вивчає взаємозв'язок і взаємодію культури 
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й мови в її функціонуванні та відбиває цей процес як цілісну структуру 

одиниць у єдності їх мовного й позамовного (культурного) змісту 

за допомогою системних методів і з орієнтацією на сучасні пріоритети 

та культурні утворення  (система норм і загальнолюдських цінностей) [42; 

43; 44]. 

Із погляду  О. Зінов'євої, лінгвокультурологія – це філологічна наука, 

у якій досліджуються  різні способи подання знань про світ носіїв тієї 

чи іншої мови  вивченням мовних одиниць різних рівнів, мовленнєвої 

діяльності, мовної поведінки, дискурсу, що має  дати такий опис цих об'єктів, 

яким би в усій повноті розкривалося   значення аналізованих одиниць, його 

відтінки, конотації та асоціації, що відображають свідомість носіїв мови 

[106]. 

В. Красних пропонує розглядати лінгвокультурологію як дисципліну, 

у якій  вивчаються виявлення, відображення та фіксація культури в мові 

та дискурсі, безпосередньо пов'язаної з вивченням національної картини 

світу, мовної свідомості, особливостей ментально-лінгвального комплексу 

[144]. 

В. Маслова розглядає лінгвокультурологію як галузь лінгвістики, 

що виникла на стику лінгвістики й культурології, гуманітарну дисципліну, 

за якої вивчається жива національна мова  і яка  виявляється в мовних 

процесах матеріальної  й духовної культури, інтегративну галузь знань, 

що вбирає в себе результати досліджень із культурології та мовознавства, 

етнолінгвістики та культурної антропології [178]. 

Отже, не можемо не погодитися з В. Кононенко, який уважає, 

що українська лінгвокультурологія орієнтована на вивчення національно-

культурної складової, мовної картину світу, мовної особистості 

з її компетенційними можливостями, отож постає потреба опрацювання 

проблематики національного психотипу, ментефактів, бачення рідної 

культури в собі в цій культурі [133]. 
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Лінгвокультурологію можна розглядати як взаємодію кількох  наук: 

лінгвістики, етнографії, культурології, філософії [110, с. 120; 117, с. 81; 260, 

с. 40].  

О. Зінов’єва, вважає, що у розробці сучасної лінгвокультурологічної 

методології можна виокремити  декілька напрямів [106]: 

1) лінгвокультурологія окремої соціальної групи, етносу 

в яскравому  в культурному відношенні період, дослідження конкретної 

лінгвокультурологічної  ситуації;  

2) діахронічна лінгвокультурологія, тобто вивчення змін 

лінгвокультурологічного етапу етносу за певний період часу;  

3) порівняльна лінгвокультурологія, у якій досліджуються 

лінгвокультурологічні  ознаки  різних, але взаємозв'язаних етносів; 

4) лінгвокультурологічна лексикографія; нині  лінгвокультурологія 

визначається  як новий науковий напрям, а не просто поєднання двох 

взаємопов’язаних  наук:  лінгвістики й культурології, як міждисциплінарна, 

самостійна галузь, зі  своїми цілями, завданнями, об'єктом і предметом 

дослідження. 

Ю. Саплін виокремлює  чотири підходи до визначення місця 

лінгвокультурології в межах сучасної науки про мову: 

- галузь досліджень лінгвокультурології є частиною  досліджень 

загальної теорії культури; 

- царина лінгвокультурології входить у дослідницькі межі 

соціолінгвістики; 

- дослідження в діаді „мова – культураˮ мають вестися на стику 

психології, культурології, філософії, лінгвістики; 

- лінгвокультурологія – наукова дисципліна синтетичного  типу, 

що є пограничною між культурою та лінгвістикою [250, с. 52]. 

Серед праць із лінгвокультурологічної тематики, що вийшли протягом 

останніх років, із на нашого  погляду, найбільш популярною вважається 
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робота В. Маслової „Лінгвокультурологіяˮ [178], у якій авторка більш 

докладно  визначила  предмети лінгвокультурології: 1) безеквівалентна 

лексика й лакуни; 2) міфологізовані мовні одиниці (закріплені в мові 

архетипи, повір’я, звичаї); 3) пареміологічний фонд мови; 4) фразеологічний 

фонд мови; 5) еталони, стереотипи, символи; 6) метафори й образи в мові; 7) 

стилістичний склад мови; 8) мовленнєва поведінка; 9) галузь мовленнєвого 

етикету [178, с. 20]. 

В. Красних [144] пропонує визначати  лінгвокультурологічну 

специфіку здійсненням  лінгво-когнітивного підходу до комунікації, завдяки 

якому можливо проаналізувати як її загальнолінгвістичний, так і національно 

детермінований компонент. Саму лінгвокультурологію вона визначає 

як „дисципліну, що вивчає виявляння, відображення та фіксацію культури 

в мові та дискурсі, що безпосередньо пов’язана з вивченням національної 

картини світу, мовної свідомості, особливостей ментально-лінгвістичного 

комплексуˮ.  

Лінгвокультурологія вивчає фіксацію в мові, етнотекстах 

і дискурсивній практиці духовної й матеріальної культури народу, тобто 

культурно значущої інформації збережених у колективній пам’яті народу 

символьних способів матеріального й духовного усвідомлення світу певним 

етносом, відтворених у його ідеях, схемах мислення й поведінки, системі 

етичних й естетичних цінностей, нормах, звичаях, обрядах, міфах, 

віруваннях, забобонах, побуті [254, с.254]. 

Переважна більшість педагогів-науковців й освітян-практиків 

переконані, що підготовка фахівців у будь-якій сфері має здійснюватися 

за новою  концептуальною основою за  компетентісного підходу.  

Із погляду  С. Куликовського,  упровадження компетентісного підходу 

в Україні є досить  важливим й актуальним питанням [149, с. 94]. 

Визначальними категоріями компетентісного підходу є „компетенціяˮ 

і „компетентністьˮ у їх співвідношенні одна до одної. Розмаїття трактувань 
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цих понять є показником  певних відмінностей  щодо їх розуміння, саме тому 

виникає необхідність розглянути визначення цих дефініцій у довідниковій 

літературі. 

Поняття „компетентністьˮ є предметом наукових студій багатьох 

учених, зокрема В. Байденка [10], Л. Барановської [11],  Т. Ісаєвої [110], 

Д. Іванова [112], Н. Кузьміної [146], І. Кузьміченко [147], А. Маркової [175], 

О. Пометун [222], Г. Пономарьової [224, 225], Дж. Равена [236], І. Родигіної 

[240], Ю. Тихомирова [278], Л. Фурсової [287], А. Хуторського [291; 292]. 

Науковими працями вищезазначених науковців закладається ґрунтовна 

теоретико-методологічна основа для визначення суті зазначених понять 

і створюються  підстави для розгляду компетентності та компетенції 

як складних взаємопов’язаних міждисциплінарних категорій, розробка змісту 

та структури яких динамічна.  

У сучасній педагогічній науці поняття „компетентністьˮ 

(лат. сompetens – відповідний, здібний) не нове й означає коло повноважень 

будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній 

галузі, а компетенція (лат. сompetenia, від  сompeto – взаємно прагну, 

відповідаю, підхожу) – як коло повноважень будь-якої організації, установи 

або особи; коло питань, у яких ця особа має певні повноваження, знання, 

досвід [137]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

віднаходимо такі визначення понять: компетентність походить від 

латинського слова „competensˮ (competentic), що в перекладі означає 

належний, здібний. Компетентність – це певна сума знань особи, завдяки 

яким вона може судити про що-небудь, висловлювати переконливу, 

авторитетну думку. Компетентний – це той, хто знає, обізнаний у певній 

галузі; який має право за своїми знаннями або повноваженнями  робити  або  

вирішувати  що-небудь,  судити  про  що-небудь [37]. 
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У Глосарії термінів Європейського фонду освіти компетентність 

визначається як: 

1. Здатність робити що-небудь добре або ефективно. 

2. Відповідність вимогам, що висуваються  при влаштуванні на роботу. 

3. Спроможність  виконувати особливі трудові функції [50]. 

У словнику  іноземних слів  поняття „компетентнийˮ трактується  

як такий, що володіє компетенцією – колом повноважень певної галузі, особи 

або колом справ: competent (франц.) – компетентний, правомірний; competens 

(лат.) – відповідний, здібний; competence (англ.) – здатність (компетенція) 

[264]. 

Низка науковців по-різному тлумачать поняття „компетентністьˮ. 

Розглянемо деякі з них.  

Із погляду  Т. Денищич поняття „компетентністьˮ  –  це „складне 

особистісне утворення, що  складається зі знань, умінь і навичок, завдяки 

чому людина може  успішно функціонувати в суспільстві та інтегруватися 

в нього, тобто це соціальна зрілість людини, психічна готовність до певного 

виду діяльності [81, с. 59]. 

А. Омеляненко розглядає компетентність як характеристику 

оволодіння знаннями, завдяки чому людина може  міркувати про що-небудь, 

висловлювати вагому думку, мати обізнаність у певній галузі [200, с. 159].  

О. Савченко розглядає поняття „компетентністьˮ як  інтегровану 

спроможність  особистості, розвинену в процесі навчання, 

якого охоплюються знання, уміння, навички, досвід, цінності, ставлення, 

які можуть цілісно реалізуватися на практиці; [246] ключові компетентності 

тлумачаться як такі, що „дають ключ для розв'язання широкого кола 

навчальних і життєвих завдань, тому формуються на міжпредметній основіˮ 

[247]; як „спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) 

особистості, що дає можливість ефективно брати участь, діяти в різних 
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життєвих сферах діяльності й належить до загальногалузевого змісту освітніх 

стандартівˮ [232]. 

Із погляду О. Кононко, компетентність не означає доступну вікову 

поінформованість дитини в широкому колі життєвих проблем. 

Нею передбачається  цілий комплекс характеристик: розвинений чуттєвий 

досвід; навички практичного життя; розвинені потреби, здібності, звички; 

набір базових особистих властивостей, завдяки чому  дитині  гарантується 

пристосованість до життя; уміння орієнтуватись у змінних умовах, 

віднаходити оптимальні засоби реалізації власного особистісного потенціалу 

[134; 135]. 

Компетентність як особистісну характеристику людини, 

яка повноцінно реалізує себе у житті, володіючи відповідними знаннями, 

уміннями, навичками, досвідом та культурою, розглядає О. Биковська. Бути 

компетентним – значить уміти мобілізувати здобуті знання й досвід, волю 

й емоційний стан для розв’язання  проблем за конкретних обставин [25].  

Компетентність, із погляду  В. Мачуського, у практично орієнтованому 

розумінні – це досвідченість як умілість ефективно виконувати певні 

практичні завдання, спираючися  при цьому на відповідні наукові знання  

[181, с. 483].  

І. Матієнко-Зубенко розглядає компетентність викладача 

як актуалізовану активну здатність реалізувати всі компоненти загальної 

діяльності навчання (мету, мотиви, планування, організація тощо), 

яка зумовлена його знаннями, навичками, уміннями, видами та способами 

(технологіями) навчання й предмета викладання, а також здібностями 

й психологічними особистими властивостями (темперамент, риси, 

спрямованість особистості тощо) [180]. 

  Ми підтримуємо позицію І. Зимньої й уважаємо, що компетентність – 

одна зі складових загальної культури людини, сукупність її світогляду 
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й системи знань, умінь, завдяки чому  забезпечується цілеспрямована 

самостійна діяльність [104]. 

Уважаємо, що компетентність як властивість індивіда існує в різних 

формах: як високий рівень знань, умінь і навичок, як спосіб особистісної 

самореалізації (спосіб життєдіяльності, звичка, захоплення); як деякий 

підсумок саморозвитку індивіда, форма виявляння здібностей тощо. 

Українська вчена О. Пометун визначає компетентність як спеціально 

структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок, спроможності 

та ставлення, що дає можливість  майбутньому фахівцеві визначити, тобто 

ідентифікувати, і розв’язувати  незалежно від контексту проблеми, властиві 

для певного напряму професійної діяльності [222]. 

А. Богуш, Н. Маліновська у своїх працях розглядають компетентність 

дітей дошкільного віку. Науковці вважають, що компетентність – набута 

в процесі навчання інтегрована здатність особистості, що утворюється 

знаннями, досвідом, цінностями і ставленням, що можуть цілісно 

реалізовуватись на практиці [32].  

Для нас особливого значення набуває саме компетентність 

дошкільника. Компетентність дошкільника  – це комплексна характеристика 

особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку: 

знання, уміння, навички, креативність (здатність творчо виконувати 

завдання: складати творчі розповіді, малюнки й конструкції за задумом), 

ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль [30].  

Не менш важливим для нас є компетентність майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. Погоджуємося з науковцями В. Беркою 

та Л. Пісоцькою, які вважають, що компетентність майбутніх дошкільних 

працівників – це цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне 

новоутворення, що є результатом професійної підготовки особи в закладах 

вищої освіти  й у процесі неперервної педагогічної освіти, успішність 

якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетентностей, 
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які сприяють соціалізації особистості, формування в неї світоглядних 

і науково-професійних поглядів, педагогічної творчості та майстерності, 

визначають успішність діяльності, здатність до самореалізації, саморозвитку 

та самовдосконалення впродовж життя [16, с. 31].  

Отже, у науковій літературі компетентність трактується так: 

- володіння певними знаннями, навичками, життєвим досвідом, щоб 

висловлювати певні судження про що-небудь, виконувати  чи вирішувати 

що-небудь; 

- комплексний особистісний ресурс, яким забезпечується  можливість 

ефективної взаємодії з навколишнім світом у тій чи іншій сфері; 

- наявність в  індивіда внутрішньої мотивації до якісного здійснення 

професійної діяльності, ставлення до своєї професії як до цінності; 

- рівень освіченості фахівця, достатній для самостійного розв’язання  

проблем і визначення особистісної позиції; 

- відповідність фахівця вимогам, визначеним критеріями 

та стандартами у відповідних галузях діяльності, вищий ступінь готовності; 

- психосоціальна якість, що означає силу й упевненість; 

- володіння певними знаннями, професіоналізм [38; 53; 58; 114; 146]. 

Стосовно нашого дослідження термін „компетентністьˮ ми розуміємо 

як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, змістовних орієнтацій, 

ціннісно-смислових установок, знань, умінь, навичок, досвіду та готовності 

до здійснення професійної діяльності й застосовуємо такі характеристики 

компетентності: сукупність знань, умінь і навичок, необхідних 

для професійної діяльності; готовність до діяльності; авторитетність; 

поєднання компетентностей і знань; спроможність виконувати поставлені 

завдання; інтерес і цінності; самореалізація та саморозвиток; спроможність 

досягати поставленої мети. 

На території Харківщини існують загальноосвітні навчальні заклади  

й дошкільні навчальні заклади  двох типів: із російською та українською 
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мовами навчання. Ключовою компетентністю предмета „Українська моваˮ 

в школах із російською мовою навчання є комунікативна, формування 

й розвиток якої має відбуватися з урахуванням можливостей та інтересів 

молодого покоління. Ця компетентність „означає спроможність успішно 

володіти всіма видами мовленнєвої діяльності в процесі спілкуванняˮ в усній 

та писемній формах. Процесом формування й розвитку мовленнєвої 

компетентності російськомовних дітей дошкільного віку та школярів за умов 

білінгвізму передбачається опора на психолінгвістичне розуміння 

двомовності [231, с. 133]. 

Аналіз поняття „компетентністьˮ, що вживається в педагогічній 

літературі, став для нас підставою для виокремлення таких  компонентів: 

спроможність аналізувати, передбачати й застосовувати  інформацію; 

володіння знаннями; креативність; ініціативність; самостійність; 

самоконтроль; можливість діяти й виконувати поставлені завдання; здатність 

виконувати функції фахівця відповідно до вимог суспільства.  

Професійна компетентність майбутніх фахівців дошкільних 

навчальних закладів  характеризується такими основними складовими: 

наявністю високого рівня комунікативної культури; володінням знаннями 

лінгвокультурологічної компетентності; умінням розробляти й виконувати 

програми самоосвіти; здатністю займати чітку й дієву громадянську позицію; 

володінням високим рівнем культури отримання,  відбору, зберігання, 

відтворення, обробки та інтерпретації інформації; здатністю управляти 

власною емоційною працею, здійснювати творчий підхід; спроможністю 

визначати адекватність змісту педагогічного процесу поставленим 

завданням; умінням виокремлювати домінантні, вузлові ідеї навчальних 

дисциплін, оновлювати їх зміст; організовувати  заходи щодо інтеграції 

знань; умінням розробляти методики й технології навчання; умінням 

створювати дієве освітньо-виховне середовище; умінням занурюватися 

в особистісну сутність студента, допомагати у становленні його особистості; 
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володінням достатнім рівнем методологічної культури; прагненням 

до розвитку особистих креативних якостей [33, с. 95, 96]. 

Проаналізовані  моменти стали для нас підставою для визначення 

соціально-історичних передумов уставлення поняття лінгвокультурологічної  

компетентності, що склалися в період від початку ХХI століття й донині, 

до основних із яких ми відносимо такі: 

- культурно-історичні: приєднання України до світового 

освітнього простору, зміна контексту професійної діяльності та посилення 

вимог до рівня якості професійної освіти, що має  відповідати міжнародним 

стандартам, де поряд зі знаннями, уміннями, навичками, досвідом у структурі 

компетентності представлена ціннісно-смислова орієнтація, мотивація, 

професійна спрямованість фахівців, творчі здібності, механізми 

самоорганізації та саморегуляції діяльності;  

- теоретичні: зміна характерологічних ознак компетентності, 

що вирізняється складністю змісту, умотивованістю застосування 

й наявністю потенційної й актуальної сторін; посилення міжкультурної 

спрямованості досліджень комунікативної компетентності та наведення 

переліку компонентів унаочнення іншомовної комунікативної 

компетентності відповідно до  загальноєвропейської компетенції; 

дослідження теоретичного обґрунтування  інваріанта професійної 

компетентності як багатокомпонентної професійно-особистісні якості 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і визначення змісту 

кожного його компонента як предмета формування в освітньому процесі, 

створення бази для розробки педагогічних умов  формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; 

- практичні: емансипація лінгвокультурології як галузі наукових 

знань та її самостійне функціонування, воднораз і як аспекту 



56 

 

 

лінгводидактики, що розглядає проблеми взаємодії культури й мови 

в процесі його розвитку. 

Погоджуємося з науковцем  М. Алефіренком, який  уважає, що роботу 

щодо  формування лінгвокультурологічної компетентності слід розпочинати 

ще на початковому етапі навчання української мови, оскільки саме тоді 

можливо  проникнути в  природу культурного сенсу, закріпленого за певним 

мовним знаком [3, с. 2].  

В. Воробйов визначає лінгвокультурологічну компетентність  як знання 

ідеальним мовцем-слухачем усієї системи культурних цінностей, виражених 

у мові. Описуючи взаємозв'язок мови й культури та говорячи 

про лінгвокультурологічну компетентність, він підкреслює, за цієї  концепції 

в методичному плані мається  на меті вивчення мови. Культура  

постулюється  В. Воробйовим як об’єкт навчання, пред’явлення навчального 

матеріалу відбувається не від мовної, а „від культурної одиниціˮ. 

Лінгвокультурологічна  компетентність  приймає форму мовної, 

але виявляється глибше змістовно [42]. 

Д. Башуріна вважає, що лінгвокультурологічна компетентність 

представляє собою систему знань про культуру, виражену в національній 

мові, та комплекс умінь  оперування цими знаннями. Авторка доходить 

висновку, що здатність до міжкультурної комунікації розглядається 

як результат  формування у студентів вторинної когнітивної свідомості 

в процесі оволодіння іноземною мовою, що може бути досягнуто в процесі 

роботи над лінгвокультурологічним вивченням репрезентативних фрагментів 

культури [15]. 

О. Дортман під лінгвокультурологічною компетентністю розуміє 

здатність усвідомлювати культурні факти, культурно-історичне середовище, 

національну специфіку мовної картини світу, національно-культурний 

компонент значення мовних одиниць і готовність до порозуміння на основі 
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оволодіння знаннями про світ, вербалізувати за допомогою іншомовних 

лексичних засобів [89]. 

Л. Саяхова, репрезентуючи  лінгвокультурологічний словник, говорить 

про шляхи формування лінгвокультурологічної компетентності 

завдяки засвоєнню культурологічно значущої лексики – безеквівалентної, 

фонової, тематично віднесеної до основних сфер спілкування, стилістично 

диференційованої [251].  

Г. Нурулліна підтримує точку зору Л. Саяхової й розглядає 

лінгвокультурологічну  компетентність із точки зору оволодіння мовою 

як скарбницею культури, духовним багатством народу [197]. Скорегувавши 

поняття „лінгвокультурологічна компетентністьˮ відповідно до граматичної 

категорії, Г. Нурулліна пропонує розуміти її як усвідомлення реалій мови 

й культури, специфіки понятійного членування граматичної системи мови, 

що вивчається, особливостей конотацій, метафорики, ключових слів-

концептів, символів, образної системи; оволодіння студентами різними 

способами розумової та мовленнєвої діяльності, вироблення навичок 

комунікативно доцільної поведінки, національних стереотипів мовленнєвої 

поведінки лінгвокультурологічної компетентності, на думку автора, 

передбачає розвиток у студентів-білінгвів необхідних знань навчального 

культурологічного матеріалу; володіння мінімумом загальнолітературної 

лексики, знання мовних засобів (лексичних, граматичних), завдяки чому 

легко  вступати в процес спілкування; побудова своєї життєдіяльності 

відповідно до духовно-морального, морально-етичного й естетичного 

потенціалу розгорнутої в мовній свідомості концептосфери національної 

культури [197]. 

І. Харченкова розглядає лінгвокультурологічну компетентність  

як сукупність системно організованих знань про культуру, утілену в мові, 

готовності до аксіологічної й семіотичної інтерпретації мовних 

і екстралінгвістичних фактів, а також аналітичних і комунікативних умінь, 
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що відбуваються в процесі ознайомлення з етнокультурними цінностями 

й концептосфери країни досліджуваної мови [289].  

Отже, отримані утвердження наведені в цій  таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Лінгвокультурологічна компетентність 

культура культура та мова 

✓ знання про культурні 

цінності та здібності 

ними оперувати 

в практичній діяльності; 

✓ уміння інтерпретувати 

культурні знаки 

в категоріях культурного 

коду; 

✓ усвідомлення 

культурних фактів; 

✓ усвідомлення 

культурно-історичного 

середовища. 

 

✓ виконання аксіологічної та семіотичної інтерпретацій 

концептів, мовних та екстралінгвістичних фактів 

культури країни мови, що вивчається; 

✓ знання системи культурних цінностей, виражених 

у мові; 

✓ оволодіння мовою як скарбницею культури, духовним 

багатством народу; 

✓ розуміння культурно-національної ментальності носіїв 

мови, вираженої в культурній семантиці мовних 

значень; 

✓ розуміння національної специфіки мовної картини 

світу; 

✓ розуміння природи культурного сенсу, закріпленою 

за певним мовним знаком; 

✓ система знань про культуру, утілених у мові, і комплекс 

умінь  оперування цими знаннями; 

✓ усвідомлення національно-культурного компонента 

мовних одиниць; 

✓ усвідомлення реалій мови та культури. 
 

Аналізуючи вищезазначене, дійшли висновку, що ключовим поняттям 

визначень першої групи є слово культура, другої – мова й культура. 

Лінгвісти, досліджуючи проблему співвідношення мови й культури, 

віднаходять, що в них багато спільного (Л. Ельмслев [94], І. Попова  [226], 

Є. Тарасов [275], Л. Шевченко [306] ).  

Дані таблиці є показником явного домінування визначень другої групи. 

Різноманіття дефініцій „лінгвокультурологічна компетентністьˮ є ознакою 

актуальності й соціальної значущості проблем особистості, співвідношенням 

мови й культури, міжкультурної комунікації, лінгвокультурологічної 

особливості мовних одиниць, національного менталітету, комунікативної 

поведінки, етнокультурномовної специфіки народів світу. 
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Підсумовуючи вищезазначене, доходимо висновку, 

що лінгвокультурологічна компетентність реалізується в знаннях 

матеріальної й духовної культури, історичного розвитку української нації, 

фольклору, традицій, звичаїв та обрядів рідного народу, а також у вміннях 

реалізовувати  культурознавчі знання в професійній діяльності. Із нашого 

погляду, важливо виробити вміння характеризувати феномен української 

культури, історію її розвитку, визначати місце в системі світової культури, 

поціновувати  досягнення культури на основі знання історичного контексту 

їх створення, бути спроможним до діалогу культур, уміти висловлювати 

й обґрунтовувати власну позицію до питань, що стосуються ціннісного 

ставлення до історичної минувшини. 

Отже, лінгвокультурологічну  компетентність ми розглядаємо 

як систему знань про культуру, утілена в певну національну мову 

й сукупність спеціальних умінь оперування цими знаннями в практичній 

діяльності, а найбільш узагальнено як знання мовцем або слухачем, усієї 

системи культурних цінностей, виражених у мові. 

На підставі аналізу відомих визначень лінгвокультурологічної 

компетентності  доходимо кількох висновків. По-перше, нині ми віднайшли 

чималу кількість дефініцій поняття „лінгвокультурологічна компетентністьˮ. 

Це пояснюється складністю самого терміна „лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ, яким охоплюється низка компонентів: лінгвістика, 

культурологія  й  компетентність. Кожен зі складових цей термін 

компонентів породжує безліч визначень лінгвокультурологічної 

компетентності. 

По-друге, визначення „лінгвокультурологічна компетентністьˮ  можна 

класифікувати за аспектом (предмета, джерела), на основі якого побудована 

дефініція, на дві групи: 
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1. Знання про культуру, уміння їх інтерпретувати в категоріях 

культурного коду, спроможності застосовувати ці знання для виконання 

практичних завдань. 

Дослідник В. Телія розглядає лінгвокультурологічну компетентність  

як здатність розуміти культурно-національну ментальність носіїв мови, 

виражену в культурній семантиці мовних знаків і умінь „інтерпретувати 

мовні  знаки в категоріях культурного кодуˮ [277, с. 311]. 

2. Знання про культуру й мову, розуміння мовної картини світу, 

усвідомлення національно-культурного компонента мовних одиниць, 

володіння мовою як скарбницею культури. 

Суть лінгвокультурологічної компетентності ми розглядаємо як коло 

питань лінгвокультурології, науки, яка вивчає взаємозв’язок та взаємодію 

культури й мови в їх функціонуванні й узагальнює цей процес як цілісну 

структуру одиниць у єдності їх мовного й культурного змісту за системними 

методами з орієнтацією на сучасні пріоритети та культурні установки 

(систему норм і суспільних цінностей). 

Об’єктом лінгвокультурології є:  

– культура, представлена як фундаментальними культурно-

історичними знаннями, так й актуальними знаннями про сучасне життя 

країни, суспільства. Лінгвокультурологи виокремлюють  такі національно-

специфічні компоненти культури: традиції, звичаї, обряди; побутову 

культуру, тісно пов’язану з традиціями; повсякденну поведінку, звички 

представників певної культури, прийняті як норми спілкування, а також 

супровідні мімічні й пантомімічні коди; національні картини світу, 

що відображають специфіку сприйняття навколишнього світу, національної 

особливості мислення; художню культуру;  

– мова, насамперед її лексична система; мова в цілому та лексика 

зокрема є  основною формою об’єктивізації мовної свідомості багатьох 

поколінь людей – носіїв певної мови. Лексика пов’язана безпосередньо 
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з предметами та явищами матеріального світу, із історією суспільства 

та слугує не тільки потребам мовного спілкування, а також є своєрідною 

формою закріплення й передачі суспільного досвіду від покоління 

до покоління, тому лексична система насамперед зумовлена категоріями 

матеріального світу й соціальними факторами. Головне призначення лексики 

– відображення дійсності, тобто всієї різноманітності світу та відносин, 

за яких живе суспільство. У результаті взаємодії культури й мови 

в їх функціонуванні створюється цілісна структура одиниць у єдності 

їх мовного й культурного змісту [244, с.7]. 

Отже, змістом лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів формуються відповідні 

культурні системи, представлені національними культурними явищами, 

поняттями, концептами та мовними системами, що значно відрізняються 

одна від одної. Міжкультурні та міжмовні відмінності становлять 

національну специфіку мовної картини світу певного етносу, визначити  

яку можна, порівнюючи її з мовними картинами світу інших народів. Саме 

специфічна частина мовної картини світу окремої лінгвокультури 

представляє найбільший інтерес для формування лінгвокультурологічної 

компетентності.  

Вищезазначене дає розуміння суті лінгвокультурологічної 

компетентності як інтегративної якості, що утворюється в результаті 

формування  особистістю в процесі соціалізації та інкультурації мовної 

свідомості завдяки  пізнанню національної культури та способів вираження 

її в мові, що сприяє досягненню соціокультурної адекватності та відповідної 

комунікативної поведінки в межах своєї лінгвокультури. У результаті 

акультурації відбувається розширення мовної картини світу, мовної 

та когнітивної свідомості завдяки  кодам іншої мови та культури, чим 

забезпечується  вдосконалення  адаптивних  механізмів мовної особистості, 
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здатність до навігації в різних інформаційних просторах, уникненню 

комунікативних невдач у ситуаціях міжкультурного діалогу. 

Посилаючись на описаний огляд понятійного кола феномена 

„лінгвокультурологічна компетентністьˮ, а саме таких понять як „культураˮ, 

„лінгвокультурологіяˮ, „компетентністьˮ, можемо свідчити про  складність 

і багатоаспектність досліджуваної категорії як явища в системі соціалізації 

людини, її освіті та вихованні. 

Отже, можемо дійти висновку про те, що для формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  необхідними є три взаєпов’язаних складники: 

1) культура, відображена в мові; 2) мовленнєва діяльність (міжкультурна 

комунікація); 3) мовна особистість як користувач мовою. Цими складниками 

визначаються  компоненти структури лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  та зумовлюється 

її зміст (Рис.1.1). 

Із огляду на викладене вище, під лінгвокультурологічною 

компетентністю майбутніх вихователів  ми розуміємо якість мовної 

особистості, виражену лінгвокультурологічними знаннями, спеціальними 

вміннями й особистісними якостями, що сприяє інтегруванню у світову 

культуру  та  участі в міжкультурній комунікації, уникаючи міжмовних та 

міжкультурних конфліктів. Пізнати культуру неможливо без знання 

відповідної мови, яка є не лише матеріальним складником культури, завдяки 

якому вирішуються комунікативні завдання, а і спроба проникнення в спосіб 

мислення народу, спроба подивитися на світ очима носія відповідної 

культури. Отже, ми визначаємо зміст і структуру лінгвокультурологічної 

компетентності відповідно до характеру й суті лінгвокультурології, 

що є теоретичною основою нашого дослідження. Розглянутими нами 

компонентами структури лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів формується спеціальний 
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предметний блок у структурі лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, який має бути 

доповнений професійно-педагогічною підготовкою, що забезпечить якісну 

реалізацію професійної компетентності.   

 

Рис. 1.1. Структура лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 
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Отже, майбутні вихователі  дошкільних навчальних закладів  повинні 

володіти таким багажем  знань, умінь і навичок, що сприятимуть 

практичному досягненню високих результатів лінгвокультурологічної 

компетентності дітей дошкільного віку. За специфіки професійної діяльності 

в майбутніх  вихователів необхідно виробити такі вміння: самостійно 

складати мовленнєві взірці розповідей (описові, власного досвіду, творчі); 

розробляти  лінгвокультурологічні моделі, доступні для наслідування дітьми; 

добирати малі жанри фольклору, тексти художніх творів, що сприяють 

розвитку образного мовлення дітей; укладати сценарії дидактичних 

мовленнєвих ігор, ситуацій та розробляти мовленнєві завдання; укладати  

конспекти занять, сценарії літературних ранків і вечорів, розваг; виправляти 

мовленнєві помилки та огріхи й запобігати  виникненню нових; творчо 

планувати навчально-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку. 
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1. 2. Формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів   як педагогічна проблема 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 

визначено, що головною метою української системи освіти є створення умов 

для розвитку й самореалізації кожної особистості, забезпечення високої 

якості освіти випускникам педагогічних закладів вищої освіти. Освітою 

виховується громадянин і патріот України, прищеплюється любов 

до української мови та культури, повага до народних традицій.  

Із нашого погляду, вихователь дошкільних навчальних закладів – це 

„людина культуриˮ, креативна особистість,  обізнана зі своїм національним 

корінням, шанує культурні надбання інших народів, спроможна розкрити 

й підтримати в кожному вихованцеві його індивідуальні здібності, захопити 

пристрасним словом рідної мови і  формувати толерантну особистість 

з розвиненим почуттям розуміння й поваги до інших культур.  

Ми вважаємо, що для вихователя, який здійснює  освітній процес, 

важливе значення має лінгвокультурологічна компетентність, якою 

забезпечується  результативність виконання ним основних професійних 

завдань. Маючи великий спектр універсалізованих характеристик і маючи 

можливість залучення в різнобічні сегменти освітньої практики, 

лінгвокультурологічна  компетентність є важливим  показником якості 

підготовки студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Оскільки лінгвокультурологічна  компетентність – інтегративне 

багатоаспектне нововведення, що не виникає стихійно, то необхідне 

цілеспрямоване  формування, яке має  розпочинатися в закладах вищої 

освіти, де готують майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  

Українські вчені П. Житецький, І. Огієнко, В. Сімович, І. Франко, 

В. Чапленко, Ю. Шевельов мову розглядали в контексті нації як носія 

особливого типу культури й мислення; здійснювали  лінгвокогнітивний 

підхід до дослідження мовних явищ, взаємозв’язки мови, літератури 



66 

 

 

й національної культури, стверджували перспективність їх вивчення 

в єдності духовного поступу як вираження ментального світу українців. 

У працях В. Ващенка, П. Гриценка, С. Єрмоленко, В. Жайворонка, 

В. Кононенка, М. Кочергана, Ф. Медведєва, В. Скляренка, Н. Сологуб, 

І. Чередниченка  та інших українська мова розглядається як скарбниця 

національної культури, а культура – як чинник формування нових явищ 

і процесів. 

Отже, за комунікативного підходу  в процесі навчання української 

мови необхідно сформувати вміння не тільки спілкуватися українською 

мовою, а й виробити  вміння характеризувати феномен української культури, 

історію її розвитку, місце в системі світової культури, поціновувати 

досягнення культури на основі знання історичного контексту їх створення, 

бути спроможним  до діалогу культур, уміти висловлювати й обґрунтовувати 

власну позицію до питань, що стосуються ціннісного ставлення до історичної 

минувшини, або по-іншому виробити  комунікативну компетентність.  

Під комунікативною компетентністю ми розуміємо спроможність 

налагоджувати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок, завдяки чому забезпечується  ефективне 

спілкування. Комунікативною компетентністю передбачається вміння 

змінювати глибину й коло спілкування, взаєморозуміння  партнерів 

по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується за умов 

безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування 

між людьми. Цей досвід набувається не тільки в процесі безпосередньої 

взаємодії, а також опосередкованої, у тому числі з літератури, театру, кіно, 

звідки людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, 

особливості міжособистісної взаємодії й засоби їх вирішень. У процесі 

опанування комунікативної сфери людина запозичає з культурного 

середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій як словесних 

і візуальних форм. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Провідним компонентом  комунікативної компетентності є мовленнєві 

(комунікативні) вміння, що формуються на такій основі: 

• мовних умінь і навичок; 

• лінгвокраїнознавчих знань. 

Комунікативною компетентністю охоплюються такі найважливіші 

вміння: 

• читати й розуміти нескладні  тексти (із усвідомленням основного 

змісту); 

• усно спілкуватись у стандартних ситуаціях навчально-виховної, 

культурної, побутової сфер; 

• в усній формі коротко розповісти про себе, оточення, переказати, 

висловити думку, поцінувати; 

• уміння письмово оформити й передати елементарну інформацію 

(письмова форма спілкування – лист, резюме, анотація, 

характеристика тощо). 

Оволодіння українською мовою як засобом людського спілкування 

й пізнання  є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному віці. 

Якщо дитина не досягла певного рівня мовленнєвого розвитку до п'яти-

шести років, то цей шлях, зазвичай, „не може бути успішним на більш 

вікових етапахˮ [136. c. 23].  

Однією з важливих умов успішного навчання дисциплін лінгвоциклу 

є оволодіння ними відповідно до мети якісної підготовки майбутніх 

вихователів до практичної роботи. Особливе місце у визначенні цього 

завдання належить роботі по формуванню комунікативної компетентності. 

Оскільки мовний та мовленнєвий компонент є головною ланкою 

практичної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу, виникає 

потреба в удосконаленні структури й моделі формування його особистісної 

інтелектуальної професіограми. Основною метою вивчення мови 

є комунікативність, вільне спілкування в усіх сферах життя, особливо – 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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професійній педагогічній діяльності. Саме запровадження комунікативного 

методу  дитину орієнтують  на збудження потреби в нових словах і знаннях, 

отже, – активізується  пізнавальна діяльність дошкільняти, виникають 

пошукові оригінальних форм її розвитку. 

Із нашого погляду, саме лінгвокультурологічною компетентністю 

передбачається володіння різними видами мовленнєвої діяльності 

в соціокультурному просторі, уміння сприймати „чужу мовуˮ й „чужу 

культуруˮ, створювати власні висловлювання з урахуванням умов і завдань 

толерантного спілкування, читати, розуміючи зміст, виражений у словах 

і підтексті. 

Для студентів закладів вищої освіти, які вже засвоїли в міру своїх 

особистісних якостей системні лінгвістичні знання й виробили навички 

практичної грамотності, великого значення набуває вивчення 

лінгвокультурології. Можна знати правила й систему української мови, 

але не вміти застосовувати ці знання на практиці. Можна читати серйозні 

книжки, але не сприймати їх глибинного змісту. У таких випадках 

ми спостерігаємо нерозвиненість не тільки комунікативної та інших 

суміжних компетентностей, а й нерозвиненість мовної особистості, 

яка не здатна сприйняти прочитане, зануритися в його зміст. Мовна, 

лінгвістична, мовленнєва й лінгвокультурологічна компетентності  

нерозривно пов'язані в комунікативному акті будь-якого рівня й не існують 

ізольовано. 

Для пошуку  шляхів удосконалення рівня професіоналізму 

майбутнього вихователя дошкільних навчальних закладів  необхідний 

глибокий аналіз мовленнєвої діяльності як результату мовленнєвої 

підготовки. Причому, ми вважаємо за потрібне наголосити на індивідуально-

особистісних гранях навчання цій діяльності: усвідомлення студентами 

значущості слова та його впливу на студента, збагачення особистого 

словникового запасу, термінологічної бази, мовотвірних засобів, 
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удосконалення техніки мовлення, вибір методики й активність застосування 

мовленнєвого інструментарію в педагогічній діяльності. 

Мовленнєва компетентність майбутнього вихователя дошкільного 

навчального закладу є невід’ємною складовою його професійно-педагогічної 

культури загалом і культури особистості зокрема.  

Погоджуємося з М. Пентилюк, яка  розглядає поняття „мовленнєва 

компетентністьˮ як комплексне поняття, що, спираючись на мовну 

компетентність, охоплює систему мовленнєвих умінь (уміння вести діалог, 

сприймати й відтворювати усні й письмові монологічні й діалогічні 

висловлювання різних видів, типів, стилів і жанрів тощо), що необхідно 

для спілкування у різних ситуаціях [262]. Мовленнєва компетентність, 

із погляду  автора, включає уміння послуговуватися  мовами, багатством 

її засобів виразності в залежності від мети висловлювання та сфери 

суспільного життя. А. Богуш наголошує, що мовленнєва компетентність – 

це вміння адекватно й доречно практично користуватися мовою в конкретних 

ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), 

уживати  для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) 

та інтонаційні засоби виразності мовлення [285]. Як бачимо, мовна 

й мовленнєва компетентність нерозривно пов’язані між собою. Аналіз 

науково-педагогічної літератури  став для нас підставою  виокремленню 

в мовленнєвій компетенції лексичну, фонетичну, граматичну, 

діамонологічну, комунікативну, лінгвокультурологічну  компетентності. 

Так, лексична компетентність ґрунтується на словниковій роботі з дітьми, 

фонетична – формується в процесі роботи з виховання звукової культури 

мовлення, граматична – охоплює формування граматичної правильності 

мовлення в практичній мовленнєвій діяльності, діамонологічна – звертається 

увага на розвиток діалогічного й монологічного мовлення, комунікативна – 

спрямована на розвиток мовленнєвого спілкування, мовленнєвого етикету 

та етичних норм спілкування, лінгвокультурологічна  компетентність – 
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обумовлену акумулятивною функцією мови та діалектичним взаємозв'язком 

мови і культури, що розуміється як усвідомлення української мовної картини 

світу, оволодіння культурою міжнаціонального спілкування. Із нашого 

погляду, мовленнєва компетентність майбутнього вихователя – це професійні 

знання української мови, вільне володіння нею, чуття мови, постійне 

самовдосконалення в цій галузі, оволодіння педагогом усіма видами 

компетентностей та формування мовленнєвої компетентності в дітей 

дошкільного віку. Зауважимо, що дітей, починаючи з раннього віку, потрібно 

навчати різних видів мовленнєвої компетентності. Дитина повинна засвоїти 

відповідні мовленнєві знання, виробити вміння й навички,  необхідні 

їй для спілкування. Задля цього слід дібрати адекватні методи та прийоми 

розвитку мовлення та навчання дітей української мови. Навчання української 

мови має будуватися на усвідомленні дітьми мови як особливої дійсності 

(Н. Карпова, Ф. Сохін та інші), збагаченні їхнього словника словами, 

що визначають абстрактні поняття, властивості, якості, ознаки й відношення 

між предметами реченнями різної конструкції (Г. Ляміна, В. Ядешко та інші), 

формуванні в них аналітико-критичного ставлення до мовлення. Із нашого 

погляду, важливим засобом навчання дітей української мови є насамперед 

мовлення вихователя. Професійне мовлення педагога має відповідати 

вимогам культури мовлення. Це важливий показник рівня його 

інтелігентності та освіченості [100]. 

Із нашого погляду, у майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів нерозвинена мовленнєва компетентність, вони систематично 

порушують її граматичні, орфоепічні, лексичні та фразеологічні норми. 

Виходячи з їх розгорнутої характеристики, під мовленнєвою компетентністю 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів ми розуміємо 

здатність уживати  мовні засоби (лексичні, граматичні, фонетичні тощо) 

в різних умовах спілкування відповідно до мети та змісту мовлення 
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до налагодження  взаєморозуміння з дітьми дошкільного віку та їхніми 

батьками.  

Ми завжди розрізняємо ситуації, коли можна послуговуватися мова 

для того, щоб дізнатися щось про культуру, як і ті, коли ми звертаємося 

до культурних реалій, щоб зрозуміти факти мови. На рубежі століть 

змінилося місце й вагомість  культурологічної аргументації в сучасній науці 

про мову – насамперед  у когнітивній семантиці. Аналізом мовних одиниць 

у контексті культури викликано постановку низки нових для лінгвістики 

проблем. Лінгвокультурологією, із нашого погляду, як  самостійною галуззю 

знань слід вирішувати  специфічні завдання і при цьому відповісти 

насамперед на низку питань, що найбільш узагальнено можна сформулювати 

так: як культура бере участь в утворенні мовних концептів; до якої частини 

значення мовного знака прикріплюються „культурні смислиˮ; 

усвідомлюється сенс говорити та слухати і як вони впливають на мовні 

стратегії; чи існує в реальності культурно-мовна компетенція носія мови, 

на підставі якої втілюються в текстах і розпізнаються носіями мови культурні 

смисли. 

Державними освітніми стандартами вищої професійної освіти 

передбачається вдосконалення  лінгвокультурологічних знань, у тому числі 

уявлення про основні етапи історії країни, що вивчається, пам’ятки культури, 

збережені  на її території, мовних реаліях, пов’язаних із найважливішими 

історичними подіями, культурно-історичними та соціальними асоціаціями.  

Лінгвокультурологія є одним з найменш вивчених аспектів лінгвістики. 

Існують лише окремі монографічні праці, дисертації, статті присвячені  

порівняльному лінгвокультурологічному вивченню безеквівалентної  

лексики, пареміології, фразеології. 

Із нашого погляду, помітною є праця В. Воробйова [42] 

„Лінгвокультурологія: теорія та методиˮ, у якій автор пропонує досліджувати 

культуру, утілену в мові, на основі гіпотези Сепіра – Уорфа й сам активно 
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послуговується розробленою Л. Вайсгербером термінологією. Об’єктом 

лінгвокультурології дослідник уважає взаємозв’язок і взаємодію мови 

й культури й вивчення „інтерпретації цієї взаємодії в єдиній системній 

цілісностіˮ, а предметом – мовну картину світу як сукупність „національних 

форм буття суспільства, що виявляються в системі мовної комунікації 

та ґрунтуються на його культурних цінностяхˮ.  

В. Воробйов [42, с. 13, 20] наголошує: „Для нас культура – це увага 

до національної особистості й, передусім, – до її внутрішнього духовного 

світу. Головне призначення культури – бути засобом духовного збагачення 

особистостіˮ.  Предмет  дослідження  є як матеріальна,  так і духовна 

культура, створена людством. 

Надзвичайно цінною для нас є праця М. Алефіренка 

„Лінгвокультурологія. Ціннісно-смисловий простір мовиˮ [3]. У посібнику 

репрезентована вся системна панорама становлення та розвитку 

лінгвокультурології. Учений ґрунтовно  аналізує через призму 

когнітивістики, лінгвістики, синергетики такі питання, як одиниці культури 

та лінгвокультури, методологія й методи лінгвокультури, когнітивні 

її основи, взаємодію мови та культури. Глибоко досліджені проблеми 

лінгвокультурних параметрів ціннісно-смислового сприйняття світу, 

ментальності, лінгвокультуреми, мовної картини світу.  Автор докладно 

пояснив  відмінність понять „значення – концепт – поняттяˮ, він акцентує 

увагу на синергетиці лінгвокультури в цілому та концепту зокрема. 

М. Алефіренко, проаналізувавши десятки концепцій вітчизняних 

і зарубіжних учених, показав власне бачення культурного концепту 

як феномена культури, відмінність категорій „концептˮ та „значенняˮ. 

Одним із найбільш фундаментальних і першим у вітчизняній 

лінгвістиці залишається підручник професора О. Селіванової „Сучасна 

лінгвістика: напрями та проблемиˮ [254], у якому ґрунтовно проаналізовано 

основні напрями розвитку світового мовознавства. У значній  частині книги 
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описується актуальні проблеми етнолінгвістики, лінгвокультурології, 

лінгвоконцептології. Авторка визначає такі складники 

лінгвокультурологічної компетентності: культурні установки, культурні 

цінності, культурні норми (традиції, звичаї, обряди, ритуали).  

Помітним явищем в українській лінгводидактиці та лінгвокультурології 

стала праця В. Дороз „Українська мова в діалозі культурˮ [88]. Дослідниця 

ґрунтовно описує проблеми мовної картини світу та ціннісних пріоритетів 

етнічної спільноти, концептуалізації світу в значеннях мовних одиниць, 

національної специфіки репрезентації концептів, досліджує різні підходи 

учених до таких важливих категорій, як культурні та етнічні феномени, 

вербальні символи як чинник національної культурної самоідентифікації, 

етносимволи, етнічні міфи й архетипи як складники етнокультури, 

лінгвокультурне поле, лінгвокультурема, код культури тощо.  

Отже, із нашого погляду, предметом лінгвокультурології мають стати 

такі типи лінгвокультурологічних одиниць:  

– константи, концепти, етноконцепти культури;  

– культурні об’єкти (культурні риси, артефакти, форми в їх  речовому 

та символічному вираженнях, культурні композиції, конфігурації та системи, 

тощо);  

– символи як форма вираження архетипів та буття культури, чинники 

національно-культурної самоідентифікації (образи – символи, символіка 

поселення та житла, одягу; громадського побуту, звичаєвості; основних 

галузей господарства; народної ботаніки, медицини, астрономії; міфології, 

демонології; язичництва, християнства, іудаїзму, ісламу, буддизму, ведизму 

тощо; атмосферних явищ, географічних назв, нумізматики, архітектури; усної 

народної творчості; частин людського тіла; слова, алфавітів, чисел; творів 

художньої літератури, тексту, дискурсу в цілому; кольорів, мінералів, квітів 

тощо);  
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– культурні модальності (еволюція, модернізація, прогрес, деградація, 

деструкція, культурний „шокˮ тощо);  

– культурні позначення (знаки, образи, маркери, атрибути, імідж, 

семантичні конструкти, культурні тексти та коди, семіозис, культурна 

семантика в цілому); герменевтика культури;  

– культурні норми (зразки, правила, стандарти; канони, міфи, 

стереотипи, традиції; етика, естетика; стиль, мода, нормативність, 

функціональні ознаки; культура праці та споживання, побут, дозвілля, 

спілкування тощо);  

– міжкультурна взаємодія (культурна дифузія, запозичення, 

толерантність, глобалізація, компліментарність, відторгнення, конфлікт 

цінностей, культурний синтез, діалог тощо);  

– культурна психологія особистості (модель „Яˮ творців культури; 

модель видатної особистості, дітей – індиго; особистість як суб’єкт 

інновацій; модель культурного потенціалу особистості; модель акмеологічної 

типізації особистості (сучасного вченого), менталітетознавство; 

трансперсональна психологія, інтуїція, осяяння, інсайт, просвітлення тощо;  

– антикультура („чорнийˮ піар, „лінгвістика брехніˮ; масова, 

„елітарнаˮ культура (криваві бойовики; звеличення культу сили, грошей, 

гедонізму; магів-шарлатанів, псевдовідунів; „чорнийˮ гумор, примітивні шоу 

тощо);  

– культурно-інтеграційні та диференційні процеси та явища 

(кооперація, консолідація, солідарність, злагода, взаємодопомога, 

самобутність, локальність, „самостійністьˮ, ворожнеча політичних партій 

та окремих лідерів тощо);  

– культурні аспекти спеціалізованих галузей діяльності (культури: 

правова, політична, філософська, наукова, художня, релігійна, інформаційна, 

охорони здоров’я, природи тощо);  
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– мова та духовність (мова та релігії народів світу, їх подібність; 

„одухотворення знаньˮ, „мудрістьˮ, а не лише „чистий розумˮ, „філософія 

серцяˮ; загальнолюдські цінності; дух – душа – тіло; покаяння, молитва, 

прощення; Біблія тощо);  

– культурні мотивації (індивідуальні та групові інтереси; сенс життя, 

„уміння житиˮ, самоорганізація, саморегуляція, самоідентифікація; статус, 

престижність;  

– культурообумовлена поведінка та свідомість людей (церемоніальна 

поведінка, обряди та ритуали, вербальне та невербальне комунікування, 

творчість та інноватика, спосіб життя, дозвілля, світосприйняття, міфологія 

та вірування, архетипи свідомості тощо);  

– культурні інститути (культурна політика, заклади культури, освіти 

та соціального патронажу, творчі спілки, заклади охорони пам’яток культури, 

фонд української культури, засоби масової інформації Інституту 

культурології тощо).  

Проаналізувавши навчальний посібник „Українська 

лінгвокультурологіяˮ, укладений колективом авторів І. Бурчик, 

Л. Кожуховською,  Т. Левченко, О. Потапенком, Я. Потапенком, Т. Чубань, 

за загальною  редакцією професора  О. Потапенка, ураховуючи сучасні 

релігії України, Європи, світу, стану культури, дійшли висновку, 

що предметом лінгвокультурології, має стати лексичний, фразеологічний 

склад мови, ментальність, мовна картина світу, передусім, через призму: 

1) антропоцентризму (людина – мова – світ), адже мова, за влучним висловом 

В. Гака „існує в людині для людини й реалізується  людиноюˮ; 2) духовного, 

енергетичного, синергетичного розуміння суті мови, теоантропокосмізму; 

Ф. Бацевич [282, с. 169] наголошує: „У процесах духовного освоєння світу 

рідна мова виконує роль каналу постійного діалогу між Я та Іншим, 

особистістю та світом, людиною і Творцемˮ. У цій же праці [282, с. 41] 

Ф. Бацевич зазначає: „Тому найважливішим завданням сучасної 
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лінгвосинергетики є пізнання механізмів синергетичної суті мови 

як символічного медіуму, безпосередньої взаємодії, тому є результатом 

досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки в процесі 

безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, у тому числі з літератури, 

театру, кіно з яких людина отримує інформацію, перебуває на межі 

духовного світу людини з його устремлінням пізнати навколишній світ 

і синергетикою „великого світу...ˮ; 3) ноосферного, холістичного, 

інтегрального підходу до мови. 

У процесі дослідження формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

уважаємо за потрібне здійснювати аналіз мовних явищ, розглянути 

культурні, духовні універсалії, формувати терпимість, толерантність, 

злагоду. Для нас також варто акцентувати увагу студентів – майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів – на справжні перлини 

української культури, що збагатили світову культуру (Тарас Шевченко, 

пісня, рушник тощо), формувати відчуття єдності всіх людей Землі. 

Тобто, наше завдання, як і курсу лінгвокультурології, поряд 

із міжкультурним діалогом проводити мудру експансію власної багатющої, 

високодуховної культури (усна народна творчість, пам’ятки архітектури, 

заповідні місця тощо).  Науковці І. Бурчик, Л. Кожуховська,  Т. Левченко, 

О. Потапенко, Я. Потапенко, Т. Чубань основними чинниками розвитку 

міжкультурного діалогу визначають  історичну (і культурну) спільність 

із іншими народами й культурами (наприклад, України та Європи, політична 

визначеність стратегії взаємодії країни з іншими (наприклад, Угода 

про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС). Може йтися також 

про інші види культур – професійну, вікову, гендерну, релігійну тощо, –   

однак у контексті розгляду проблеми міжкультурного діалогу в Європі. 

Тож не менш важливим чинником міжкультурного діалогу є уникнення таких 

явищ,  як культурна зарозумілість і самозакоханість, зневага та заздрість 
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до інших культур, стереотипне сприйняття себе й інших, небажання 

змінюватись і подвійні стандарти в ставленні до себе та інших. Оскільки 

непорозуміння все ж існують і доволі значні, спосіб лікування полягає 

не в переході до режиму одномовності, а навпаки – до багатомовності, 

адже саме вона допомагає побачити й відкрити безмежні обшири духовного 

як загального, побачити загальне як духовно різноманітне; урешті-решт  – 

допомагає перейти в єдине духовне загальне [282].  Ми переконані, що всіх 

людей світу, їхні культури об’єднують спільні ідеї, образи символи, 

архетипи, стереотипи. Саме через призму діалогу культур був укладений 

„Словник символівˮ („Словник символів культур Україниˮ) за загальною  

редакцією професора О. Потапенка [228].  

Отже, посилаючись на вищезазначене, можна дійти висновків  щодо 

розвитку лінгвокультурології  в сучасному мовознавстві: мова розглядається 

в контексті нації як носій особливого типу культури й мислення; мова 

є транслятором культурних цінностей; із точки зору лінгвокультурології 

вивчають як цілісні тексти, так й окремі шари лексичного складу мови 

(фразеологізми й термінологічні системи). 

Н. Гавриш стверджує, що під час ознайомлення зі світом культури 

педагоги й батьки прагнуть  дати не лише вузько дисциплінарні знання 

про форму, колір, величину, засоби зображення, виразності в предметному 

світі, мистецтві, художній діяльності (значна кількість вихователів саме 

на цьому акцентує свою увагу, а сформувати системні уявлення 

про ту частину культури, що існувала й існує поза життям конкретної 

людини, яку ми повинні засвоїти, знати, поціновувати,  – культура до мене 

(народна творчість, мистецтво, історія речей у світі), виховати відповідальне 

ставлення до світу культури, який я особисто повинен збагатити, 

примножити, розвиваючись й удосконалюючись – культура зі мною – через 

доступні види й форми діяльності (гру, творчість, художньо-предметну, 

художньо-мовленнєву діяльність тощо) [272].  
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Однак, із нашого погляду,  культурні помилки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  можуть сприйматися набагато болючіше, 

ніж помилки мовні, і часто справляють негативне враження. У процесі 

навчання необхідно передбачити, пояснити, запобігти неадекватним 

асоціаціям, обумовленим культурно-історичними, соціально-психологічними 

особливостями та своєрідністю національної культури. Майбутні вихователі  

дошкільних навчальних закладів, усвідомлюючи свої національні цінності, 

повинні  розуміти й поважати цінності іншої культури, іншого способу 

життя. 

Для майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

культурологічний аспект  дає можливість зрозуміти  через „чужуˮ культуру 

особливості „своєїˮ, несе в собі великі можливості розвитку особистості. 

Майбутній вихователь  долучається не лише до культури мови, 

що вивчається, а й до світової цивілізації, переймається загальнолюдськими 

цінностями, а це особливо важливо, бо „... якраз цінностями визначається 

головне для людини – його спрямованість, його розвитокˮ [208, с. 17]. 

Лінгвокультурологічна компетентність  визначається як „знання ідеальним 

мовцем / слухачем усієї системи культурних цінностей, виражених у мовіˮ 

[42].  

Усвідомлення студентами ціннісних засад української  культури 

сприяють навчальні тексти українською мовою, укладені з урахуванням 

певних лексичних, граматичних, стилістичних засобів. Тексти транслюють 

культурні цінності, є джерелами культурологічної інформації, а також 

служать матеріалом для засвоєння й закріплення мовних знань. Вони 

допомагають зрозуміти особливості української самосвідомості, виробити 

власне ставлення до „чужихˮ традицій і звичаїв, дають уявлення про важливі 

явища української  дійсності, виробляють ставлення до історії культури 

як до способу розуміння сучасності, розглядають складні проблеми 

сучасності через призму історії культури. 
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При роботі з текстом на заняттях із  української мови прийнято 

формувати мовознавчу (мовну й лінгвістичну) і комунікативну 

компетентності студентів, що є показником спрямованості  цієї діяльності 

на розвиток функціональної грамотності як спроможності людини 

максимально швидко адаптуватися в зовнішньому середовищі й активно 

в ній функціонувати. Комплексне формування всіх предметних 

компетентностей дає можливість  студентам  сприймати текст як цілісну 

одиницю не тільки мови й мовлення, а й культури. 

Сьогодні, на жаль, недостатньо уваги приділяється працям Л. Бабенко 

[10], В. Голубкова [53], М. Рибникової [243],  М. Рудякова [242], 

І. Срезневського [116],   Л. Щерби [311], які започаткували розробку  теорії 

аналізу текстів. 

На підставі аналізу  психолого-педагогічних і лінгвометодичних  

досліджень останніх десятиліть XX століття, свідчимо, що процес навчання 

української мови зміцнюється позиціями наукового осмислення 

комунікативних якостей особистості й комунікативних ресурсів мови. 

При цьому взаємодією лінгвістів і педагогів створено чудовий прецедент – 

ініційоване практикою навчання переказу і творчу увагу до тексту 

як основного продукту мовленнєвої  діяльності особистості. При такому 

ставленні науки до практики навчання української  мови помітно посилилась 

роль підготовки студентів до усних і письмових переказів творів, 

що підтверджується підручниками та навчальними посібниками, 

рекомендованими для опрацювання при  підготовці майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів у закладах вищої освіти: уміння й навички, 

що формуються в процесі роботи з розвитку зв'язного мовлення студентів, 

мають свої особливості, за допомогою їх студенти освоюють досвід творчої 

діяльності зі створення тексту. Потенційні можливості таких підручників 

очевидні з позиції визнання їх своєчасного впливу на професійні якості 

сучасних майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, розуміння 
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ними й реалізацію на практиці концептуально значущого визнання того, 

що розвиток зв'язного мовлення – це в основному знання про способи 

діяльності, про те, що і як треба виконувати, щоб розкрити тему й основну 

думку висловлювання, як збирати й систематизувати матеріал 

до висловлювання, як правити написане. Специфіка цих знань – 

їх спрямованість на вироблення мовних умінь. 

Отже, основні напрями педагогічної діяльності щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, у межах якої передбачаються всі види роботи 

над текстом, пов'язані з формуванням умінь і навичок, якими забезпечується 

збагачення активного запасу слів, вільне послуговування всіма засобами 

граматики, словотвірними  моделями, із формуванням умінь створювати 

текст (усний і письмовий) із метою висловлення власних думок, намірів 

реалізації знань, вираження почуттів. Для досягнення такої мети необхідне 

вирішення завдань засвоєння й дотримання студентами  мовної норми, вимог 

культури мови та стилістики. 

Актуальним є метод конструювання тексту, при запровадженні якого 

варти  спиратися на теорію мови, досліджуваний  відповідно до  програми 

теоретичний матеріал. Важливою умовою запровадження  цього методу 

є свідоме застосування на практиці пропозицій і текстів, що конструюються 

за заданими характеристиками (від прийомів роботи над словосполученням, 

реченням до прийомів роботи над текстом переказу й різними жанрами 

творів) [133]. 

Із погляду  психолінгвістів (І. Зимня [105], О. Леонтьєв [202]), текст 

є результатом мовленнєво-мисленнєвого процесу, що реалізується мовцем 

 у формі конкретного усного чи письмового твору відповідно до мотиву, 

мети, обраної теми, задуму та ідеї. Він характеризується певною структурою, 

композиційною, логічною та стилістичною єдністю. Розгляд тексту як засобу 

комунікації став одним із магістральних напрямів лінгвістики тексту. 
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Це насамперед проблеми комунікативної організації тексту й текстової 

діяльності (Ф. Бацевич [14], І. Зимня [105], Л. Лосєва [170], 

О. Селіванова [254] та ін.), міжфразні зв’язки й відношення (І. Баринова [12], 

Г. Солганик [266]). Однак, із нашого погляду,   найбільш вагомими в цьому 

аспекті є дослідження Ф. Бацевича й О. Селіванової, які розглядають 

теоретичні та практичні аспекти тексту. 

Привертання  уваги студентів до багатошарових ознак художнього 

тексту викликає в  читача  роздуми  про можливість співтворчості, а також – 

лінгвокультурологічне інтерпретування тексту. І  не тільки. Розуміння тексту 

з позицій нормативності та комунікативної доцільності мовних явищ, 

з позиції їх тематичної єдності, логіко-композиційної підпорядкованості 

та мовностилістичної щільнооформленості підсилює можливості науково 

обґрунтованої організації освітнього процесу – формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Як зазначала одна з видатних методистів XX століття О. Селіванова, 

у структурі синтаксичного аналізу мають бути інтонаційно-смислові 

характеристики тексту, які значно підвищують осмисленість сприйняття 

запам'ятовування тексту, виразність його, а роботою над логічним наголосом, 

у свою чергу, активізується  увага  до аналізу смислових опор сприйманого 

й відтвореного тексту. У цілому, здійснення студентами синтаксичного 

аналізу в обсязі  навчальної програми, впливає на процес збільшення 

синтаксичного багажу довготривалої пам'яті студентів, а також на процеси 

„граматично правильного й точного вживання синтаксичних конструкційˮ 

[254]. 

У збірниках диктантів і переказів для державної підсумкової атестації 

з української мови рекомендовано взірці  текстів різних функціональних 

стилів української мови, завдяки яким студенти ознайомлюються 

з історичним минулим нашого народу, звичаями, традиціями й оберегами, 
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духовною культурою й мистецтвом, природою й відомими пам’ятками 

України, видатними постатями національної історії, культури, науки 

та їхніми досягненнями [101; 102]. 

Отже, дібрані тексти мають значний виховний і пізнавальний 

потенціал, ними забезпечується реалізація культурологічного 

й комунікативного принципів навчання української мови в загальноосвітніх 

навчальних закладах, їх вивчення сприяють утіленню вимог відповідних 

змістових ліній чинної програми з української мови. 

Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів відбувається при роботі 

з різними національно-культурними одиницями, які, будучи носіями знань 

про національну культуру, викликають особливі труднощі у студентів. 

Для того щоб у мовній свідомості студента  сформувати когнітивно-

культурний простір для діалогу культур, необхідно проводити роботу 

з лінгвокультурами, що визначаються В. Воробйовим як „діалектична єдність 

лінгвістичного й екстралінгвістичного  (понятійного та предметного) змістуˮ  

та включають у себе мовне значення й культурний сенс [42, с. 44]. 

Концепти української  культури відпрацьовуються кожен окремо, вони 

введені в загальну систему роботи. У звʼязку з тим, що національно-

культурні одиниці є і знаками реалій й одиницями мови, до них варто 

привернути  особливу увагу. Їх культурна семантика, сформована на основі 

взаємодії мови й культури, позначається  етимологією, тлумаченням 

українською та іноземною мовами, поясненням у самому тексті 

культурологічним коментарем,  способами вживання. Ілюстрації картин 

українських  художників, світлини дійсності, малюнки, плакати 

застосовуються як візуальні стимули, зорові опори. Спряженість лексичного 

значення з зоровим образом сприяє формуванню лінгвокультурологічною 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Активізації національно орієнтованих одиниць сприяють виконання завдань 
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у порівнянні культур і відображення цього різними мовними засобами. 

Про зіткнення та взаємозбагачення культур М. Бахтін наголошував: „чужа 

культура тільки в очах іншої культури розкриває себе повніше та глибше. 

Один сенс розкриває свої глибини, зустрівшись і зіткнувшись з іншим, 

чужим змістом: між ними починається ніби діалог, який долає замкнутість 

й однобічність цих смислів, цих культурˮ [17, с. 28]. Обговорюючи питання, 

студенти, уживаючи національно орієнтовану лексику, зіставляють 

компоненти різних культур, виокремлюють спільне та відмінне 

між культурами-комунікантами. Такий підхід сприяє взаєморозумінню, 

подоланню стереотипів, повагу до чужих цінностей, забезпечує перехід 

від репродуктивного навчання до продуктивного, діяльнісного (проблемного, 

пошукового, творчого). Як приклад наведемо деякі питання, 

що пропонуються для обговорення після роботи з текстами: Які вічні 

питання існують в українській  та іноземній культурі? Чим пояснюється 

виживання українців у  найскладніших умовах життя? Як вплинули 

історичні події нашої країни на характерні особливості нашого народу? 

Як ви думаєте, чому в українській  культурі художні твори часто були 

„підручниками життяˮ? Що ви чули про українських  козаків? Як і коли, 

із вашого погляду, сформувалися в козаків такі якості, як вірність царю 

і присязі та  вірність ідеалам вольності? Які словосполучення зі словом 

„воляˮ зустрілися вам у тексті про козаків?  

Двомовність, або білінгвізм, завжди супроводжується прилученням 

до вторинної культури, до її норм і традицій [174, с. 51]. Посилаючись 

на історичний досвід, свідчимо, що рідна мова виконує функцію об’єднання 

мовців у національній спільноті, вирізняючи її з-поміж інших спільнот [141, 

с. 67]. 

Подібність систем двох мов спричиняє їх змішування й викликає 

труднощі в оволодінні  українською мовою. Засвоєння мовного матеріалу 

відбувається в три етапи: 1) сприймання, розуміння, запамʼятовування 
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й відтворення виучуваного матеріалу; 2) кількаразове повторення матеріалу; 

3) виконання  завдань, коли дошкільники набувають досвіду творчої 

діяльності. Щоб краще дитина засвоїла українську мову, вихователь повинен 

здійснювати індивідуальний підхід, забезпечити сприятливі умови 

для навчання завдяки доброзичливості, заохоченню [114, с. 111, 112]. 

Для дітей дошкільного віку при засвоєнні українського мовлення доступне 

репродуктивне засвоєння мови (слухання казок, віршів, пісень, ігри). 

Цілеспрямованість системної роботи щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  посилюється потенціалом стратегічно значущої роботи 

з підготовки студентів  до аналізу й пооціновування  актуальних на занятті  

компонентів професійної майстерності педагога. Наприклад, спостерігається 

процес „залученняˮ студентів у творчу лабораторію вчених-лінгвістів, 

у творчу майстерню письменника. За таких умов створюється атмосфера 

продуктивного діалогу викладач-письменник; студент-письменник; 

викладач-студент; студент (автор „вторинногоˮ тексту) – письменник (читач 

„вторинногоˮ тексту); викладач (автор „вторинногоˮ тексту) – студент 

(редактор „вторинногоˮ тексту). 

На основі вищезазначеного, розглянемо  основні характеристики 

педагогічних здібностей, актуальних для процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів  дошкільних 

навчальних закладів (таблиця 1.2).  
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Таблиця 1.2 

Педагогічні здібності,  актуальні для процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

Компоненти 

педагогічних 

здібностей 

Процесуально-змістові характеристики педагогічних здібностей 

Гностичні 

 

знання процесів створення тексту, його лінгвокультурологічного 

аналізу та редагування; психолого-педагогічного супроводу 

мовленнєвої діяльності студентів зі створення „вторинногоˮ тексту 

Конструктивні 

 

структурування навчальної діяльності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів із урахуванням поетапного 

здійснення  лінгвокультурологічного аналізу тексту як цілісної 

системи аналізу тексту 

Організаторські 

 

управління організацією процесу навчання фахівців викладу; 

самоорганізація професійної діяльності, спрямованої на формування  

лінгвокультурологічної компетентності 

Комунікативні налагодження контакту зі студентами – майбутніми вихователями 

під час роботи над авторським і „вториннимˮ текстом. 

Послуговування „вториннимиˮ текстами в різних сферах 

життєдіяльності людини 

 

Із нашого погляду, заклади вищої освіти, де готують вихователів 

дошкільних навчальних закладів для роботи за нових умов життєдіяльності 

інформативного суспільства, опинилися перед необхідністю формування 

в майбутніх фахівців дошкільної освіти конкретних якостей мовної 

особистості, у тому числі лінгвокультурологічної  компетентності. 

Для більшості практиків це завжди було аксіомою: засвоєння знань 

про мову, розвиток мовлення  й культури особистості пов'язані єдиним 

комплексом завдань. Цей зв'язок об'єктивний, адже  як мова й мовлення 

структурно взаємозумовлені, і в цьому сенсі проблеми розвитку 

лінгвокультурології  можна назвати фундаментальною проблемою 

педагогіки, вихідною ідеєю, якою зумовлюється  взаємозалежність багатьох 

компонентів навчання української  мови. 
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Упровадження особистісно орієнтованих технологій у професійне 

навчання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів пов’язуємо 

з ефективною перебудовою освітнього процесу, за якого активізується 

самостійна науково-дослідна і творча робота студентів; зі зміною форми 

комунікації в освітньому процесі: від викладацького монологу (однобічна 

комунікація) до багатопозиційного навчання у формі полілогу, що сприяє 

налагодженню таких взаємин, де всі елементи процесу педагогічної взаємодії 

більш активні й відкриті (багатостороння комунікація); із реалізацією  

в освітньому процесі механізму взаємообміну між викладачами 

та студентами педагогічно-рольовими функціями (діалогічна взаємодія, 

пошук і репрезентація нової навчально-пізнавальної інформації, аналіз 

педагогічних ситуацій із позиції викладача та студента з професійно-

рольовою установкою „Я – виховательˮ) [103, с. 198]. 

Система фахових умінь і вимог до вихователів дошкільних навчальних 

закладів міститься в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-

професійній програмі підготовки. 

Здійснений нами аналіз освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів і молодших спеціалістів із галузі знань 01 освіта / Педагогіка 

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта став підставою для твердження,  

що у стандартах вищої педагогічної освіти значна увага приділяється 

формуванню в майбутніх вихователів закладів уміння інтегрувати спеціальні, 

психолого-педагогічні, методичні й дидактичні знання в різних ситуаціях 

професійної діяльності та посилатися на  наявний досвід для особистісного 

саморозвитку й самовдосконалення, а саме: 

- визначати психічний стан дітей дошкільного віку, звертаючи увагу 

на їхні емоції, вираз очей, жести, позу з метою добору ефективних методів 

взаємодії з дітьми в освітньому процесі; 

- розрізняти, виявляти й розвити емпатію, чутливість, 

співпереживання, доброту, справедливість; з’ясовувати, попереджати 
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й усувати причини негуманного ставлення до тварин, людей, рослин 

у процесі гуманних почуттів, стосунків, поведінки; 

- аналізувати мотиви дій і вчинків дітей, а не лише їх результати; 

- виховувати симпатію один до одного, гуманні почуття, колективні 

взаємини, справедливість, добропорядність у грі та спілкуванні; 

- реалізувати й розвивати свої педагогічні здібності, включаючи 

як їх перцептивні (розуміти та вивчати впливати не лише на поведінку 

вихованців, а й на мотиви, цілі); 

- інтерпретувати та розуміти внутрішній стан дитини за нюансами 

її поведінки, володіти засобами невербальної поведінки (міміка, жести), 

запроваджувати демократичний стиль керівництва, підтримувати однакове 

ставлення до всіх дітей дошкільного віку. 

Отже, у стандартах підготовки вихователів дошкільних навчальних 

закладів підкреслюється необхідність розвитку в майбутніх вихователів 

спроможності розуміти та сприймати внутрішній світ дитини як свій 

власний. Саме це вважається основою  успішності та ефективності виховного 

впливу на формування лінгвокультурологічної компетентності.  

На підставі порівняльного аналізу навчальних програм підготовки 

вихователів дошкільних навчальних закладів свідчимо про те, 

що педагогічний процес при  підготовці  молодшого спеціаліста 

вибудовується  з урахуванням логічних зв’язків, що сприяють поступальному 

розвитку студентів і дають можливість використовувати найцінніші 

для становлення студента бакалаврату можливості, характерні для даного 

рівня, зберігають самоцінність молодшого спеціаліста та полегшують 

адаптацію його до навчання на бакалавраті. Підготовка кадрів здійснюється 

відповідно до стандартів, розроблених Міністерством освіти і науки України.  

Укладання  навчальних планів здійснюється кожним закладом вищої 

освіти згідно з типовим планом, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України. Аналіз типізованого навчального плану дає підстави стверджувати, 
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що він має певні хиби: значна кількість навчальних годин регламентовано 

відводиться під загальні дисципліни, які мають не ознайомлювальний, 

а контрольний статус, тоді як більш доцільним є перерозподіл годин 

для збільшення практичної складової. Сучасний стан підготовки майбутніх 

вихователів вивчався в процесі аналізу навчальних планів закладів вищої 

освіти, де здійснюється  підготовка фахівців із галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, а також спостережень, 

бесід, анкетування студентів і викладачів закладів вищої освіти, фахівців, які 

працюють у галузі дошкільної освіти, а саме: Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, Комунальний 

заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної 

ради, Красноградський коледж Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради, Балаклійська 

філія  Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ 

Харківської обласної ради, Навчально-науковий інститут педагогіки 

і психології Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, Дрогобицький державний педагогічний університету імені 

Івана Франка. 

Здійснений аналіз став підставою для висновку,  що спільним для всіх 

навчальних планів є те, що вони зорієнтовані на кредитно-модульну систему 

організації освітнього процесу. Для освітньо-кваліфікаційного рівня 

„молодший спеціалістˮ передбачено однакову кількість кредитів – 36, 

„бакалаврˮ – 30.  

Зазначимо, що в усіх навчальних планах педагогічних закладів вищої 

освіти спільними є цикли: гуманітарні й соціально-економічні дисципліни; 

дисципліни природничої підготовки; дисципліни загально-професійної 

підготовки; дисципліни професійно-практичної підготовки. 

Основою змісту циклів дисциплін загально-професійної підготовки 

та професійно-практичної підготовки є теоретичні дисципліни, як-от: „Вступ 
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до спеціальності”, „Дошкільна педагогіка”, „Українська мова за професійним 

спрямуванням”, „Психотренінг комунікативності”, „Психолого-педагогічний 

практикум”, „Основи науково-педагогічних досліджень у дошкільній освіті”, 

„Організація самостійної роботи”, „Лінгводидактика”, „Методика навчання 

грамоти дітей дошкільного віку”, „Методика раннього навчання читання”, 

„Педагогічні інноваційні технології в дошкільній освіті”, „Основи 

педагогічної майстерності”, „Методика розвитку мовлення”, 

„Культурологія”, „Народознавство”, „Тренінг комунікативності”, 

„Риторика”, запропоновано  цикл дисциплін самостійного вибору 

навчального закладу та вільного вибору студентів. Проте не пропонується 

такої дисципліни як „Лінгвокультурологія”, яка, із нашого погляду, досить  

важлива дисципліна для майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Українська лінгвокультурологія орієнтована на вивчення 

національно-культурної складової, мовної картину світу, мовної особистості 

з її компетенційними можливостями. Вивчення окремих питань 

лінгвокультурологічної компетентності ґрунтується на знаннях, уміннях 

і навичках із практикуму української мови, сучасної української літературної 

мови, відомостях із літературознавчих дисциплін, культури мови, стилістики, 

риторики, культурології, народознавства тощо.  

Отже, формування лінгвокультурологічної компетентності має стати 

провідним завданням навчання української мови як базового предмета 

в закладах вищої освіти.  

Узагальнюючи праці учених (А. Аніщук, Г. Бєлєнька, А. Богуш, 

Т. Жаровцева, І. Кондратець, Т. Котик, С. Курінна,  І. Луценко, С. Матвієнко, 

О. Поліщук, М. Роганова, Ю. Руденко, Т. Садова, В. Тарасова, А. Чаговець, 

Г. Цвєткова),  відзначаємо, що педагогічна підготовка майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів є цілісною динамічною педагогічною 

системою, структура, зміст, методика реалізації якої спрямована 
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на оволодіння студентами майбутньою професійною діяльністю, їхнє 

особистісне вдосконалення. 

Професійна підготовка в педагогічному закладі вищої освіти – 

це підготовка до різноманітної педагогічної діяльності в  освітніх установах 

різних типів і рівнів. Незважаючи на різноманіття профілів педагогічної 

професії, загальне у них одне – підготовка компетентного, який володіє 

необхідними теоретичними та практичними знаннями, уміннями, педагога. 

Однак  сьогодні необхідно привернути увагу до  лінгвокультурології  в освіті 

педагога, щоб забезпечити не тільки високий рівень професійної підготовки, 

а й підвищити „загальнийˮ рівень культури, вивчити фіксацію в мові, 

етнотекстах і дискурсивній практиці духовної й матеріальної культури 

народу, тобто культурно значущої інформації збережених у колективній 

пам’яті народу символьних способів матеріального й духовного 

усвідомлення світу певним етносом, відтворених у його ідеях, схемах 

мислення й поведінки, системі етичних й естетичних цінностей, нормах, 

звичаях, обрядах, міфах, віруваннях, забобонах, побуті. 
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1.3. Теоретичне обґрунтування  технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

Закон України  „Про дошкільну освітуˮ, загальні положення Базового 

компонента дошкільної освіти орієнтують педагогів на неухильне 

забезпечення гідного навчання, виховання та розвитку кожної дитини, 

створення умов для її особистісної самореалізації, формування вміння 

пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично 

застосовувати здобуті знання.  

Сучасному  закладу дошкільної освіти  потрібні вихователі, 

яким властива інша типологічна структура особистості. Суб’єкт має постійно 

змінюватися, спроможним саморозвиватися й самовизначатися в різних 

ситуаціях, відкритим до соціального замовлення освіти (суб’єкт, який 

усвідомлює  своє професійне призначення, сприймає педагогічну діяльність 

як важливий  пріоритет, готовий до постійного перенавчання й поновлення 

знань, удосконалення умінь і навичок  організації навчальної діяльності дітей 

дошкільного віку). 

Отже, на підставі аналізу науково-педагогічного дискурсу свідчуємо, 

що реалізація формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів можлива за умови розробки 

та впровадження спеціально скоректованої освітньої технології. 

Уживаючи  термін „технологіяˮ у педагогіці („педагогічна технологіяˮ, 

„технологія навчанняˮ, „технологія вихованняˮ, „освітня технологіяˮ), слід 

ураховувати, що технологія пов’язана з освітнім процесом – діяльністю 

викладача та студента – майбутнього вихователя дошкільних навчальних 

закладів –, її структурою, засобами, методами та формами. Вона 

є сукупністю науково обґрунтованих способів організації педагогічної 

діяльності, запровадження  яких сприяє оптимальному використанню 

поставлених завдань. 
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Термін „технологіяˮ грецького походження й означає „знання 

про майстерністьˮ. Історично поняття „технологіяˮ (грец. techne – мистецтво, 

майстерність і logos – слово, учення) у значенні науки про майстерність 

виникло у зв’язку з технічним прогресом.  

Проаналізувавши поняття  „технологіяˮ у психолого-педагогічній науці 

(Додаток А),  ми дійшли висновку, що однозначного визначення  немає. 

Науковці розглядають поняття „технологіяˮ з трьох точок зору: 

із філософської, загальнонаукової й технічної. Деякі автори розглядають 

поняття „технологіяˮ як засіб гарантованого досягнення дидактичної мети 

та підкреслюють, що технологія завжди існує в будь-якому освітньому  

процесі. Інші  дослідники визначають технологію як спосіб реалізації змісту 

навчання, передбаченого навчальними програмами, що є системою форм, 

методів і засобів навчання й забезпечують найбільш ефективне досягнення 

поставленої мети [196; 202; 203; 206; 209]. Існує і третій підхід 

до трактування поняття „технологіяˮ: її обґрунтовують як сукупність 

методико-організаційних дій педагога, спрямованих на оптимізацію 

освітнього процесу технічними та інформаційними засобами навчання [199]. 

Із нашого погляду, більшість тлумачень мають спільну рису: 

технологія  містить обґрунтований, логічний, послідовний зміст, 

що реалізується в практичній діяльності викладачів.  

Наші розвідки з досліджуваної проблеми є показником того, 

що з метою формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів  важливо розглянути питання 

про можливість процесу проектування змісту фахової освіти, при якому 

освітні та професійні завдання будуть поєднані, взаємопов’язані й будуть 

спрямовані на розвиток особистості майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, створення оптимальних умов та успішний рух 

у майбутньому професійному просторі. 
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Для нашого дослідження технологія є динамічною, гнучкою системою 

застосування сукупності засобів, процедур, методичного інструментарію 

щодо забезпечення режиму найбільшого сприяння  реалізації індивідуальних 

інтересів студентів, продуктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 

спрямована на формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  у процесі фахової 

підготовки. 

Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів – це  прoцес пізнaння культури 

майбутньої професійної галузі, у якій студенти є його суб'єктами. 

Педагогічний результат формування професійно-педагогічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

характеризується як готовність до професійної діяльності.  

Для конструювання технології формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у процесі фахової підготовки слід вирішити такі завдання: 

1. Визначити етапи технологічного процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

2. Теоретично обґрунтувати впровадження зазначеної технології 

в процесі фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

3. Визначити комплекс методів, форм роботи в процесі формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів  

дошкільних навчальних закладів. 

Графічно технологія формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

показана на рис. 1.2. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Із нашого погляду сьогодні пошук шляхів ефективної підготовки 

студентів у системі вищої освіти ведеться з позицій системного, 

компетентісного, особистісно-діяльнісного, технологічного, міжкультурного 

підходів тощо. Для нашого дослідження  як теоретико-методологічне 

підґрунтя для розробки технології  формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів були 

обрані системно-діяльнісний (загальнонаукова основа), компетентісний 

(теоретико-методологічна стратегія) і культурологічний (практико 

орієнтована тактика) підходи.  

Із позицій методології загальнонаукового рівня ми  обрали системно-

діяльнісний підхід, завдяки здійсненню якого забезпечуємо комплексне 

вивчення проблеми формування лінгвокультурологічної  компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і дає можливість 

розглядати цей процес як педагогічну систему й систематизовану діяльність 

суб'єктів лінгвокультурологічної підготовки. 

Екстраполяцією основних положень системно-діяльнісного  підходу 

на предмет нашого дослідження забезпечила  реалізація багатоаспектного 

системного аналізу як самого феномена лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, так і 

процесу її формування на двох рівнях: на макрорівні – як компонента 

цілісної професійної підготовки в закладі вищої освіти, і на мікрорівні – 

як педагогічного процесу, що характеризується всіма  властивостями 

системи. 
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Педагогічні умови: реалізація педагогічного супроводу процесу формування лінгвокультурологічної  компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; створення інноваційного лінгвокультурологічного  середовища 

на основі електронних освітніх ресурсів; орієнтація лінгвокультурологічної підготовки студентів на професійні типажі 
 

ОЦІННО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК 

МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета 
формування 

лінгвокультурологіч

ної компетентності 

майбутніх 

вихователів 

дошкільних 

навчальних закладів 

 

Завдання 
вивчити стан дослідженості проблеми 

формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів;  визначити 

комплекс методів, форм роботи у процесі 

формування лінгвокультурологічної 

компетентності; здійснити 

експериментальну перевірку технології 

 

Принципи 
позитивний корпоративізм, 

культурологічне  поєднання  

вивчення української та 

іноземної мов, забезпечення 

міжнародного стандартного 

рівня  навченості 

пролонгованої 
компетентності 

 

Підходи 

системно-

діяльнісний, 

компетентісний, 

культурологічний 

Аудиторна 

робота 

 

Позааудиторна 

робота 

Науково-дослідна 

робота 
Самоосвіта  

Ціннісно-

орієнтувальний 

етап 
формування сукупності 

суб’єктивних орієнтацій 

майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних 

закладів  як членів групи 

на цінності інокультури, 
охоплюючи  певні 

соціально прийняті 

способи поведінки 
відповідно до типу 

ментальності 

Операційно-діяльнісний етап 
 формування вмінь і навичок,  необхідних  для 

цілеспрямованого пошуку рішення поставлених 

проблемних завдань за допомогою процесів активізації 

мислення, актуалізації здобутих  знань, концентрації 
когнітивної й раціонально-логічної сторін особистості 

студентів, зокрема вміння віднаходити значущу  для 

спілкування лінгвокультурологічну інформацію; 
узагальнювання культурних феноменів, фактів, подій, 

відображених  у мові; визначення тематики та 

інформаційного поля міжкультурно орієнтованих 
професійних ситуацій; уміння креативно-

конструктивної комунікативної діяльності: ініціювати 

професійний і міжкультурний діалог, вибирати 

адекватну мовленнєву стратегію 

Аналітико-рефлексивний  

етап 
формування умінь аналізу культурно-

специфічних явищ і оцінювання 

автомотивації у міжкультурному та 
педагогічному спілкуванні. Важливим є 

навчання подолання етнічних 

стереотипів і культивування етнічної 
ідентичності, навчання сприйняття та 

аналізу культурологічних  і 

педагогічних норм, аналізу 
національної специфіки рідної та іншої 

лінгвокультури, навчання студентів 
етикетних норм інокультури 

Методи: традиційні й нетрадиційні,  тренувальні,   групові, індивідуальні, пошукові, науково-дослідницькі,  інтерактивні 

Форми:  відеолекції, веб-конференції, брейн-ринг, усний журнал, круглий стіл, тренінги, веб-квестінг 

Засоби:   тестові завдання, спілкування, діагностичні методики,   інформаційні технології, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi 

(мережа Iнтернет), навчально-методичні 

Компоненти 
когнітивний, діяльнісний, 

особистісний 
 

Рівні  
низький, середній, 

високий 

 

Критерії  
мотиваційний, пізнавальний,  
операційний, рефлексивний 

 

Результат: сформованість лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  

 

Рис. 1. Технологія формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

Формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

 

Педагогічна  

практика  
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Стосовно проблеми формування лінгвокультурологічної  

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

основні положення системно-діяльнісного підходу можуть бути представлені 

в такій спосіб: 

1) лінгвокультурологічна компетентність майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів розглядається як системна 

інтегративна якість; 

2) процес формування лінгвокультурологічної компетентності 

є підсистемою  професійної підготовки у вищій освіті, що дає 

можливість здійснювати його реалізацію з урахуванням 

загальнодидактичних  принципів професійної педагогіки; 

3) формуванням лінгвокультурологічної  компетентності 

як педагогічною системою охоплюються структурні 

та функціональні компоненти й характеризуються 

внутрішньосистемною діалогічністю; 

4) ефективність цього процесу залежить від організації системних 

впливів щодо підготовки студентів до здійснення професійної 

діяльності та створення спеціальних педагогічних умов. 

Перевагою такого підходу є те, що він органічно поєднується з різними 

сучасними освітніми технологіями.  

Основні компоненти освітнього процесу за системно-діяльнісного 

підходу мають свої особливості. Так, мотиваційно-цільовим компонентом 

передбачається усвідомлене входження студента в простір навчальної 

діяльності на заняттях, визначається особистісний сенс майбутньої 

діяльності. Цим процесом керує викладач: спочатку у формі діалогу, далі – 

із запровадженням  дослідницьких методів. Як системи на цьому етапі 

визначається особистісний результат виховання й навчання, а також – 

прийоми, засоби й технології, у процесі яких засвоюється  зміст освіти.  
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Змістово-процесуальним  компонентом передбачається, що підґрунтям  

засвоєння змісту є універсальні засоби, методи діяльності. За такого підходу 

в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів виникає позитивне 

ставлення до пізнання природничо-наукової картини світу. 

Відповідно до складності завдання робота організовується в індивідуальній, 

парній або колективній формі. Результати діяльності обговорюються, 

уточнюються, коригуються навідними запитаннями та зіставленнями. 

Провідними є методи, завдяки запровадженню яких забезпечується 

саморозвиток, самоактуалізація майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Цьому сприяють аналіз, метод проектів, колективного 

навчання, технології портфоліо, модульного, критичного, проблемного 

навчання тощо.  

Рефлексивно-оцінним компонентом організовується рефлексія 

й самооцінка студентами – майбутніми вихователями дошкільних 

навчальних закладів – власної навчальної діяльності, під час якої 

співвідносяться її мета й результати, визначається ступінь їх відповідності 

й накреслюється нова мета діяльності. Рефлексією і адекватною самооцінкою 

забезпечується усвідомлення студентами рівня досягнення запланованого 

результату діяльності, розуміння власних проблем, створюються  передумови 

для подальшого самовдосконалення. 

Питання системно-діяльнісного підходу розглядали такі науковці, 

як В. Бахрушин [56], В. Беспалько [19], П. Бідюк [126], О. Гожий [126], 

О. Горбань [56], І. Дудник [92],  О. Іонова [115], І. Коваленко [126], Л. Коваль 

[127], Н. Кузьмина [146], О. Кустовська [155], О. Кучерявий [158], В. Кушнір 

[160], К. Сорока [267], І. Хижняк [290], О. Ярошинська [316] та інші. 

Ураховуючи вищезазначене, під системно-діяльнісним підходом 

ми розуміємо принципову орієнтацію дослідження, якого передбачається 

вивчення об'єкта як системи, характеристики якої мають діяльнісної  

природи. Із точки зору цього підходу ми розглядаємо формування 
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лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  як педагогічну систему діяльності викладача 

та студентів, чим забезпечується  становлення в них нового виду професійної 

компетентності – лінгвокультурологічної. 

Визначаючи загальні методологічні посилання для створення 

технології формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, однак за системно-діяльнісного 

підходу, не враховується сутнісних характеристик  лінгвокультурологічної 

взаємодії суб'єктів досліджуваного освітнього процесу в змістовому 

й методико-технологічному плані. Уважаємо, що для більш повного 

й усебічного дослідження проблеми необхідно розглянути компетентісний 

підхід. 

У нашому дослідженні такий підхід розглядається  як теоретико-

методологічна стратегія, що розуміється нами як орієнтація дослідження 

на уявлення сукупності узагальнених наукових положень із проблеми, 

характеристика різних напрямів її дослідження й організації теоретичної 

та практичної діяльності. У низці наукових студій компетентісний підхід 

як освітній принцип  розглядається в працях  І. Беха [21], Н. Бібік [26],   

С. Бернацької [17], Г. Бєлєнької [23], А. Богуш [31], Т. Голуб [52], 

Р. Гуревича [60], О. Дубасенюк [91], О. Локшиної [168], Т. Нестеренко [192], 

О. Овчарук [198],  Т. Отрошко [205], О. Пометун [221, 222], 

О. Савченко [248], В. Свистун [313], В. Тушевої [281], В. Ягупова [313] та ін.  

Науковці трактують компетентісний підхід як сукупність загальних 

принципів визначення мети освіти, відбору змісту освіти, організації 

освітнього процесу та оцінювання освітніх досягнень.  

Головною ознакою здійснення компетентісного підходу, його 

відмінною особливістю в реалізації освітнього процесу вивчення історії 

української мови є відхід від технологій трансляції знань до активних 

технологій, орієнтованих на продуктивний твoрчий прoцес, процесуальна 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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спрямованість навчання й виховання,  мотиваційний аспект, інтегрованість 

характеристик якостей особистості, що формуються в процесі професійної 

підготовки. 

За компетентісного підходу можливо  перейти в професійну освіту 

від його орієнтації на відтворення знань у випускників про лінгвістичну 

культуру до застосування та організації цих знань у майбутній професійній 

діяльності; „знятиˮ диктат об'єкта (предмета) праці (але не ігнорувати його); 

покласти в основу стратегію посилення  гнучкості на користь розширення 

можливості прaцевлaштування й виконуваних завдань; поставити на місце 

міждисциплінарно-інтегровані вимоги до формування у майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів лінгвокультурологічної 

компетентності  як результату освітнього процесу; більш тісно пов'язати мету 

з ситуaціями застосованості  лінгвокультурологічної компетенції у світлі 

праці; орієнтувати діяльність випускників на нескінченну різноманітність 

професійних і життєвих ситуацій. 

У логіці цього дослідження компетентісний підхід – це сукупність 

загальних положень, за якими визначають логіку освітнього процесу, 

орієнтованого на формування в майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів лінгвокультурологічної компетентності. 

Дослідженням проблеми формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

із позиції компетентісного підходу передбачається аналіз  основних ідей:  

- лінгвокультурологічною  компетентністю майбутніх  вихователів 

об'єднуються  інтелектуальна і навчальна  складові освіти; 

- поняття лінгвокультурологічної компетентності включає не тільки 

інваріантні компоненти будь-якої компетентності (готовність 

до цілепокладання, оцінювання, дії, рефлексії), когнітивну 

й операційно-технологічну складові, а також  мотиваційну, етичну, 

соціальну й поведінкову; 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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- лінгвокультурологічна компетентність означає спроможність 

мобілізувати здобуті знання, уміння, досвід і способи поведінки 

конкретній  професійній ситуації,  діяльності; 

- у поняття „лінгвокультурологічна компетентністьˮ закладена 

ідеологія інтерпретації змісту освіти, що формується 

„від результатуˮ ( „стандарт на виходіˮ); 

- поняття „лінгвокультурологічна компетентність майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладівˮ  є поняттям 

процесуальним, тобто вона як виявляється, так і формує потенціал, 

який виявляється ситуативно, отже, може бути покладений  в основу 

оцінювання лише відстрочені результати  навчання. 

Уважаємо, що за компетентісного  підхіду виникає можливість 

розглядати лінгвокультурологічну компетентність майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів як найважливіший результат професійної 

педагогічної освіти й ураховувати її здатність „пронизуватиˮ зміст усіх 

навчальних дисциплін (як загальнонавчальних так і професійних, 

і спеціальних),  і навчатись на всіх рівнях  професійної підготовки. 

Ми поділяємо точку зору В. Байденко [10], Г. Бєлєнької [23], 

М. Мрачковської [190], які вважають, що компетентісний підхід не може 

бути єдиним для досягнення мети освіти й сутності навчальних досягнень. 

Однак, із нашого погляду, у межах нашого наукового дослідження цим 

підходом  відображається об'єктивні потреби в посиленні уваги 

до особистісно-значущих і затребуваних на практиці результатах  

професійної освіти в цілому та лінгвокультурологічної  підготовки  студентів 

зокрема. 

У нашому дослідженні культурологічний підхід  є практико 

орієнтованою тактикою, здатною забезпечити виявляння на підставі 

сукупного наукового досвіду практичних аспектів розв’язання поставленої 

проблеми, методологія якого пов’язана з принципом культуровідповідності, 
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тобто тісного зв’язку освіти й культури: у педагогіці як частині культури 

головним завданням є прилучення  дитини до культурної спадщини соціуму 

й залучення до культурного середовища, а головна ідея освіти з позицій 

культуроутворювальної функції полягає у виконанні місії виховання людини 

культури, а відтак  – у збереженні, відродженні й подальшому розвитку самої 

культури. Глибинні зв’язки й залежності, закономірні взаємодії та внутрішня 

єдність освіти й культури, спрямованість освітньої діяльності на людину 

як суб’єкт культури, усвідомлення пріоритетності культуротворних функцій 

освіти, орієнтація на цілісний розвиток особистісної культури майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів і є втілення культурологічного 

підходу [47]. 

За культурологічного підходу щодо формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  можливо  розглядати його як освітній процес – 

комплекс науково обґрунтованих дій, що включає систему взаємопов'язаних 

елементів: мету, зміст, методи, форми, засоби й результати – визначити 

й описати його етапи, зокрема, із нашого погляду, такі як ціннісно-

орієнтувальний, операційно-діяльнісний та аналітико-рефлексивний.  

На ціннісно-орієнтувальному етапі формується сукупність 

суб'єктивних орієнтацій майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів  як членів групи на цінності іншомовної культури, включаючи певні 

соціально визнані  способи поведінки відповідно до типу ментальності. 

Також ціннісний аспект представлений на цьому етапі при формуванні 

професійно-групових та індивідуально-особистісних цінностей, до яких 

відносять  цінності-відносини, що окреслюють значення й сенс 

міжкультурних відносин і професійної комунікативної поведінки; цінності-

знання, що містять значення й сенс педагогічних, культурологічних, 

соціокультурних знань; і як цінності-якості, завдяки яким розкриваються 
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значення й сенс індивідуальних, особистісних, комунікативних, статусно-

позиційних та інших якостей особистості студентів. 

Ціннісне ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів може бути орієнтоване на лінгвоетнокультурному рівні в аспекті 

їх готовності сприймати, порівнювати й адаптувати явища національного 

життя представників іншої лінгвокультури в ситуаціях соціокультурного 

типу, а також міжетнічних відносин і відповідно до цього сприйняття діяти 

в конкретній педагогічній ситуації; на соціальному рівні – спроможність 

до прийняття іншої соціальної ролі на основі інтеграції в іншу 

лінгвокультуру в трьох аспектах: інструментальному – завдяки  залученню 

до системи норм і цінностей іншої соціального середовища й культури; 

експресивному – завдяки становленню емоційно-стійкого позитивного 

ставлення студентів до іншої лінгвокультури; пізнавальному – завдяки 

прагненню особистості привести в систему, що містяться у знаннях 

особистісного сенсу знань, норм або цінностей; на прагматичному рівні – 

у аспекті знань, умінь і навичок, володіння якими забезпечує залучення 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

до лінгвокультурологічних  цінностей країни, а також дає можливість 

практично оперувати мовою в ситуаціях міжкультурної та педагогічної 

взаємодії. 

На операційно-діяльнісному етапі формуються вміння й навички, 

необхідні для цілеспрямованого пошуку виконання  поставлених проблемних 

завдань за  активізації мислення, актуалізації здобутих знань, концентрації 

когнітивної й раціонально-логічної сторін особистості студентів, зокрема 

вміння віднаходити значущу для спілкування лінгвокультурологічну 

інформацію; узагальнювати культурні феномени, факти, події, 

що відображені в мові; визначати тематику та інформаційне поле 

міжкультурно орієнтованих професійних ситуацій; уміння креативно-

конструктивної комунікативної діяльності: ініціювати професійний 
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і міжкультурний діалог, виробляти  адекватну мовленнєву стратегію. Окрім 

того, на цьому етапі важливим є формування комунікативної й педагогічної 

толерантності, мовленнєвого етикету, вироблення вмінь інтерактивної 

й перцептивної комунікативної  взаємодії, відбору та модифікації 

комунікативних стратегій і тактик відповідно до соціально-статусної, 

соціокультурної, національної, етнокультурної характеристики партнера 

по спілкуванню, умінь самостійного культуромистецтва. 

Із нашого погляду, для засвоєння будь-якої педагогічної інновації 

є обов’язкові умови: рефлексія, розуміння та особистісна підготовленість, 

до того ж власна особистісна підготовленість до впровадження інновацій 

в освітньому  процесі, стає головним гальмом упровадження нових 

технологій. 

На аналітико-рефлексивному етапі здійснюється формування вмінь 

аналізу культурно-специфічних явищ й оцінювання автомотивації 

за міжкультурного та педагогічного спілкування. Важливим є навчання 

долати  етнічні стереотипи і культивувати етнічні ідентичності, навчати 

сприйняття  й  аналізу культурних і педагогічних норм, аналізу національної 

специфіки лінгвокультури, навчання студентів етикетних норм іншомовної 

культури. Майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів повинні 

бути спроможні  здійснювати багатопланову аналітичну діяльність різних 

аспектів міжкультурної комунікації в запропонованій професійної ситуації 

й адекватно поціновувати власну готовність у  прийнятті „іншомовних 

культурнихˮ сценаріїв і педагогічно адекватних рішень. Також майбутні 

вихователі дошкільних навчальних закладів  повинні вміти здійснювати 

рефлексивну діяльність із приводу вмінь акумулювати й синтезувати 

лінгвокультурологічну інформацію; коментувати, поціновувати  феномени 

іншомовної культури, відбиті в мові; здійснювати аналітико-смислову 

й оцінно-критичну обробку лінгвокультурологічної інформації; аналізувати 

світоглядні й моральні орієнтири, ціннісні принципи, виокремлювати, 
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аналізувати й оцінювати норми,  прийняті в лінгвокультурологічній практиці 

представників країни, мова якої вивчається  в педагогічній діяльності. 

У межах нашого  дослідження важливим є аналіз праць В. Біблера [24], 

Т. Вижимової [38], Л. Гаврілової [47], В. Кононенка [133], О. Любашенко 

[171], О. Язвинської [314], які вважають, що науковий статус 

культурологічного підходу визначається аналізом освіти як внутрішнього 

стрижня культури, інтегрувального  елемента всіх галузей духовної освіти, 

усіх форм суспільної свідомості. 

Дослідженням проблеми формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

із позицій культурологічного підходу передбачається врахування основних 

функцій культури, що детермінують визначення цього процесу як культурно-

освітнього. Погоджуємося з С. Суворовою [269], яка виокремила такі 

функції: трансляцію, актуалізацію й засвоєння системи цінностей української 

культури та іншої лінгвокультури; установлення та забезпечення 

функціонування комунікацій у межах окремих культур і за їх взаємодії; 

створення умов для культурних форм самовизначення, саморозвитку 

й самореалізації особистості; забезпечення ефективності культурної 

діяльності суб'єктів освіти. 

Отже, під культурологічним підходом ми будемо розуміти принципову 

орієнтацію дослідження на аналіз змін педагогічного процесу з точки зору 

його культурно-освітньої специфіки. Цей підхід розглядається нами з позицій 

спрямованості на когнітивно-комунікативне середовище, при цьому 

під культурою ми розуміємо частину загальної культури людства, що  може 

бути засвоєна в процесі комунікативної освіти в пізнавальному 

(культурознавчому), розвивальному (психологічному), виховному 

(педагогічному) та навчальному ( соціальному) аспектах. 

Реалізація культурологічного підходу до дослідження проблеми 

формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів 
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дошкільних навчальних закладів здійснювалася нами з урахуванням таких 

імперативів (В. Воробйов [44], Л. Городецька [57], Г. Єлізарова [97], 

Є. Зіновʼєва [106], В. Маслова [178], В. Фурманова [286]): в основу 

моделювання цього підходу до викладання української  мови покладено 

модель навчання як загальний орієнтир, ядром якої є розгляд когнітивно-

комунікативного середовища як умови вивчення культури в межах суб'єктно-

субʼєктних відносин; субʼєкт однієї культури вступає в діалог із іншою, 

маючи можливість порівняти її з власною (крос-культурна взаємодія); 

вивчення культури здійснюється з позицій культурно-мовної прагматики. 

За культурологічного підходу можливо розглянути пізнавальні процеси 

студентів, посилаючись на діалогізму свідомості в контексті мови, культури 

й культурно-мовної особистості та спиратися на такі принципи [286]: 

1) когнітивна спрямованість навчання (вивчення української мови 

сприяє пізнанню другої культурної реальності, культурних традицій, 

специфічного вербального спілкування, а когнітивний аспект сприяє 

розкриттю й пізнанню реальної культури та формуванню „картини світуˮ, 

у якій присутній сам носій мови); 

2) особистісно-діяльнісна спрямованість навчання (організація 

мовленнєвої діяльності та формування різних дій мають здійснюватися 

з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студента, чим 

визначається  його ціннісна унікальна особистість, залучена до певних 

відносин із іншими людьми, при цьому відбуваються дії, що сприяють 

формуванню культурного фону й „культурного модусу поведінки культурно-

мовної особистостіˮ); 

3) контрастивна спрямованість (порівняння української культури 

з іншомовною культурою здійснюється з урахуванням розгляду обʼєкта 

зіставлення як культурного фону з культурно-зумовленими нормативами 

та сценаріями); 



106 

 

 

4) ситуативне моделювання (ситуації розглядаються як моделі 

мовної практики й соціального конструкту, у яких конкретно виокремлені 

зміст лінгвістичного, культурологічного та соціологічного аспектів, при 

цьому функціональна модель ситуації створюється в культурі та служить 

конкретній меті виходу в міжкультурне спілкування); 

5) міжпредметна й міжаспектна координація (координація 

культурно-мовної прагматики й міжкультурної герменевтики реалізується 

на змістово-інформаційному й операційно-діяльнісному рівнях); 

6) аксіологічно-ціннісна орієнтованість (визначення 

загальнолюдських цінностей та їх пріоритетів здійснюється в предметній  

і суб'єктивній сферах). 

Отже, за культурологічного підходу як практико-орієнтованою 

тактикою дослідження проблеми формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

виникають  широкі  дослідницькі можливості, тому що за такого підходу 

можливо розглянути мову як різновид когнітивного процесу, 

а компетентність – як спроможність генерувати акти свідомості; 

позиціонувати міжкультурну комунікацію як основу для відповідного 

освітнього процесу; інтерпретувати процеси пізнання, ґрунтуючись на діалозі 

мови й культури; здійснювати вивчення культури в мовному процесі, у якому 

мова виконує культурно-прагматичну функцію, а культурні знання 

передаються  автентичною культурно-мовною особистістю. 

У процесі нашого дослідження ми визначили, що комплексне 

здійснення системно-діяльнісного, компетентнісного й культурологічного 

підходів сприяє забезпеченню аналізу  формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

як освітнього процесу, що характеризується поліфункціональністю 

й відповідного основним тенденціям міжкультурної парадигми освіти, 

до яких ми віднесли: трансляцію нормативно-ціннісного й культурного 
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досвіду, створення бази для становлення культурних форм самовизначення 

й комунікативних норм самореалізації особистості студентів – майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів; забезпечення культурно-мовної 

ідентифікації та становлення бікультурної  особистості. 

Отже, за кожного із обраних нами теоретико-методологічних підходів 

розкривається певна специфіка досліджуваного процесу, але тільки 

їх комплексне взаємодоповнювальне здійснення  дає загальне уявлення 

про цей феномен. 

На підставі аналізу ми виокремили такі  функціональні компоненти 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів: 

− когнітивним компонентом передбачається вміння студентів 

висловлювати думку, почуття, поціновуванню, емоції стосовно 

виявлення  іншої лінгвокультури; 

− діяльнісний компонент означає здатність здійснювати процес 

передачі та прийому інформації в ситуаціях міжкультурної 

та професійної спрямованості; 

− особистісний компонент позначається в умінні студентів 

впливати на поведінку представників іншої лінгвокультури 

в процесі міжкультурної комунікації завдяки  регуляції власної 

поведінки. 

Розглянуті нами компоненти лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів стали підставою 

для судження  про цей педагогічний і лінгвокультурологічний феномен 

як комплекс освіти, яким охоплюється полікомпонентна структура, цілісність 

якої забезпечується  взаємозв'язком і взаємозалежністю. 

Вивченням педагогічного процесу формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 
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із позиції системно-діяльнісного підходу, а також розробкою відповідної 

технології припускається: виокремлення компонентів цього процесу, 

визначення системоутворювальних  чинників і звʼязків між компонентами. 

Виокремленням  компонентів формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

передбачається вивчення поняття елемента як мінімального компонента 

технології  або максимальної межі її розчленування. Компонентами 

ми визначили  структурні блоки (мотиваційно-цільовий, змістово-

процесуальний та оцінно-результативний), що виокремлені, зважаючи 

на її функціональність  у технології,  і  будуть описані нами нижче. 

Структура процесу формування лінгвокультурологічної  

компетентності  являє собою організовану сукупність компонентів (етапів 

процесу) і звʼязків між ними, якими забезпечується  реалізація спільної мети 

– досягнення майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів 

певного рівня сформованості лінгвокультурологічної компетентності. 

На основі зазначених положень системно-діяльнісного, 

компетентісного й культурологічного підходів, з урахуванням структури 

лінгвокультурологічної  компетентності ми розробили технологію 

формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; метою її розробки визначена  мета – 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; технологія  структурно-функціональна 

та складається зі структурних компонентів (мотиваційно-цільового, змістово-

процесуального й оцінно-результативного блоків), що виконують відповідні 

функції (цілепокладальну, діагностико-прогностичну, мотивувальну, 

особистісно-творчу, комунікативно-когнітивну, аксіологічну, діагностико-

коригувальну, стабілізаційну та рефлексивно-стимулювальну). 

Мотиваційно-цільовий блок включає все різноманіття цілей і завдань 

педагогічної діяльності: від мети – усебічного й гармонійного розвитку 
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особистості студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів – до конкретних завдань формування лінгвокультурологічної 

компетентності, ним  об'єднується  мотиваційний і цільовий компоненти. 

Мотиваційний компонент виконує мотивувальну функцію, якою 

передбачає формування мотивації навчальної діяльності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, запровадження методів 

і застосування засобів їх спонукання до продуктивної пізнавальної 

й лінгвокультурологічної комунікативної  діяльності, до активного засвоєння 

змісту освіти. 

Цільовий компонент містить мету процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів.  Стратегічною метою є формування 

лінгвокультурологічної компетентності, для досягнення якої поставлені такі 

завдання:  

1) формування внутрішньої мотивації студентів – майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів – до вивчення української  мови 

й культури та позитивного емоційно-ціннісного ставлення до норм і правил 

поведінки в інший лінгвокультурі;  

2) забезпечення мотиваційної готовності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів щодо формування лінгвокультурологічної 

компетентності, формування в них базових професійних цінностей та ідеалів;  

3) формування компонентів лінгвокультурологічної  компетентності 

при вивченні спеціальних дисциплін;  

4) формування спеціальних особистісно-поведінкових професійних 

якостей студентів (здатність до емпатії й рефлексії, активність, свідомість, 

відповідальність, самостійність, спроможність до самовдосконалення, 

саморозвитку); 

5) набуття  досвіду лінгвокультурологічної  професійної діяльності; 
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6) формування рефлексивних й оцінювальних умінь осмислення 

власного рівня лінгвокультурологічної  компетентності. 

Цей компонент виконує такі функції: цілепокладальну  й діагностично-

прогностичну. 

Цілепокладальною педагогічною функцією  передбачається 

трансформація загальної педагогічної мети, що поставлена  перед системою 

професійної освіти, в конкретні завдання, що  досяжні на заданому відрізку 

освітнього  процесу й за конкретних умов, зокрема відображення 

можливостей досягнення основних цілей освітнього процесу, оптимальний 

вибір цілей згідно з етапами формування лінгвокультурологічної  

компетентності, вироблення в майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів цільових установок щодо її формування.  

Діагностико-прогностична функція означає попереднє оцінювання 

можливої результативності процесу формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за конкретних умов на основі діагностування параметрів процесу 

й визначення чинників, що сприятимуть або перешкоджатимуть досягненню 

запланованих результатів. 

Змістово-процесуальний блок можна розглядати як відносно 

виокремлену підсистему з взаємоповʼязаними елементами: постановкою 

та розʼясненням мети й завдань майбутньої діяльності щодо засвоєння змісту 

освіти; взаємодія викладачів і студентів при реалізації процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності; запровадження у спеціальний спосіб 

обраних методів, засобів і форм освітнього процесу; створення сприятливих 

умов для реалізації процесу; ужиття  різноманітних заходів 

для стимулювання діяльності студентів – майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; забезпечення звʼязку педагогічного процесу з іншими 

процесами. Науково обґрунтований відбір змісту процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
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навчальних закладів є одним із основних умов продуктивності пошуків його 

оптимізації. 

Змістовим компонентом блоку технології передбачається створення 

такої структури змісту освіти, форм і методів навчання, сукупність яких 

у процесі лінгвокультурологічної  підготовки в  закладах  вищої освіти  

у своєму запровадженні сприятиме формуванню всіх компонентів 

лінгвокультурологічної  компетентності. Вони представлені в технології  

змістом теоретичної підготовки студентів і є відносно самостійною галуззю 

змісту освітнього процесу. Теоретичною підготовкою майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів мають на меті формування в них знань 

в галузі професійної діяльності й співвідносять із двома основними 

аспектами: предметним і процесуальним. Відповідно до особливостей 

сформованої нами компетентності цим компонентом охоплюється 

лінгвокультурологічна й  комунікативна підготовку. У межах змістового 

компонента цього блоку  технології доцільно обмежитися предметним 

аспектом зазначених  видів підготовки. 

Лінгвокультурологічна  підготовка спрямована на функціональне 

оволодіння майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів 

українською мовою й культурою; комплексними знаннями про форми 

поведінки представників іншої лінгвокультури; знаннями механізмів 

функціонування міжкультурної комунікації. 

До змістового  компонента цього блоку  технології  відносять навчальні 

програми, нормативні дисципліни, дисципліни за вибором студента, 

спеціальні курси, освітні технології тощо. 

Цей компонент виконує аксіологічну функцію, що означає 

моделювання аксіологічного поля, на якому репрезентується цінності 

української  та іншої культури, і забезпечується можливості для адекватного 

поціновування  інформації шляхом співвіднесенням норм української 
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та іншої  культури, чим передбачається подолання студентами національної 

мовної зумовленості образу світу. 

Формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів забезпечується під впливом усіх 

компонентів освітнього процесу як єдиного цілого. Формами реалізації 

запропонованої нами технології є аудиторна, науково-дослідна й самостійна 

робота студентів, самостійна робота студентів під керівництвом викладача, 

позааудиторні виховні заходи. Під час аудиторних занять мають на меті 

формування у студентів основних рис  мовної особистості, завдяки яким 

вони здатні до адекватної соціальної взаємодії в різних ситуаціях 

спілкування. Ефективність аудиторної  роботи залежить від збалансованості 

компонентів змісту освіти й запровадження  відповідних методів і прийомів 

навчання. Самостійною роботою студентів мають на меті повторення 

й систематизацію вивченого  матеріалу на основі виконання творчих робіт.  

Для реалізації форм навчання в технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів обрані методи, спрямовані на забезпечення підготовки 

та самореалізації студентів  у полікультурному соціумі й за умов 

міжкультурної  комунікації з урахуванням відповідності та узгодженості 

потреб педагогічної теорії та практики, культурних і субкультурних процесів 

та особливостей міжкультурного спілкування. До таких методів ми віднесли 

традиційні й нетрадиційні, тренувальні, групові, індивідуальні, пошукові, 

науково-дослідні, інтерактивні. 

Ці методи переводять освітній процес щодо засвоєння студентами 

української мови й лінгвокультури у формат навчання комунікації 

завдяки реальному спілкуванню мовою, що вивчається (за допомогою 

поєднання  академічного вивчення мови з реальною комунікацією). 

Цей компонент виконує особистісно-творчу функцію, суть якої полягає 

в тому, що формуванням вторинної мовної особистості студента 
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передбачається оволодіння мовою як системою переструктурованої мовної 

свідомості й навчання розуміння культурно-мовної особистості інофона, 

а також формування й удосконалення  особистісних якостей студентів 

під час навчання  – лінгвокультурологічну  підготовку, і комунікативно-

когнітивну функцію, якою передбачається комунікативність, ситуативність, 

функціональність вивчення мови й культури, а також позиціонування 

вивчення мови як когнітивного процесу з урахуванням як універсальних 

процесів пізнання, так і індивідуальних властивостей, що характеризують 

пізнавальну манеру кожного студента. 

Оцінно-результативним блоком визначається успішність реалізації 

пропонованої  технології  та повʼязаний зі своєчасним отриманням 

інформації ефективний процес формування лінгвокультурологічної 

компетентності. Оцінно-результативний блок представлений комплексом 

критеріїв, за якими оцінюється якість реалізації технології й досягнутий 

результат, рівнями, що відображають формування лінгвокультурологічної 

компетентності в динаміці. 

Критерії визначаються як ознака, на підставі якої здійснюється 

оцінювання, визначення або класифікація чого-небудь. Критерії 

лінгвокультурологічної  компетентності визначаються, посилаючись 

на системне розуміння процесу її формування, виокремлених  структурних 

компонентів цього процесу, його етапів. У сучасних педагогічних 

дослідженнях  йдеться про те, що кількість ознак за кожним критерієм має  

бути не менше трьох (у разі визначення  трьох і більше ознак є показником 

повного виявлення  цього критерію  при визначенні  одного показника  або за 

браком  показників затверджується, що даний критерій не зафіксовано). 

У звʼязку з цим, ми виробили чотири критерії для оцінювання рівня 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, що відбиваються  відповідно 

трьома показниками (таблиця 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Критерії, показники та засоби контролю сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів  

дошкільних навчальних закладів 

Компоненти 

лінгвокультурологіч

ної компетентності 

майбутніх 

вихователів 

дошкільних 

навчальних закладів 

Критерії 

сформованості 

лінгвокультурологічної 

компетентності 

Показники 

сформованості 

лінгвокультурологічної 

компетентності 

Засоби 

контролю 

сформованості 

компонентів 

лінгвокультуро

логічної 

компетентності 

Когнітивний  мотиваційний 

пізнавальний 

професійні знання: 

обсяг знань 

гнучкість знань 

дієвість знань 

опитування 

тестування 

анкетування 

рішення 

навчально-

професійних 

завдань 

успішність 

із практичних 

дисциплін 

Діяльнісний операційний лінгвокультурологічні 

уміння: 

послідовність 

виконання дій 

повнота виконання дій 

усвідомленість 

виконання дій 

розробка 

проектів 

рішення 

професійно 

орієнтованих 

завдань 

 

Особистісний  рефлексивний професійно-значущі 

якості: 

інтелектуальна 

терпимість 

і адаптивність 

самоефективність 

у професійній 

діяльності 

продуктивність 

міжкультурної 

та професійної 

комунікації 

самооцінка 

експертне 

оцінювання 

рефлексія 

 

Узагальнивши  фактичний  матеріал із досліджуваної проблеми 

ми описали три рівні сформованості лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 



115 

 

 

відповідно до ступеня виявлення  критеріїв і показників: високий, середній 

і низький. Характеристика рівнів із їх описом відповідно до розроблених 

критеріїв і показників буде подана нами в другому  розділі дослідження. 

Досягнення мети – формування лінгвокультурологічної  

компетентності та реалізації розробленої  технології  може бути забезпечена 

за умови, якщо освітній процес регулюється відповідними принципами: 

загальнодидактичними  і специфічними (методичними). 

У сучасній дидактиці принципи навчання розглядаються 

як рекомендації, згідно з якими спрямовується педагогічна діяльність 

й освітній процес у цілому, визначаються способи досягнення педагогічних 

цілей із урахуванням закономірностей освітнього процесу. Спираючись 

на положення про те, що принципами навчання поєднуються теоретичні 

уявлення з педагогічною практикою й, спрямовуючи діяльність педагогів, 

реалізується нормативна функція дидактики, ми розробили принципи 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

Із-поміж базових принципів реформування сучасної системи освіти 

важливе місце посідають принципи гуманітаризації (формування духовної 

культури особистості, бачення „себе у світіˮ та „світу в собіˮ), відкритості 

(інтеграції у світові освітні структури), варіативності. Провідними 

принципами розвитку системи вищої педагогічної освіти (закладів 

та установ, де здійснюється навчання й виховання майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів) на сучасному етапі вважаються такі, 

як фундаменталізація, універсалізація, глобалізація, відповідність запитам 

суспільства й часу, взаємодія з наукою та культурою, демократизація 

й відкритість. 

Сучасні лінгводидакти, творчо запроваджуючи традиційні 

загальнопедагогічні принципи в процесі проектувальної інноваційної 

діяльності, цілком закономірно керуються і специфічними (власне 
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методичними) принципами навчання української мови (Н. Голуб, Л. Мацько, 

Н. Тоцька, Т. Симоненко, Т. Донченко). На підставі аналізу педагогічних 

праць ми  виокремили ті загальнодидактичні та власне методичні принципи 

навчання української мови, що стали спрямованими положеннями 

під час педагогічного проектування технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Загальнодидактичні принципи навчання української мови: 

1) гуманізації – процес мовної освіти спрямований на розвиток 

комунікативної особистості кожного студента як педагога-гуманіста, 

представника інтелектуальної еліти країни; в основу педагогічних технологій 

покладено увагу до людини – найвищої цінності сучасного суспільства; 

2) гуманітаризації – на заняттях із української мови в майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів формуються ціннісні орієнтації, 

спроможність до культурного саморозвитку; підвищується рівень 

національного самоусвідомлення; 

3) науковості – відображення у змісті навчальних дисциплін 

сучасних лінгвістичних і лінгводидактичних поглядів на проблеми 

української мови й культури мовлення; 

4) доступності й посильності, індивідуалізації навчання – 

оптимальний добір форм і методів, запровадження яких забезпечується 

дохідливий виклад теоретичного мовного матеріалу з урахуванням фаху, 

вікових та індивідуальних можливостей студентів; немає нездоланних 

труднощів при самостійному опрацюванні студентами рекомендованих 

викладачем науково-інформаційних джерел із української мови; 

5) безперервності – раціональне поєднання форм аудиторної 

й позааудиторної групової та індивідуально-самостійної навчальної роботи 

студентів із української мови, що стимулюватиме майбутніх вихователів 
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дошкільних навчальних закладів до постійного підвищення рівня 

мовнокомунікативної компетенції; 

6) активізації міжпредметних зв’язків (інтегративності) – 

актуалізація знань про мову як універсальну багатофункціональну систему, 

здобутих студентами в процесі вивчення інших гуманітарних навчальних 

дисциплін; створення інтегрованих навчальних курсів, проведення окремих 

інтегрованих занять; 

7) наступності та перспективності – навчання студентів української 

мови з опорою на знання, уміння й навички, сформовані в період навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах; спроектованість змісту навчальних 

курсів на подальше професійне мовне самонавчання й самовдосконалення; 

8) практичної спрямованості – система знань із української мови, 

відповідних умінь і навичок,  їх практичне застосування спрямоване 

на подальшу професійну мовнокомунікативну діяльність педагога; 

9) унаочнення  – застосування сучасних аудіовізуальних засобів 

навчання української мови, завдяки чому  оптимізується процес формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; 

10) єдності навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів 

– створення в закладах вищої освіти навчально-науково-інноваційного 

простору, завдяки чому забезпечується професійна підготовка майбутніх 

вихователів-дослідників, відбувається формування креативної мовної 

особистості кожного фахівця; 

11) взаємовідповідності та взаємозв’язку матеріального 

й інтелектуального компонентів навчального середовища  – суб’єкт-

суб’єктна навчальна взаємодія викладачів і студентів відбувається за умов 

інформатизації й технічної оснащеності  освітнього процесу; 

12)  співпраці та співдружності викладачів, студентів, учнів, дітей 

дошкільного віку, сім'ї, громадськості, трудових колективів у формуванні 
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гармонійно розвиненої особистості студента – майбутнього вихователя 

дошкільних навчальних закладів. 

Специфічні (власне методичні) принципи навчання української мови: 

1) принцип вивчення української мови як динамічної системи – 

вивчаючи норми літературної мови, студенти повинні спостерігати 

за змінами як фактом  життя мови в просторі й часі, мати загальне уявлення 

про тенденції розвитку української мови в сучасному білінгвальному 

та полілінгвальному просторі;  

2) принцип навчання української мови на ґрунті знань про психологічні 

закономірності функціонування мови в комунікативному просторі – 

оптимальне поєднання в межах педагогічних технологій 

мовнокомунікативної та психокогнітивної діяльності студентів  –  

породження і сприймання тексту в конкретній ситуації професійного 

спілкування;  

3) принцип зв’язку всіх мовознавчих дисциплін із риторикою 

як пранаукою, якою закладаються основи майстерності володіння 

переконливою комунікацією – знання з риторики дають можливість 

майбутньому вихователю створити досконалий дискурс відповідно 

до конкретного комунікативного задуму;  

4) принцип цілеспрямованого систематичного поповнення активного 

українськомовного словника майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів термінами сучасних мовознавчих галузей, що розширять знання 

студентів з проблем професійної комунікації – ідеться про терміни 

комунікативної лінгвістики (дискурс, мовленнєвий акт, засоби повідомлення, 

мовленнєвий жанр тощо), когнітивної лінгвістики (концепт, вербальна 

пам’ять тощо), лінгвістики тексту (фрейм – типова ситуація спілкування, 

спрямованого на адресата), етнолінгвістики, теорії міжкультурної 

комунікації, соціолінгвістики (мовна особистість, полілінгвізм тощо);  
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5) принцип діяльнісно-комунікативної, професійної спрямованості 

навчання української мови – мовні норми сучасної літературної української 

мови засвоюються студентами на основі створення зв’язних усних 

і писемних текстів професійного спрямування; перевірка й самоперевірка 

рівня мовних знань, умінь і навичок відбувається в процесі реальної 

мовнокомунікативної взаємодії студентів ( наприклад, під час педагогічної 

практики в дошкільних навчальних закладах);  

6) структурно-функціональний, стилістично маркований принцип 

вивчення мовних явищ – взаємопов’язані структурні елементи мовної 

системи розглядаються в текстах різних стилів і жанрів – у процесі 

лінгвістичного (або дискурсивного) аналізу;  

7) принцип диференційованого навчання української мови – організація 

різнорівневого навчання студентів: поділ матеріалу навчальних мовних 

курсів на обов’язковий і додатковий, оптимальний добір різноманітних форм, 

методів і прийомів групової та індивідуально-самостійної роботи студентів 

із урахуванням індивідуальних особливостей);  

8) принцип діалогізації навчання студентів української мови –

формування знань із української мови, професійних мовнокомунікативних 

умінь і навичок майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

відбувається з урахуванням структурних компонентів діалогічної навчальної 

діяльності (за Л. Бурман): мотиваційного (інтерес до діалогічного 

вербального спілкування засобами української мови), комунікативного (увага 

до комунікативних якостей мовлення), організаторського (володіння 

ситуацією спілкування, керівництво навчальною дискусією ), гностичного 

(структурування навчального матеріалу з української мови в діалогічні 

форми – моделювання діалогів), креативного (висловлення оригінального 

бачення проблеми під час професійного діалогу), емоційного (емоційний 

вплив на співрозмовника засобами української мови в поєднанні 

з невербальними), оцінного (аналіз студентами результатів спільної бесіди, 



120 

 

 

оцінювання й самооцінка ними можливостей організувати й реалізувати 

діалогічне навчання в освітніх закладах). 

У нашому дослідженні ми запроваджуємо такі  принципи: 

Принцип позитивного корпоративізму. Позитивний корпоративізм – 

це форма досягнення згоди й соціального партнерства учасників соціальної 

взаємодії на взаємовигідних умовах. У сучасному світі ідея корпоративізму 

як феномена особливого обʼєднання зусиль для створення сукупного 

загального ресурсу реально утверджує себе у світі як основу розробки 

сучасних соціальних технологій. Реалізація принципу позитивного 

корпоративізму в процесі формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів дає 

можливість здійснити професійний контекст освітнього процесу, оскільки 

передбачається моделювання ситуацій соціально-психологічної взаємодії, 

регульованої ціннісно-нормативною системою майбутньої професійної 

діяльності. 

Принцип культурологічно-повʼязаного вивчення української 

та іноземної мов  ґрунтується на положенні про те, що існує нерозривний 

звʼязок кожної окремої мови та відповідної культури, а вивчення форм 

української мови стає можливою за контрастом із іноземною мовою, 

що є аналогічним і для феноменів культури. Відповідно, кожна з культур 

повʼязується зі своїм утіленням у мові. За цим принципом важлива відмова 

від процедури порівняння на користь української культури. У результаті 

вивчення мов і культур  стають зрозумілі причини негативного сприйняття 

їх дій носіями чужої культури, тож можуть бути вироблені вміння 

правильного реагування на таке сприйняття. 

Принцип забезпечення міжнародно-стандартного рівня навченості 

означає функціональність в оволодінні українською мовою й культурою, 

відповідність міжнародним стандартам і реалізується через адекватні мету, 

зміст і технології, а також обʼєктивні міжнародно-стандартні способи 
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оцінювання, як дескриптори рівнів володіння рідною мовою, зафіксовані 

в нашій країні в Концепції розвитку іншомовної освіти, національному 

стандарті навчання іноземних мов і типових програмах із іноземних мов.  

За принципом пролонгованої компетентності передбачається 

спрямованість на міцні базові, інваріантні знання студентів про іншу 

лінгвокультуру та повʼязані з ними стійкі мовні й мовленнєві  компетенції 

як основи реалізовувати ці знання в довгостроковій перспективі. Реалізація 

цього принципу найбільш ефективна в процесі формування 

лінгвокультурологічної компетентності у форматі моделювання 

квазіпрофесійних ситуацій із попереднім засвоєнням студентами знань 

про культурні універсалії та про власні культурні цінності.  

До педагогічних умов формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

ми відносимо:  

− реалізацію педагогічного супроводу процесу формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; 

− створення інноваційного лінгвокультурологічного  середовища 

на основі електронних освітніх ресурсів;  

− орієнтацію лінгвокультурологічної підготовки студентів 

на професійні типажі, необхідність якого ми довели, здійснивши 

теоретичний аналіз. 

Отже, на підставі здійснених основі системно-діяльнісного, 

компетентісного й культурологічного підходів ми розробили  структурно-

функціональну технологію  формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

якою охоплюються  структурні компоненти (мотиваційно-цільовий, змістово-

процесуальний та оцінно-результативний блоки), що виконують кожен 
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відповідні функції (цілепокладальну, діагностико-прогностичну, 

мотивувальну, особистісно-творчу, комунікативно-когнітивну, аксіологічну, 

діагностико-коригувальну, стабілізаційну й рефлексивно-стимулювальну). 

Технологія характеризується, окрім традиційних для всіх педагогічних 

технологій властивостей (системність, цілісність, відкритість, гнучкість, 

керованість, ефективність), такими важливими особливостями:  

інтегративністю,  прогностичною адекватністю й педагогічної валідністю. 

Упровадженням розробленої  технології сподіваємося забезпечити 

формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  під час їхнього навчання в закладах вищої 

освіти. 



123 

 

 

Висновки до першого розділу  

 

Центром  нашого дослідження є проблема формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, що розглядається з позицій нових психолого-

педагогічних і лінгвістичних напрямів, культурологічних та міжкультурних 

пріоритетів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів” – розкрито стан розробленості проблеми 

дослідження; узагальнено визначення провідних дефініцій „культура”, 

„компетентність”, „лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна 

компетентність”, визначено структуру лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; 

теоретично обґрунтовано технологію формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

розкрито її компоненти, принципи, підходи.  

На підставі аналізу і узагальнення положень наукових праць 

(М. Алефіренко, А. Арутюнова, Д. Башуріна,  В. Воробйова, О. Дортман,  

О. Зінов’єва, В. Кононенко, В. Красних, В. Маслова, Г. Нурулліна, 

Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, І. Харченкова, В. Шаклеїн  та ін.) 

визначено, що лінгвокультурологічна компетентність – це інтегративна 

якість фахівця, що відображає готовність і здатність до взаєморозуміння 

і взаємодії з представниками іншого лінгвокультурного соціуму на підставі 

оволодіння знаннями про іншу лінгвокультуру і соціонормативним  

комунікативним досвідом з метою їх реалізації в різних сферах професійної 

педагогічної діяльності.   

На підставі  теоретичного аналізу розглянуто наступні основні наукові 

напрями: 
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- дослідження культури через мову (А. Брюкнер, В. Іванов, 

М. Толстой та ін.), де  культура розглядається як спосіб організації думки 

мовної особи та  умови формування різних мовних концепцій і категорій; 

цінним із наукових позицій є той факт, що культура розглядається не просто 

поряд із лінгвістикою, а є засобом, необхідним для ґрунтовного  аналізу мови 

й тексту;  

- розгляд мови як засоби створення, розвитку та збереження 

культури (К. Льові-Стросс, Ю. Лотман, К. Манхейм та ін.); важливим 

є положення, що за допомогою мови створюються шедеври  матеріальної 

й духовної культури.  

Змістом лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів формуються відповідні культурні системи, 

представлені національними культурними явищами, поняттями, концептами 

та мовними системами, що значно відрізняються одна від одної. 

Міжкультурні та міжмовні відмінності становлять національну специфіку 

мовної картини світу певного етносу, визначати яку можна, порівнюючи 

її з мовними картинами світу інших народів. Саме специфічна частина 

мовної картини світу окремої лінгвокультури представляє найбільший 

інтерес для формування лінгвокультурологічної компетентності.  

Доведено, що вихователь дошкільних навчальних закладів – 

це „людина культури”, креативна особистість, обізнана зі своїм національним 

корінням, шанує культурні надбання інших народів, спроможна розкрити 

й підтримати в кожному вихованцеві його індивідуальні здібності, захопити  

пристрасним словом рідної мови і формувати толерантну особистість 

з розвиненим почуттям розуміння й поваги до інших культур.  

Акцентовано увагу на місце лінгвокультурології  в освіті педагога, 

щоб забезпечити не тільки високий рівень професійної підготовки, 

а й підвищити „загальний” рівень культури, вивчити фіксацію в мові, 

етнотекстах і дискурсивній практиці духовної й матеріальної культури 
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народу, тобто культурно значущої інформації збережених у колективній 

пам’яті народу символьних способів матеріального й духовного 

усвідомлення світу певним етносом, відтворених у його ідеях, схемах 

мислення й поведінки, системі етичних й естетичних цінностей, нормах, 

звичаях, обрядах, міфах, віруваннях, забобонах, побуті. 

Доцільність і необхідність використання потенціалу засобів 

лінгвокультурологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів зумовили розробку технології 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, представлену у вигляді моделі  як єдність 

мотиваційно-цільового, змістово-процесуального, оцінно-результативного 

блоків. 

Із метою забезпечення ефективності діагностики та реалізації 

технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів виокремлено структурні 

компоненти: когнітивний (професійні знання), діяльнійсний 

(лінгвокультурологічні уміння), особистісний (професійсно-значущі 

особистісні якості). 

Визначено критерії з відповідними показниками: мотиваційний 

(формування мотивації навчальної діяльності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, використання методів і засобів 

їх спонукання до продуктивної пізнавальної і лінгвокультурологічної 

комунікативної  діяльності, до активного освоєння змісту освіти); 

пізнавальний (знання про мови, світової культури, світовому педагогічному 

досвіді; про іншу національну лінгвокультуру і національний досвід, 

оперування професійними знаннями, здатність мобілізувати засвоєні знання 

для отримання нових), операційний (акумулювання і синтезування 

лінгвокультурологічної інформації; виділення, аналіз і оцінка норм, зразків, 

стереотипів, прийнятих у лінгвокультурологічній практиці представників 
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країни, що вивчається; узагальнення культурних феноменів, ініціювання 

міжкультурного діалогу у професійній сфері; вибір типу дискурсу та його 

параметрів; вибір мовної стратегії), рефлексивний (прийняття нових ідей; 

орієнтація в неоднозначних професійних ситуаціях; розуміння і оцінка 

інтелектуального і культурологічного  різноманіття; здатність і готовність 

реалізовувати ефективне спілкування у міжкультурній  та професійній 

сферах, вступати в переговори і йти на компроміси). 

Схарактеризовано рівні формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

(низький, середній і високий).  

Основний зміст першого розділу відображено в публікаціях автора [63; 

64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 74; 75; 77; 80]. 



127 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

2.1. Загальні питання організації та проведення експериментальної 

роботи 

У I розділі ми  розглянули теоретико-методичні положення 

формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів: 

- упорядковано термінологічний апарат; 

- визначено особливості лінгвокультурологічної компетентності 

та специфіка її формування в майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів як результату лінгвокультурологічної підготовки; 

- розроблена технологія формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Під час  теоретичного аналізу проблеми дослідження ми припустили, 

що процес формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів стане більш ефективним, якщо 

на основі системно-діяльнісного, компетентісного й культурологічного 

підходів упровадити розроблену технологію формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Для підтвердження наукової вірогідності висунутих нами теоретичних 

положень необхідна організація спеціальних заходів.  

У процесі нашого дослідження ми обираємо педагогічний експеримент, 

зумовлений важливими чинниками: 1) експеримент дає можливість 

упорядкувати  таку організацію педагогічного процесу, щоб можна було 

простежити  зв’язок  між явищами, що вивчаються, без порушення цілісності 

самого процесу; 2) експеримент сприяє глибокому якісному аналізу й більш 
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точному кількісному вимірюванню як уведених в освітній процес нових 

і видозмінених компонентів, так і результатів самого процесу; 

3) експериментом гарантується зміна або відтворення явища з метою його 

вивчення найбільш сприятливих, чітко зафіксованих і контрольованих умов; 

4) він надає можливість багаторазового відтворення досліджуваних явищ за 

варіативних  умов і щодо точного вимірювання їх параметрів. 

Ми усвідомлюємо певну умовність результатів будь-якого 

педагогічного  експерименту, зумовленого  специфікою педагогічної науки 

як науки  майбутнього.  Окрім того, як правильно, із нашого погляду, 

уважають дослідники Е. Жосан [98], О. Кошка [210], В. Краєвський [143], 

В. Красовська [210],  В. Сиденко [257], Є. Сівашінська [261], умовність 

результатів експериментальної роботи в педагогічних дослідженнях 

пояснюється ще й тим, що як би не вирівнювалися початкові умови 

в контрольній та експериментальних групах, як би не добирався „однаковийˮ 

склад педагогів, в експерименті педагогічний процес буде мати особистісну 

обумовленість. 

Експериментальна робота спрямована на досягнення такої мети: 

перевірити дієвість розробленої нами технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Перевірка ефективності нашого дослідження здійснювалася 

традиційним способом: за участі контрольної групи, у роботі з якою наша 

технологія не впроваджується, й експериментальних груп, працюючи з якими 

ми впроваджуємо  технологію формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Педагогічний експеримент здійснювався за звичайних умов освітнього 

процесу Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради,  Красноградського коледжу 
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Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ 

Харківської обласної ради, Балаклійської філії  Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради, 

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

з 2015 до 2018 рр. і проводився під час вивчення студентами дисциплін 

соціально-гуманітарної підготовки, фундаментальної, природничо-наукової 

та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін („Дошкільна педагогікаˮ, 

„Українська мова за професійним спрямуваннямˮ, „Психотренінг 

комунікативностіˮ, „Психолого-педагогічний практикумˮ, „Основи науково-

педагогічних досліджень у дошкільній освітіˮ, „Організація самостійної 

роботи студентівˮ, „Дошкільна лінгводидактикаˮ, „Методика навчання 

грамоти дітей дошкільного вікуˮ, „Методика раннього навчання читанняˮ, 

„Педагогічні інноваційні технології в дошкільній освітіˮ, „Основи 

педагогічної майстерностіˮ, „Методика розвитку мовленняˮ, 

„Культурологіяˮ, „Народознавствоˮ).  

Експериментальна перевірка коректності та дієвості технології 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, дослідно-експериментальна робота щодо оцінювання 

впливу визначених  умов на ефективність її реалізації здійснювалася нами 

в три етапи: 

1) на констатувальному  етапі експерименту (2015 – 2018 рр.) ми 

визначили рівень сформованості лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у контрольній та 

експериментальних групах за виробленими  критеріями й показниками; 

2) формувальний етап експерименту (2015 – 2018 рр.) проводився 

за звичайних умов освітнього процесу  за допомогою організації 
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експериментальних заходів у експериментальних групах з впровадженням 

розробленої технології та у контрольній групі  за традиційною методикою 

освітнього процесу; 

3) контрольний етап експерименту (2016 – 2018 рр.) 

характеризувався узагальненням, систематизацією, описом і підсумковим 

оцінюванням результатів експерименту в контрольній і експериментальних 

групах; констатацією ефективності реалізації розробленої технології, 

втілення результатів дисертаційного дослідження в освітню практику 

закладів вищої освіти. 

Розглянемо  більш докладно вищезазначені  етапи. 

Перший етап – констатувальний.  Для цього етапу педагогічного 

експерименту властивим є констатація стану об'єкта, який досліджується, 

виявляються актуальний стан об'єкта; педагогічні умови й засоби, якими 

зумовлений цей  початковий стан і які наявні на початок формувального 

етапу експерименту.  

В експерименті на констатувальному етапі взяли участь 50 викладачів 

та 380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, а саме: 100  студентів 

Комунального закладу „Харківська  гуманітарно-педагогічна академіяˮ 

Харківської обласної ради (ЕГ-1), 80 студентів  Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університетˮ     

(ЕГ-1), 50 студентів Красноградського коледжу Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради 

(ЕГ-2), 50 студентів Балаклійської філії Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради (ЕГ-3), 

50 студентів Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(ЕГ-4),  50 студентів   Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (КГ). 
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Метою констатувального етапу експерименту було визначення рівнів 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за виробленими  критеріями, 

установлення й аналіз передумов,  що зумовили цей рівень. 

Ми визначити такі завдання констатувального етапу:  

− вивчення стану освітнього процесу, у межах  якого планується 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; 

− уточнення критеріїв, показників і рівнів сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; 

− визначення параметрів початкового рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності  учасників експерименту; 

− комплектування експериментальних і контрольної груп, 

однакових за рівнем сформованості досліджуваної лінгвокультурологічної 

компетентності відповідно до вимог репрезентативності та надійності 

отриманих результатів. 

Для реалізації мети й завдань експерименту ми запроваджували такі 

методи педагогічного дослідження: 

− анкетування студентів – майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів – із метою визначення рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності та виявлення причин, що зумовили 

такий  рівень (Додаток Б, Додаток В); 

− анкетування викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють 

підготовку студентів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, метою якого є 

аналіз актуального, із погляду викладачів, рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  (Додаток Г, Додаток Д); 
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− тестування студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта з 

метою визначення рівня сформованих компонентів лінгвокультурологічної 

компетентності й рівня цієї  компетентності в цілому; 

− статистичні методи для визначення початкового рівня 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, із приблизно однаковими для 

експериментальних і контрольної груп,  показниками – статистично 

несуттєвими  відмінностями; 

− метод експертного оцінювання  для доповнення отриманих даних 

апріорної інформації фахівців (експертів). 

Із метою з’ясування стану проблеми формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у процесі професійної підготовки в педагогічних 

закладах   вищої   освіти     проведене    анкетування     50-х викладачів 

та 380-х студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються 

у вищезазначених  навчальних закладах. 

Анкетування розпочалося з визначення ступеня поінформованості 

респондентів щодо суті ключових понять. Викладачам було запропоновано 

запитання „Що таке „лінгвокультурологічна компетентність?ˮ. Відповідь 

на це запитання стала показником того, що більшість викладачів досить 

поверхово розуміє поняття „лінгвокультурологічна компетентністьˮ. 

Ґрунтовно відповіли 32 викладачі (64%), 18 (36%) – відповіли неправильно.    

Відтак  викладачам було запропоновано висловити свою думку щодо 

запитання „Чи вважаєте Ви за необхідне формування в майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів лінгвокультурологічної 

компетентності в процесі професійної підготовки в закладах вищої 

освіти?ˮ. проаналізувавши відповіді викладачів на це запитання, дійшли 

висновку, що більшість із них уважають за необхідне приділяти увагу 
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формуванню лінгвокультурологічної компетентності – 42 респонденти (84%), 

8 респондентів (16%)  негативно поставились до такого процесу. 

Відповідаючи на запитання: „Чи створені, із Вашого погляду, у Вашому 

закладі вищої освіти педагогічні умови формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів?ˮ, 

переважна більшість респондентів надала позитивну відповідь – 35 (70%), 

лише 15 (30%) викладачів уважають, що умов для формування такої 

компетентності не створено.  

На наступне завдання: „Визначте шляхом самооцінки рівень Вашої 

педагогічної майстерності щодо формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ 

респонденти визначились у такий спосіб: 14 (28%) викладачів визначили 

рівень лінгвокультурологічної компетентності як високий, 30 (60%) 

викладачів – середній, 6 (12%) викладачів уважають власний рівень 

педагогічної майстерності щодо формування лінгвокультурологічної 

компетентності низьким. 

 На запитання: „Чи відчуваєте Ви потребу покращити знання щодо  

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів?ˮ, 30 (60%) викладачів дали позитивну 

відповідь,  20 (40%) викладачів відповіли, що такої потреби в них не виникає. 

Отже, на підставі проведеного анкетування викладачів, дійшли 

висновку, що більшість із них достатньої мірою обізнані з суттю поняття 

„лінгвокультурологічна компетентністьˮ, упевнені в необхідності формувати 

лінгвокультурологічну  компетентність майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Важливо звернути увагу, що викладачі здебільшого 

визначають власний рівень педагогічної майстерності щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності як середній і бажають покращити 

знання щодо формування лінгвокультурологічної компетентності. 
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Наступним етапом було анкетування студентів. До опитування ми було 

залучили 380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, яким було 

запропоновано такі питання: „Що таке „лінгвокультурологічна 

компетентність?ˮ, „Чи буде Вам потрібна лінгвокультурологічна 

компетентність у Вашому подальшому житті та професійній 

діяльності?ˮ, „Чи приділяють увагу викладачі в процесі професійної 

підготовки формуванню лінгвокультурологічної компетентності?ˮ. 

Анкетування показало, що майбутні вихователі дошкільних навчальних 

закладів досить поверхово розуміють поняття „лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ – такого висновку дійшли, проаналізувавши відповіді 

студентів на запропоновані питання. Переважна більшість студентів (356 – 

93,7%) уважає вироблення лінгвокультурологічної компетентності 

необхідним для подальшого життя та професійній діяльності, і лише 

24 студенти (6,3%) не розуміють  сенсу цих умінь у своєму майбутньому 

житті. Більшість студентів після закінчення педагогічного закладу вищої  

освіти висловила бажання працювати за спеціальністю: 285 студентів (75%) – 

вихователями, 45 студентів (11,8%) – методистами, 25 студентів (6,6%) – 

науково-педагогічними працівниками, 25 (6,6%) обрали інші варіанти 

працевлаштування.  

Відповідаючи на запитання „Чи приділяють увагу викладачі в процесі 

професійної підготовки формуванню лінгвокультурологічної 

компетентності?ˮ,  202 студенти (53,2%) визнали, що викладачі байдужі 

стосовно цього аспекту їхньої професійної підготовки, а 178 (46,8%) 

студентів дали позитивну відповідь. 

Для вирішення першого завдання констатувального етапу 

експерименту (вивчення стану освітнього процесу, у межах  якого планується 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів), ми запроваджували метод аналізу 

документації, зокрема ми проаналізували вимоги Державних освітніх 
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стандартів, навчальні  та робочі плани за спеціальністю 012 Дошкільна 

освіта, навчальні та робочі програми з дисциплін загальнопрофесійного 

циклу й дисциплін спеціальності. Також ми проаналізували зміст навчальних 

дисциплін професійної підготовки з точки зору їх можливостей щодо 

формування лінгвокультурологічної компетентності, й дійшли певних 

висновків. 

У когнітивний компонент закладені можливості для формування таких 

субкомпетенцій: 

- дискурсивно-аналітичної (оволодіння знаннями процедурного  

сценарію взаємодії в міжкультурному та професійному дискурсі: у процесі  

вивчення курсів „Дошкільна педагогікаˮ, „Українська мова за професійним 

спрямуваннямˮ, „Психотренінг комунікативностіˮ, „Психолого-педагогічний 

практикумˮ, „Основи науково-педагогічних досліджень у дошкільній освітіˮ, 

„Організація самостійної роботиˮ, „Лінгводидактикаˮ, „Методика навчання 

грамоти дітей дошкільного вікуˮ, „Методика раннього навчання читанняˮ, 

„Педагогічні інноваційні технології в дошкільній освітіˮ, „Основи 

педагогічної майстерностіˮ, „Методика розвитку мовленняˮ); 

- інтракультурної  (оволодіння знанням комунікативно-когнітивних 

структур (фреймових моделей), що містять інформацію 

лінгвокультурологічного характеру в процесі вивчення дисципліни 

„Українська мова за професійним спрямуваннямˮ); 

- ціннісно-смислової (формування вміння вибирати цільові та смислові 

установки для своїх дій у ситуаціях професійної діяльності в процесі 

вивчення курсу „Українська мова за професійним спрямуваннямˮ). 

У діяльнісному  компоненті закладені можливості щодо  формування 

таких субкомпетентностей: 

- лінгвопрагматичної (оволодіння принципами та правилами 

ефективного мовленнєвого спілкування в межах рамках лінгвокультури 

в процесі вивчення курсу „Українська мова за професійним спрямуваннямˮ, 
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„Дошкільна лінгводидактикаˮ, „Методика навчання грамоти дітей 

дошкільного вікуˮ, „Методика раннього навчання читанняˮ, „Методика 

розвитку мовленняˮ); 

- етико-мовної (принципи естетичного спрямування мови 

та правила мовленнєвого етикету в міжкультурно і професійно орієнтованих 

ситуаціях: у процесі вивчення курсів „Практика усного та писемного 

мовленняˮ, „Методика навчання міжкультурної комунікаціїˮ); 

- соціолінгвістичної (формування спроможності організовувати 

мовленнєву поведінку адекватної ситуації спілкування 

відповідно до соціолінгвістичної норми  й установками конкретної 

національно-лінгвокультурологічної спільноти: у процесі вивчення курсів  

„Психотренінг комунікативностіˮ, „Психолого-педагогічний практикумˮ, 

„Дошкільна лінгводидактикаˮ, „Навчання української мови в іншомовних 

дошкільних закладахˮ). 

В особистісному компоненті закладені можливості для формування 

таких субкомпетентностей: 

- базових компетентностей (формування базових 

загальнокультурних компетентностей у процесі вивчення курсів „Сучасна 

українська моваˮ,  „Культурологіяˮ, „Лінгвокультурологіяˮ, „Введення 

в теорію міжкультурної комунікаціїˮ, „Лінгвокраїнознавство 

і країнознавствоˮ щодо формування базових загальних компетентностей); 

- спеціальних компетентностей (формування компетентностей 

у професійно-практичній, науково-методичній, науково-дослідній, 

організаційно-управлінській сферах у процесі вивчення дисциплін „Практика 

усного та писемного мовленняˮ, „Практикум із культури мовленнєвого  

спілкуванняˮ, „Основи науково-педагогічних досліджень у дошкільній 

освітіˮ, „Дошкільна лінгводидактикаˮ, „Методика навчання грамоти дітей 

дошкільного вікуˮ, „Основи педагогічної майстерностіˮ,  „Методика 

розвитку мовленняˮ); 
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- особистісних якостей (формування соціально-перцептивних, 

ауто-психологічних, комунікативних якостей у процесі вивчення курсів 

„Дошкільна педагогікаˮ, „Українська мова за професійним спрямуваннямˮ, 

„Психотренінг комунікативностіˮ, „Дошкільна лінгводидактикаˮ, „Методика 

навчання грамоти дітей дошкільного вікуˮ, „Методика раннього навчання 

читанняˮ, „Основи педагогічної майстерностіˮ, „Методика розвитку 

мовленняˮ, „Теорія і методика навчання іноземної мови в дошкільних 

навчальних закладахˮ, „Введення в теорію міжкультурної комунікаціїˮ, 

„Практикум із культури мовленнєвого спілкуванняˮ). 

Інтерпретуючи отримані результати, ми дійшли висновку, 

що в нормативних документах, навчальних планах і програмах містяться 

дисципліни, якими розглядаються питання формування 

лінгвокультурологічної компетентності. Посилаючись на спостереження 

за освітнім процесом закладів вищої освіти, анкетування викладачів 

з’ясували сучасний стан застосування засобів лінгвокультурологічної 

компетентності в професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, а також визначили особливості ставлення 

до лінгвокультурологічної компетентності в цілому. Викладачі вважають, 

що в 263-х студентів (69,2%) мають достатній рівень знань 

лінгвокультурологічної компетентності,  у 87-х студентів (22,9) – середній 

і лише в 30-и студентів (7,9%) – низький рівень.  

 

Рис. 2.1. Результати оцінювання  педагогами рівня володіння 

студентами основами лінгвокультурологічної компетентності 
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Друге завдання констатувального етапу експерименту (вироблення 

критеріїв, визначення показників і рівнів сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів) ми вирішували з урахуванням того, що критерії, 

показники й рівні сформованості досліджуваної компетентності були 

визначені  нами під час написання розділу 1 (ми виокремили чотири критерії 

відповідно трьох структурних компонентів лінгвокультурологічної 

компетентності : мотиваційний, пізнавальний, операційний, рефлексивний, 

що позначаються відповідно до  трьох показників: професійні знання, 

лінгвокультурологічні вміння, професійно значущі особистісні якості та три 

рівні сформованості лингвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів відповідно до ступеня 

виявлення  критеріїв і показників: високий, середній і низький).  

Науковець Л. Петриченко [214] стверджує, що критерії оцінювання 

залежать і від об’єкта, і від суб’єкта оцінювання, а також варіюються залежно 

від групи користувачів інформації. 

Отже, низький рівень сформованості лінгвокультурологічної  

компетентності характеризується: 

• за мотиваційним критерієм: негативним ставленням до майбутньої 

професійної діяльності; недостатнім усвідомленням цінності та необхідності 

інформації; недостатнім прагненням до досягнення успіху та подолання 

труднощів; немає інтересу, потреби, бажання та сили зовнішніх і внутрішніх 

мотивів під час виконання лінгвокультурологічної діяльності; бажання 

до професійного саморозвитку; 

• за  пізнавальним  критерієм у сфері професійних знань: обмеженим  

обсягом знань (на рівні глобального тезауруса – недостатніми знаннями 

про мови, культури, на рівні національного тезауруса – про національну 

лінгвокультуру й на національному досвіді викладання української 
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та іноземних мов і культур, на рівні індивідуального тезауруса – незнання 

стратегій ефективного спілкування в міжкультурній та професійній сферах); 

браком гнучкості знань (труднощами  в пошуку варіативних способів 

застосування професійних знань при зміні ситуації, неспроможністю 

запропонувати різні способи вирішення однієї і тієї ж міжкультурної 

або професіональної ситуації); низьким рівнем дієвості знань 

(усвідомленістю низькою оперативністю професійними знаннями, 

неспроможністю  мобілізувати засвоєні знання для здобуття  нових); 

• за операційним критерієм у сфері лінгвокультурологічних  умінь 

порушеннями  послідовності виконання дій (непослідовність дій 

акумулювання й синтезування лінгвокультурологічної інформації, 

вироблення, аналіз й оцінювання норм, зразків, стереотипів, яких 

дотримуються в лінгвокультурологічній практиці); неповнотою виконання 

дій (необґрунтованість або бездіяльність щодо відзнайдення значущої 

для спілкування лінгвокультурологічної інформації, узагальнення 

культурних феноменів, відображених у мові; ініціювання міжкультурного 

діалогу в професійній сфері; вибору типу дискурсу та конкретизації його 

параметрів; вибору адекватної мовленнєвої стратегії); низьким рівнем 

усвідомленості виконання дій (неефективність дій щодо усвідомлення 

системи понять, що формують „інофону картину світуˮ); 

• за рефлексивним критерієм у сфері професійно значущих 

особистісних якостей: відсутністю інтелектуальною нетерпимістю 

й адаптивністю  (запереченням нових ідей; неспроможністю долати труднощі 

й орієнтуватись у неоднозначних професійних ситуаціях; нерозумінням 

і недооцінюванням інтелектуального й культурного різноманіття, історичної 

перспективи; невмінням адаптивного регулювання поведінки 

відповідно до конкретної міжкультурної та професійної ситуації); 

неефективністю в професійній діяльності (низьким рівнем самосвідомості, 
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самооцінки, самоконтролю, уміння управляти своїм станом і працездатністю 

при вирішенні професійно орієнтованих завдань); непродуктивністю 

міжкультурної та професійної комунікації (недостатністю знань різних 

стратегій і методів ефективного спілкування в міжкультурній  та професійній 

сферах, низьким рівнем готовності приймати зміни в процесі міжкультурної 

та професійної комунікацій, вести перемовини й іти на компроміси). 

Середній рівень сформованості лінгвокультурологічної компетентності 

характеризується: 

• за мотиваційним критерієм: ставлення до майбутньої 

професійної діяльності виявляється недостатньо; розмите усвідомлення 

цінності та необхідності інформації; прагнення до досягнення успіху 

та прагнення до подолання труднощів виявляється недостатньо; не виникає 

інтересу, потреби, бажання та сили зовнішніх і внутрішніх мотивів 

у лінгвокультурологічній  діяльності;  

• за  пізнавальним  критерієм у сфері професійних знань: 

достатнім обсягом знань (на рівні глобального тезауруса – досить повним 

обсягом знань про мови, культури, на рівні національного тезауруса – 

про іншу національну лінгвокультуру й національний досвід викладання 

української  та іноземних мов і культур, на рівні індивідуального тезауруса – 

достатнім знанням стратегій ефективного спілкування в міжкультурній 

та професійній сферах); гнучкістю достатніх знань (фрагментарно 

представленим віднайденням  варіативних засобів застосування професійних 

знань при зміні ситуації, спроможністю запропонувати кілька способів 

вирішення однієї й тієї ж міжкультурної або професійної ситуації); середнім 

рівнем дієвості знань (достатньою свідомістю оперування професіональними 

знаннями в запропонованій ситуації та спроможністю мобілізувати засвоєні 

знання для здобуття  нових); 
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• за операційним критерієм у сфері лінгвокультурологічних  умінь: 

логічного послідовністю виконання дій (інформації; іноді наявністю 

порушень при аналізі й оцінюванні  норм, зразків, стереотипів, прийнятих у 

лінгвокультурологічній практиці); достатньою повнотою виконання дій 

(пошуком найбільш загальної значущої для спілкування 

лінгвокультурологічної інформації, труднощами в узагальненні культурних 

феноменів та ініціювання міжкультурного діалогу в професійній сфері, 

недостатньо аргументованим обґрунтуванням вибору типу дискурсу 

та конкретизації його параметрів; іноді неправильним вибором мовленнєвої 

стратегії); достатньою усвідомленістю виконання дій (осмисленням системи 

понять, якими формується „інофонна картина світуˮ, середнім рівнем 

усвідомленості за необхідності варіювання мовленнєвих моделей 

відповідно до  ситуації міжкультурного професійного спілкування); 

• за рефлексивним критерієм у сфері професійно значущих 

особистісних  якостей: достатньою інтелектуальною терпимістю 

й адаптивністю (прийняття нових ідей, фрагментарні труднощі в орієнтації 

в професійних ситуаціях; загальним розумінням й оцінюванням 

інтелектуального й культурного різноманіття, історичної перспективи; 

деякими  труднощами в адаптивному регулюванні поведінки 

відповідно до конкретної міжкультурної та професійної ситуації); середньої 

самоефективності в професійній діяльності (достатній рівень самосвідомості, 

самооцінки, самоконтролю, уміння управляти своїм станом і працездатністю 

при вирішенні професійно орієнтованих завдань); середньою продуктивністю 

міжкультурної та професійної комунікації (достатністю знань різних 

стратегій і методів ефективного спілкування в міжкультурній та професійній 

сферах, поодинокими труднощами в прийнятті змін у процесі міжкультурної 

та професійної комунікації). 
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Високий рівень сформованості лінгвокультурологічної  компетентності 

характеризується: 

• за мотиваційним критерієм: позитивним ставленням 

до майбутньої професійної діяльності; глибоким усвідомленням цінності 

та необхідності інформації; свідомим прагненням до досягнення успіху 

та прагненням до подолання труднощів; виявляння інтересу, потреби, 

бажання та сили зовнішніх і внутрішніх мотивів у лінгвокультурологічної 

діяльності; бажання до професійного саморозвитку; 

• за пізнавальним критерієм у сфері професійних знань: повним 

обсягом знань (на рівні глобального тезауруса – про мови, культури  

й педагогічний  досвід, на рівні національного тезауруса – про іншу 

національну лінгвокультуру й національний  досвід викладання української 

та іноземної  мов і культур, на рівні індивідуального тезауруса – повним 

знанням стратегій ефективного спілкування в міжкультурній 

та професіональній  сферах); високою гнучкістю знань (обґрунтованим 

віднайденням  варіативних засобів застосування професійних знань при зміні 

ситуації, спроможністю  запропонувати кілька способів творчого вирішення 

однієї й тієї ж міжкультурної або професійної ситуації); ефективною дієвістю 

знань (високим рівнем свідомості й  мобільністю оперування професійними 

знаннями, здатністю мобілізувати засвоєні знання для здобуття нових); 

• за операційним  критерієм у сфері лінгвокультурологічних  

умінь: чіткою послідовністю виконання дій (логічністю акумулювання 

й синтезування лінгвокультурологічної інформації; досконалими навичками 

аналізу й оцінювання норм, зразків, стереотипів, прийнятих 

у лінгвокультурологічній практиці); повнотою виконання дій 

(обґрунтованістю віднайдення значущої для узагальнення 

лінгвокультурологічної інформації, узагальнення культурних феноменів, 

відображених у мові; адекватним ініціюванням міжкультурного діалогу 
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в професійній сфері, обґрунтованим вибором типу дискурсу та повнотою 

конкретизації  його параметрів; вибором адекватної мовленнєвої стратегії); 

усвідомленістю виконання дій (повним усвідомленням системи понять, 

якими формується  „інофонна картина світуˮ); 

• за рефлексивним критерієм у сфері професійно значущих 

особистісних  якостей: інтелектуальною терпимістю й адаптивністю 

(прийняттям нових ідей і їх продуктивним запровадженням у діяльності; 

високим рівнем здібності долати труднощі  та орієнтуватись у неоднозначних 

професійних  ситуаціях; розумінням й адекватним оцінюванням 

інтелектуального й культурного різноманіття, історичної перспективи; 

адаптивним регулюванням поведінки відповідно до конкретної 

міжкультурної та професійної ситуації); високою самоефективністю 

у професійній діяльності (високим рівнем самосвідомості, самооцінки, 

самоконтролю, уміння управляти своїм станом і працездатністю 

при вирішенні професійно орієнтованих завдань); високою продуктивністю 

міжкультурної та професійної комунікації (дієвістю знань різних стратегій 

і методів ефективного спілкування в міжкультурній та професійній сферах, 

високим рівнем готовності приймати зміни в процесі міжкультурної 

та професійної комунікації, вести перемови й іти на компроміси). 

Вироблені нами критерії й визначені рівні сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів дають цілісне системне уявлення щодо досліджуваного 

процесу та є  передумовою для подальшого вивчення тенденцій, принципів 

й умов формування лінгвокультурологічної  компетентності. 

Методики, що запроваджувались у процесі експериментальної 

розвідки, складалися з тестів „відкритихˮ і „закритихˮ запитань, що дало 

можливість отримати більш об’єктивні відомості з проблеми нашого 
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дослідження. Діагностичний інструментарій, запроваджений нами, 

представлений у таблиці. 

Таблиця 2.1 

Діагностичний інструментарій щодо визначення рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів 

Критерій Методики дослідження 

мотиваційний опитувальник „Мотивація успіху та уникнення невдачˮ 

за А. Реаном; 

опитувальник „Мотивація навчання студентів у процесі 

формування лінгвокультурологічної компетентностіˮ 

за Т. Ільїною 

пізнавальний тест для діагностування рівня формування майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів; 

маркувальна таблиця щодо  оцінювання рівня 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

операційний опитувальник „Діагностика особливостей самоорганізації 

в процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ 

(за О. Ішковим); 

діагностична карта педагогічного оцінювання  

формування лінгвокультурологічної компетентності 

та самооцінки готовності майбутнього вихователя  

до саморозвитку 

рефлексивний діагностика рефлексивності в процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ за А. Карповим; 

визначення рівня самоактуалізації особистості в процесі 

вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ за Абрахам 

Маслоу; 

методика дослідження вольової саморегуляції 

А. Звєрькова та Є. Ейдмана 
 

 

На констатувальному етапі експерименту зроблено загальну вибірку – 

380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, яка була розподілена 

на п’ять субвибірок. Розподіл між субвибірками наведено в наступній 

таблиці. 
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Таблиця 2.2 

Кількісні дані експериментального дослідження 

Назва ВНЗ Назва групи Кількість 

студентів 
Дрогобицький державний педагогічний університет 

 імені Івана Франка 
КГ 50 

Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний 

педагогічний університетˮ 
ЕГ-1 80 

Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академіяˮ Харківської обласної ради 
ЕГ-1 100 

Красноградський коледж Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради 
ЕГ-2 50 

Балаклійська філія  Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради 
ЕГ-3 50 

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка  

ЕГ-4 50 

 

Діагностику рівня сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

ми розпочали за першим, мотиваційним, що містить у собі такі показники, 

як сформованість мотивів досягнення успіху в житті та в професійній 

діяльності. Мотивація досягнення успіху – це стратегія поведінки людини, 

коли вона орієнтована на активність, досягнення результату, не боїться 

помилок, здійснює різні дії, спроможна до ризику. Опитувальник Реана 

(Додаток Е) спрямований на визначення мотивації успіху й мотивації 

побоювання невдачі. Проведеним опитуванням визначили, що високий 

рівень наявності мотивів до успіху мають лише 22,8% студентів із КГ, 18%  – 

із ЕГ-1, 12% – із ЕГ-2, 16% – із ЕГ-3, 14% – із ЕГ-4; середній рівень – 43,3% – 

КГ, 54% –ЕГ-1, 36% – ЕГ-2, 38% – ЕГ-3, 42% – ЕГ-4; низький рівень – 33,9% 

– КГ, 28% –ЕГ-1, 52% – ЕГ-2, 46% – ЕГ-3, 44% – ЕГ-4. 

Прагнення здобувати знання за мотиваційним критерієм визначали за 

методикою Т. Ільїної „Мотивація навчання студентів у процесі формування 

лінгвокультурологічної компетентностіˮ (Додаток Ж). Диференціацію 

відповідей здійснювали за трьома шкалами: „оволодіння знаннямиˮ 



146 

 

 

(прагнення здобувати знання, допитливість), „оволодіння професієюˮ 

(прагнення оволодіти професійними знаннями та сформувати професійно 

важливі якості); „отримання дипломаˮ (прагнення отримати диплом 

при формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів 

при складанні іспитів і заліків). Ця методика складається з 50 тверджень, 

що можуть оцінюватися особистістю у ставленні до себе – позитивно 

або негативно. Перевага мотивів за першими двома шкалами позначає 

адекватний вибір студентом професії та вдоволення цим вибором нею. 

Отримані результати є показником того, що добре сформована 

мотивація для оволодіння професійно необхідними знаннями, уміннями 

та якостями у процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ спостерігається  

тільки у 21% студентів. Визначено, що 45,4% студентів зі спеціальності 

012 Дошкільна освіта орієнтовані на формальне отримання диплома. Слабка 

мотивація навчальної діяльності студентів зумовлена тим, що в більшості 

студентів поверхові знання до такого стану призвело те, що в них немає 

прагнення до професійного саморозвитку. 

Отже, засобами об’єктивної діагностики підтверджено приблизно 

однаковий (низький) вихідний рівень сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за мотиваційним критерієм, що відображено в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Результати аналізу рівня лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

за мотиваційним критерієм (%) на початку експерименту 

Рівень КГ ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 41 22,8 9 18 6 12 8 16 7 14 

Середній 78 43,3 27 54 18 36 19 38 21 42 

Низький 61 33,9 14 28 26 52 23 46 22 44 

Усього: 180 100 50 100 50 100 50 100 50 100 
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Покажемо це графічно за допомогою діаграм 

За мотиваційним  критерієм 

 

Рис. 2.2. Діаграма за результатами діагностики рівня 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за мотиваційним 

критерієм (констатувальний етап експерименту) 

Вимірювання пізнавального критерію сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів проводилось за допомогою тесту (Додаток З).  Тест 

містить запитання, спрямовані на визначення  знань майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів про лінгвокультурологічну компетентність, 

знань про сучасні педагогічні технології, особливості  їх упровадження 

в дошкільних навчальних закладах, суть технологічного процесу. 

За кількістю правильних відповідей майбутні вихователі дошкільних 

навчальних    закладів     диференціюються    за      рівнями:   високий –      

20 – 25 правильних відповідей, середній – 10 – 19  правильних відповідей, 

низький – 1 – 9 правильних відповіді.  

Другим показником пізнавального критерію є посилення пізнавальної 

потреби. Для діагностики за цим показником була застосована  маркувальна 

таблиця щодо  оцінювання рівня сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

(Додаток И). Потужність пізнавальної потреби визначалась пропорційною 
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сумою   балів:   15   балів  –  потреба   виражена   чітко  (високий   рівень),      

6 – 12 балів – потреба помірна (середній рівень), менше 6 балів – потреба 

незначна (низький рівень). 

Проаналізувавши  дані  тестування, визначили такі рівні сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів за пізнавальним критерієм (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Результати аналізу рівня лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

за пізнавальним  критерієм (%) на початку експерименту 

Рівень КГ ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 48 26,7 8 16 5 10 7 14 9 18 

Середній 68 37,8 30 60 31 62 31 62 27 54 

Низький 64 35,5 12 24 14 28 12 24 14 28 

Усього: 180 100 50 100 50 100 50 100 50 100 
 

Покажемо це графічно за допомогою діаграм. 

За пізнавальним  критерієм 

 

Рис. 2.3. Діаграма за результатами діагностики рівня 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за пізнавальним критерієм 

(констатувальний етап експерименту) 
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Визначення  рівня лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за операційним критерієм 

здійснювалося на підставі  аналізу практичних дій майбутніх вихователів 

під час виконання вправ і завдань, якими було передбачено застосування 

лінгвокультурологічних  умінь: пошук інформації, її аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення тощо.  

В основу діагностики була покладена методика „Діагностики 

особливостей самоорганізації в процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ, модифікована автором О. Ішковим (Додаток К). 

Запропонувавши опитувальник, ми ставили за мету визначити  індивідуальні 

особливості самоорганізації майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Опитувальник „Діагностика особливостей самоорганізації в процесі 

вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ містить інтегральну шкалу „Рівень 

самоорганізаціїˮ і шість часткових шкал, що характеризують рівень розвитку 

одного особистісного компонента самоорганізації (вольові зусилля) і п’яти 

функціональних компонентів: цілепокладання, аналіз ситуації, планування, 

самоконтроль, корекція. Проведеним опитуванням визначили, що високий 

рівень наявності мотивів до самоорганізації мають лише 13,3% студентів 

із КГ, 20%  – із ЕГ-1, 24% – із ЕГ-2, 12% – із ЕГ-3, 14% – із ЕГ-4; середній 

рівень – 55% – КГ, 44% –ЕГ-1, 54% – ЕГ-2, 48% – ЕГ-3, 50% – ЕГ-4; низький 

рівень – 31,7% – КГ, 36% –ЕГ-1,  22% – ЕГ-2,  40% – ЕГ-3, 36% – ЕГ-4. 

Низький рівень характеризує особистість, для якої майбутнє досить туманне, 

їй не властиво планувати свою щоденну активність і докладати вольові 

зусилля для завершення розпочатих справ. 

Для діагностики за операційним критерієм ми застосували  діагностичну 

карту педагогічного оцінювання формування лінгвокультурологічної 

компетентності та самооцінки готовності майбутнього вихователя  

до саморозвитку. Після заповнення діагностичної карти оцінювання 

та самооцінки й  готовності до саморозвитку підраховується загальна 
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кількість балів: 0 – 57 балів – показники критерію не позначаються;                

0 – 240 балів – низький рівень готовності до саморозвитку; 240 – 400 балів – 

середній рівень готовності до саморозвитку; 400 – 513 балів – високий рівень 

готовності до саморозвитку. 

Отже, на підставі діагностики показників рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  за операційним критерієм методами спостереження, 

анкетування й аналізу результатів ми виявили проблеми й отримали такі 

результати (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Результати аналізу рівня лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

за операційним  критерієм (%) на початку експерименту 

Рівень КГ ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 24 13,3 10 20 12 24 6 12 7 14 

Середній 99 55 22 44 27 54 24 48 25 50 

Низький 57 31,7 18 36 11 22 20 40 18 36 

Усього: 180 100 50 100 50 100 50 100 50 100 
 

Покажемо це графічно за допомогою діаграм 

За операційним  критерієм 

 

Рис. 2.4. Діаграма за результатами діагностики рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів за операційним критерієм  

(констатувальний етап експерименту) 
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Для оцінювання рівня лінгвокультурологічної компетентності 

за рефлексивним критерієм запроваджувалася методика А. Карпова 

(Додаток М). Студенти повинні були відповісти на 27 запитань, адаптованих 

до нашого дослідження, зі шкалуванням варіантів: 1 – абсолютно 

неправильно, 2 – неправильно, 3 – скоріше неправильно, 4 – не знаю,                

5 – скоріше правильно, 6 – правильно, 7 – цілком правильно. За результами 

методики, рівні або більші ніж 7 стенів, свідчимо про високо розвинену 

рефлексійність. Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – індикатори 

середнього рівня рефлексійності. Показники, менші 4 стенів – показник  

низького   рівня розвитку рефлексійності. Підсумовуючи, визначаємо    

рівень розвитку   рефлексії, а саме:   до   113 балів − низький   рівень,           

114 – 139 − достатній, 140 і вище − високий рівень сформованості рефлексії 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, що є показником 

адекватного оцінювання результатів діяльності, віднайдення помилок 

у роботі та прагнення їх позбутися. Проаналізувавши результати 

опитувальника, ми визначили, що з високим рівнем сформованості рефлексії 

18,8% студентів. Із середнім рівнем –  45,6% та низьким рівнем – 35,6% 

студентів.  

Наступним кроком нашої роботи було визначення рівня 

самоактуалізації особистості в процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ, зʼясування  загального рівня реалізації особистістю 

її потенційних можливостей; визначення  рівня  самоактуалізації за окремими 

її показниками; допомога студентам – майбутнім вихователям дошкільних 

навчальних закладів – у формуванні  напрямів  самовдосконалення. 

Із цією метою ми запроваджували методику Абрахама Маслоу (Додаток Н).  

Студентам було запропоновано 100 запитань, на які вони повинні були 

дати варіанти відповідей. Із двох варіантів тверджень необхідно було вибрати 

те, яке більше подобається чи більш збігається з їхніми  уявленнями, більш 

точно відображає їхню оцінку.  Результат 0 – 5 балів – показник  низького 
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рівня досягнень,  5 – 10 балів – середнього рівня розвитку, 10 – 15 балів – 

високого рівня  самоактуалізації. Проаналізувавши результати 

опитувальника, ми дійшли висновку, що високий рівень досягнень 

у 14,9% студентів, середній рівень –  у 57,6%,  низький рівень же  – 

у 27,5% студентів.  

Визначення рівня сформованості самоконтролю здійснювалося 

за методикою дослідження вольової саморегуляції  за А. Звєрьковим, 

Є. Ейдманом (Додаток П), що спрямована на диференціацію міри опанування 

особистісної поведінки в різноманітних ситуаціях, спроможності свідомо 

керувати своїми діями й бажаннями. За результатами проведеного тестування 

високий рівень прояву вольових зусиль у досягненні лінгвокультурологічної 

компетентності та подоланні труднощів продемонстрували  17,3% студентів, 

42,6% – середній, 40,1% – низький рівень. Це є показником того, що студенти 

не досить вимогливі до себе, не виявляють особистісної активності 

в самоорганізації й саморегуляції, не спроможні до самопізнання 

та самоосвіти.  

Таблиця 2.6 

Результати аналізу рівня лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

за рефлексивним критерієм (%) на початку експерименту 

Рівень КГ ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 

к-сть % к-сть % к-сть % к-

сть 

% к-сть % 

Високий 37 20,6 7 14 5 10 9 18 6 12 

Середній 61 33,9 34 68 35 70 29 58 29 58 

Низький 82 45,5 9 18 10 20 12 24 15 30 

Усього: 180 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

 

Покажемо це графічно за допомогою діаграм 
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За рефлексивним критерієм 

 

Рис. 2.5. Діаграма за результатами діагностики рівня 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за рефлексивним  

критерієм (констатувальний етап експерименту) 

За результатами діагностичного дослідження, ми мали можливість 

створити експериментальну й контрольну групи. Першу вибіркову 

сукупність склали студенти експериментальної групи (ЕГ) у кількості 280 осіб 

(80 студентів Державного вищого навчального закладу „Донбаський 

державний педагогічний університет”,  100 студентів  Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради, 

50 студентів  Красноградського коледжу Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради, 50 студентів 

Балаклійської філії  Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради) та другу вибіркову 

сукупність контрольної групи (КГ) склали студенти в кількості 100 осіб 

(50 студентів Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та 

50 студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка).  
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Узагальнені дані констатувального експерименту наведено в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Узагальнені дані рівнів сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень  

сформованості 

Контрольна група (КГ) Експериментальна 

група (ЕГ) 

к-сть осіб % к-сть осіб % 

Високий рівень  12 12 48 17,1 

Середній рівень 53 53 154 55 

Низький рівень 35 35 78 27,9 

Усього: 100 100 280 100 
 

Отже, на підставі комплексного аналізу результатів діагностичного 

дослідження спостереження за рівнем сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за кожним із чотирьох визначених критеріїв дійшли висновку, що приблизно 

однакова кількість студентів контрольних та експериментальних груп 

показали середній і низький рівень сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, і 

лише невелика частина студентів (16,4%) продемонструвала високий рівень 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності  (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Діаграма за результатами діагностики рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів (констатувальний етап експерименту) 
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Основними причинами низького рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів є: 

- недостатність загальновизнаного розуміння 

лінгвокультурологічної компетентності як комплексного феномена, для чого 

необхідні спеціально організовані заходи для  формування; 

- недостатня розробленість теоретико-педагогічних основ процесу 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, які б відображали  його сутнісні 

характеристики й можливості вдосконалення; 

- переважання формального підходу до процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, що виявляється в підміні системних впливів на 

професійне становлення майбутніх фахівців дошкільної освіти  

запровадженням  випадкових процедур, результатом яких є лише загальне 

уявлення про суть лінгвокультурологічної компетентності; 

- нерозробленість змістового й методико-технологічного аспектів 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів під час їхньої  професійної підготовки; 

- невідповідність рівня розвитку технології вимірювання 

й оцінювання результатів лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів сучасним вимогам до 

оцінювання  якості в освітній  галузі. 

Отже, аналіз результатів констатувального  етапу експериментальної 

роботи  став підставою для таких висновків: 

1. Рівень сформованості лінгвокультурологічної компетентності 

студентів  контрольної та експериментальних груп однаковий 

і оцінюється нами на цьому  етапі експерименту як низький за усіма 

визначеними  критеріями. 
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2. Проаналізувавши документацію установили, що в нормативних 

документах, навчальних планах і програмах містяться дисципліни, 

якими розглядають окремі питання лінгвокультурологічної 

компетентності. 

3. Якщо в освітньому процесі закладів вищої освіти  не створене  

теоретико-методологічне та методико-технологічне забезпечення 

процесу формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, то цей 

процес здійснюється стихійно та не сприяє досягненню студентами 

необхідного  рівня професійної підготовки. 
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2. 2. Реалізація технології формування лінгвокультурологічної   

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

У § 2. 1.   ми  ретельно  описали цілі й завдання експериментальної 

роботи на констатувальному, формувальному етапах, а в § 1. 3. – зробили 

теоретичне обґрунтування технології формування лінгвокультурологічної  

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

тому обмежимося коротким описом експериментальної  роботи. 

Багатоаспектність діяльності студентів, орієнтованих на підготовку 

до навчальної педагогічної практики, характеризується врахуванням фактора 

полікультурності освіти. Студентам під час вивчення дисциплін психолого-

педагогічного та філологічного циклів пропонуються завдання, спрямовані 

на осмислення значущості вміння працювати над викладом навчальних 

текстів, прагматична установка яких в загальній цілісності відображала 

основні функції полікультурної освіти. 

Упровадження розробленої технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів здійснювалось упродовж 2015 – 2018  років 

у Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ 

Харківської обласної ради та Державному вищому навчальному закладі 

„Донбаський державний педагогічний університет”. В експериментальній 

групі вводився незалежний фактор, тобто запропонована нами технологія 

щодо реалізації комплексу педагогічних умов формування 

лінгвокультурологічної компетентності. У контрольній групі такого  фактора 

не вводилося. 

Формуванням лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів передбачається гармонійне 

поєднання аудиторної, самостійної, науково-дослідної та позааудиторної 

роботи й педагогічної практики студентів. Дослідженням передбачено 

запровадження таких форм занять (лекційне, практичне, семінарське, 
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самостійне, взаємонавчання (групове, колективне, мікрогрупове (діади, 

тріади, квадри), індивідуальне). 

Вагомі позитивні результати навчання, що позначатимуться на рівні 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, можуть бути досягнуті 

завдяки спільним зусиллям викладачів соціально-гуманітарних і фахових 

дисциплін. 

Розкриємо основний зміст виокремлених нами етапів запропонованої 

технології.  

Першим етапом технології визначено мотиваційно-цільовий. На цьому 

етапі насамперед здійснюється теоретико-методична підготовка викладачів 

закладів вищої освіти до формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін на навчально-методичного семінару „Формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладівˮ, метою якого є оволодіння викладачами  закладів вищої 

освіти знаннями й навичками формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у процесі викладання гуманітарних дисциплін. Семінаром передбачається 

проведення для викладачів лекційних і практичних занять, майстер-класів 

та тренінгів, розрахованих на викладачів уже запланованих соціально-

гуманітарних і фахових дисциплін (вступ до спеціальності, дошкільна 

педагогіка, українська мова за професійним спрямуванням, психотренінг 

комунікативності, психолого-педагогічний практикум, основи науково-

педагогічних досліджень у дошкільній освіті, організація самостійної роботи, 

лінгводидактика, методика навчання грамоти дітей дошкільного віку, 

методика раннього навчання читання, педагогічні інноваційні технології 

в дошкільній освіті, основи педагогічної майстерності, методика розвитку 

мовлення, культурологія, народознавство, тренінг комунікативності, 
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риторика). Крім того, передбачається створення комплексу навчально-

методичного забезпечення гуманітарних дисциплін (у тому числі спецкурсу), 

обрані для проведення експерименту по формуванню  

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. На мотиваційно-цільовому етапі також здійснюється 

планування та прогнозування результатів навчання, а саме: чітке визначення 

мети навчання, формулювання результатів навчання, обґрунтування 

бажаного кінцевого результату навчання, окреслення кола компетентностей, 

що мають бути сформовані в результаті такого навчання.  

Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів відбувається в процесі 

реалізації особливого виду діяльності – навчально-пізнавальної – 

та базується на взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Важливим елементом реалізації мотиваційно-цільового етапу 

технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів є попередня діагностика 

результатів навчання (констатувальний етап експерименту), необхідна 

для подальшої фіксації  виявлення зрушень у таких результатах після 

проведення експерименту.  

Мотиваційно-цільовий блок в експериментальній групі  

ми застосовували як компонент педагогічного супроводу педагогічного 

консалтингу, спрямованого на надання допомоги  студенту в пошуку 

вирішення його проблемної ситуації, пов'язаної з вивченням української 

мови й лінгвокультури у двох його основних типах: проблемно 

орієнтованому (аналіз суті й зовнішніх причин мовних міжкультурних 

проблем, віднайдення способів розвʼязання)  й особистісно орієнтованому 

(аналіз індивідуальних причин проблеми). Педагогічний консалтинг 

реалізовувався на основі даних лінгвістичного аудиту підготовчого 

й дослідницького етапів. 
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Результатом проведення лінгвістичного аудиту є мовленнєвий профіль, 

що створювався нами на основі аналітичного звіту за  результатами 

проведення лінгвістичного аудиту, яким охоплено  інформацію про потреби 

студентів в іншомовній міжкультурній комунікації та про наявний 

і необхідний рівень лінгвокультурологічної компетентності. Матриця 

аналітичного звіту представлена в наступній таблиці: 

Таблиця 2.8 

Матриця аналітичного звіту 

Прізвище, 

ім’я, імʼя 

по батькові 

студента / 

група 

Потреби студентів 

в іншомовній 

міжкультурній 

комунікації 

Наявний рівень 

лінгвокультурологічної 

компетентності 

Необхідний  рівень 

лінгвокультурологічної 

компетентності 

    

 

Також при реалізації мотиваційно-цільового блоку технології 

ми розпочали заповнення мовного профілю кожного студента  в цілому  

й уклали спеціальну  програму педагогічного консалтингу (таблиця 2.9). 

Програмою педагогічного консалтингу для кожного студента 

й конкретної групи студентів передбачається  консультування щодо 

розвʼязання  проблем, повʼязаних із такими  потребами:  

І блок: абсолютні комунікаційні потреби: інтелектуальна, емоційна, 

мнемічна, контактна потреба в самореалізації, афіліації, пізнавальна потреба, 

естетична потреба; вторинні комунікаційні потреби: професіональні 

й непрофесійні потреби; спонтанні комунікаційні потреби („культурні 

потребиˮ): потреба в освоєнні культурної спадщини української  та іншої 

лінгвокультури, потреба в самопізнанні й саморозвитку; групові 

комунікаційні потреби: потреба у взаємному визнанні статусу учасників 

міжкультурного спілкування як комунікантів і як членів групи; у вираженні 

згоди або незгоди з груповими ідеями, діями й рішеннями; у реченні 
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потрібної лінгвокультурологічної  інформації та ідей групи; в адекватному 

оцінюванні  запропонованих ідей та інформації;  

II блок: із проблем консалтингу, пов'язаних із актуальним і необхідним 

рівнем лінгвокультурологічної компетентності, що проводився на основі 

результатів мовного тестування й аналізу портфоліо письмової  іншомовної 

комунікації та супроводжується обов'язковими рекомендаціями щодо вжиття 

коригувальних  заходів. 

Таблиця 2.9 

Програма  педагогічного консалтингу 

Прізвище, 

ім’я по 
батькові 

студента / 

група 

Блок І - Потреби студентів в іншомовній міжкультурній комунікації Блок II – 

Актуальний і 
необхідний 

рівень 

лінгвокульту-
рологічної  

компетентності 

абсолютні 

комунікаційні потреби 

вторинні 
комунікаційні потреби 

спонтанні 

комунікаційні 

потреби 

(„культурні 

потребиˮ) 

групові 
комунікаційні 

потреби 
 

 інтелектуальна (потреба 

мислити творчо) 

 

мнемінічна  

(потреба в пам'яті)  

контактна 

(потреба 

в спілкуванні з іншими 

людьми) 

 

лінгвістична (потреба 

говорити йі розуміти 

почуте)  
 

потреба у самореалізації 

(самоствердженні, 

самоактуалізації, збігається 

з потребою 
в індивідуалізації) 

 

потреба в афіліації 

(створення теплих, 

емоційно значущих 

стосунків із іншими 

людьми) 

 

пізнавальна потреба 

(потреба в пізнавальному 

розумінні 

й у комунікаційному 

розумінні (пізнання 

змісту повідомлень)) 

 

естетична потреба 

(потреба в прекрасному, 

у гармонії й 

упорядкованості світу) 

професійна 

(абсолютно 

комунікаційні 

потреби, що 

виникають 

у процесі 

професійної 

підготовки 

студентів 

за конкретним 

напрямом та 

профілем) 

потреба 

в освоєнні 

культурної 

спадщини 

української та 

іншої 

лінгвокультури 

(у тому числі 

потреба 

в безперервній 

освіті) 

потреба у взаємному 

визнанні статусу 

учасників 

міжкультурного 

спілкування як 

комунікантів і як членів 

групи, результати 

мовного тестування, 

рекомендації щодо 

вжиття коригувальних 

заходів  

 

потреба в пропозиції 

потрібної 

лінгвокультурологічної 

інформації та ідей групи  

 

 потреба в адекватному 

оцінюванні 

запропонованих ідей 

та інформації 

результати 

тестування, 

рекомендації 

щодо вжиття 

коригувальних 

заходів  

 

 рекомендації 

щодо  вжиття 

коригувальних 

заходів 
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Реалізація педагогічного консалтингу в експериментальній групі 

на констатувальному й формувальному етапах  лінгвістичного аудиту 

сприяли подоланню внутрішньої мотивації студентів завдяки їхній 

поінформованості про актуальні рівні лінгвокультурологічної  

компетентності та аналітичної діяльності щодо оцінювання проблем 

міжкультурної та професійної комунікації, а також розвитку мотивів 

досягнення пізнавальних і соціальних вимог та розвʼязання виявлених 

проблем. 

Також ми упроваджували технологію  на тлі педагогічної умови 

створення інноваційного лінгвокультурологічного середовища на основі 

електронних освітніх ресурсів, чим передбачалося створення змістово-

предметної основи навчання мов, лінгвокультури й міжкультурної взаємодії 

та забезпечення освітнього  процесу засобами доступу й оперування 

аутентичної та навчальної іншомовної інформації, засобами комп'ютерно-

опосередкованої комунікації українською та іноземною мовами, 

інструментами соціалізації в іншомовній культурі й дистанційного вивчення 

лінгвокультурологічних  реалій. 

Для цього ми систематизували віртуальну бібліотеку мультимедійних 

курсів навчання української  мови й культури, які, поєднуючи в собі  текст 

і звук, і відео, додають такого важливого аспекту, як занурення в мовне 

середовище, що є додатковим мотивом для студентів для засвоєння 

лінгвокультурологічної інформації.  

В експериментальній групі ми створили умову орієнтації 

лінгвокультурологічної підготовки майбутніх вихователів на професійні 

типажі. Тренінгові завдання мали на меті розвиток компетентності 

міжособистісної та професійної поведінки студентів під час  спілкування 

й формування вмінь спілкування в групах та досвіду поведінки 

з урахуванням різних професійних типажів. Медитативні 

лінгвокультурологічно орієнтовані  завдання були спрямовані на формування 
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вмінь лінгвокультурологічної медіації – умінь іншомовної професійної 

комунікації й перекладацьких навичок. 

Зокрема, у мотиваційно-цільовому блоці оптимальним є інноваційне 

лінгвокультурологічне середовище закладу вищої освіти й лінгвістичний 

аудит, для інтерпретації отриманих результатів необхідно проведення 

педагогічного консалтингу студентів зі створенням  лінгвокультурологічно 

орієнтованих завдань. 

Таке поєднання педагогічних умов сприяє чіткому визначенню мети 

діяльності (проміжної на етапах діяльності студентів і кінцевої мети) 

і забезпечує винятково високий мотиваційний ефект завдяки посиленню 

в мотиваційних структурах студента питомої ваги внутрішньої мотивації 

навчальної діяльності. Крім того, комплексна реалізація даних педагогічних 

умов сприяє створенню якісно різнобічної  системи спонукань до виконання 

різних видів діяльності.  

Другим етапом технології формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у процесі вивчення гуманітарних дисциплін є змістово-процесуальний, 

метою якого є побудова  цілісного процесу навчання в напрямі забезпечення 

оволодіння студентами комплексом суттєво нових для них знань, необхідних 

для формування лінгвокультурологічної  компетентності. При цьому важливо 

допомогти студентам віднайти в усій системі професійних знань ті знання, 

що потрібні для формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  Тобто цим етапом 

передбачається  інтеграція лінгвокультурологічної  компетентності в освітній 

процес підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

завдяки збагаченню новими знаннями. Фактично  йдеться про аналіз 

практики формування лінгвокультурологічної компетентності та пошук 

шляхів її збагачення й  оновлення. Центральне місце відводиться змісту 

навчання, що реалізується запровадженням  форм, методів і засобів навчання.  
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Як уже зазначалось у підрозділі 1.2, на підставі дослідження змісту 

навчальних планів та робочих програм дисциплін, за якими здійснюється 

підготовка фахівців з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 

012 Дошкільна освіта, а також спостережень, бесід, анкетування студентів 

і викладачів закладів вищої освіти, фахівців, які працюють у галузі 

дошкільної освіти, а саме: Державний вищий навчальний заклад  

„Донбаський державний педагогічний університет”, Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради, 

Красноградський коледж Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради, Балаклійська філія  

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ 

Харківської обласної ради, Навчально-науковий інститут педагогіки 

і психології  Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, Дрогобицький державний педагогічний університету імені 

Івана Франка – дійшли висновку, що такої дисципліни,  

як лінгвокультурологія, не розглядається, із нашого погляду,  це – вважлива 

дисципліна для майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  

Моделюючи зміст технології формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

ми спиралися на можливості інтеграції знань із різних дисциплін 

гуманітарної підготовки майбутніх фахівців. Посилаючись на вищезазначене, 

ми оновили зміст навчальних дисциплін, пов’язаних із професійною 

взаємодією вихователів дошкільних навчальних закладів. До низки цих 

дисциплін віднесено такі: „Дошкільна педагогікаˮ, „Сучасна українська 

моваˮ, „Українська мова за професійним спрямуваннямˮ, „Основи науково-

педагогічних досліджень у дошкільній освітіˮ (табл. 2.10).  

Уважаємо, що в процесі вивчення вищезазначених дисциплін є всі 

можливості створення найкращих умов для формування у студентів 
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лінгвокультурологічної  компетентності та її реалізації під час майбутньої 

професійної діяльності.  

Таблиця 2.10  

Доповнення змісту навчального плану підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів дисциплінами з метою 

формування лінгвокультурологічної  компетентності 

Навчальна 

дисципліна 

Теми, якими має бути доповнений зміст навчальних дисциплін  

Дошкільна 

педагогіка  

Теоретико-методологічні й технологічні підходи до процесу 

підготовки лінгвокультурологічної компетентності 

Лінгвокультурологічна  компетентність  

та її прийоми  в процесі професійної підготовки майбутніх  

вихователів дошкільних  навчальних закладів 

Методи, принципи  формування лінгвокультурологічної 

компетентності 

Тренінг „Справжній вихователь – яким має бути?ˮ  

Сучасна українська 

мова 

Фразеологізми як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  вихователів дошкільних  навчальних 

закладів 

Паремія  як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  вихователів дошкільних  навчальних 

закладів 

Художній текст  як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  вихователів дошкільних  навчальних 

закладів 
Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів   як один із засобів  

подолання комунікативних бар’єрів 

Значення української мови у професійній діяльності вихователів 

дошкільних навчальних закладів 

Усний журнал „Із Україною в серціˮ 
Усний   журнал „До мови серцем доторкнисьˮ 

Основи науково-

педагогічних 

досліджень 

у дошкільній освіті 

Суть дефініції „лінгвокультурологіяˮ, „лінгвокультурологічна  

компетентністьˮ у науково-педагогічних дослідженнях 

Історія становлення  поняття „лінгвокультурологічна  

компетентністьˮ 

Лінгвокультурологія з погляду історіографії 
 

Оновленням навчальних дисциплін передбачається  розширення змісту 

навчальних програм завдяки їх доповненню та збагаченню теоретичними 

знаннями про суть  лінгвокультурологічної компетентності. 
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Формуванням лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів  у процесі вивчення навчальних 

дисциплін, зміст яких оновлено, передбачається запровадження таких 

інтерактивних методів навчання: діалогічно-дискусійні (діалог-розпитування, 

діалог-обговорення, діалог-бесіда, диспут, дебати, дискусія, „мозковий 

штурмˮ), ситуаційні (проблемні ситуації, кейс-метод), ігрові (ділові, рольові 

ігри). 

Окрім цього, із метою здобуття майбутніми вихователями дошкільних 

навчальних закладів теоретичних знань і вироблення практичних умінь 

у галузі формування лінгвокультурологічної  компетентності розроблено 

спеціальний курс. Робочу програму спецкурсу „Формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователівˮ 

репрезентовано в Додатку Ф. Мета спецкурсу – сприяти формуванню 

національно-мовної особистості, навчити студентів професійного мовлення, 

збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити 

загальномовний рівень майбутніх вихователів, формувати практичні навички 

ділового усного й писемного спілкування в колективі, розвивати 

комунікативні здібності. Мета повʼязана зі створенням  умов для формування 

особистісно значущого досвіду індивідуальної та спільної діяльності 

при вирішення педагогічних завдань, для формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх  вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Завдання спецкурсу:  

− вивчення теоретичних засад нормативності української 

літературної мови;  

− вироблення навичок правильного вживання різних мовних 

засобів залежно від сфери та мети спілкування; 
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− формування уявлення про професіоналізм, компетентність, 

лінгвокультурологічну компетентність майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; 

− проаналізувати сучасний стан цієї проблеми в педагогічній теорії 

та практиці й визначити можливі способи її розвʼязання.  

Програма спецкурсу розрахована на 112 годин, із яких: лекційних – 

20 годин, практичних занять – 6 годин, семінарських занять – 8, 

індивідуальних занять – 10 годин, самостійної роботи – 68 годин.  

Після вивчення спецкурсу студент повинен знати: предмет, мету 

вивчення, завдання та значення спецкурсу; основні педагогічні поняття 

„професіоналізмˮ, „компетентністьˮ, „професійна майстерністьˮ, 

„лінгвокультурологічна компетентністьˮ; лексичні норми сучасної 

української літературної мови в професійному спілкуванні; синтаксичні 

норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні; 

лінгвокультурологічні норми сучасної української літературної мови 

в професійному спілкуванні; терміни, професіоналізми та фразеологію 

майбутнього фаху; особливості професійного спілкування; основи культури 

професійного мовлення; етикет ділового спілкування; уміти: самостійно 

та вільно орієнтуватися в науково-теоретичних засадах 

лінгвокультурологічної компетентності; обґрунтовувати власну думку щодо 

дискусійних проблем формування лінгвокультурологічної компетентності 

в роботі з дітьми дошкільного віку; володіти культурою діалогу та полілогу; 

уживати фахову українську термінологію в різноманітних комунікативних 

процесах; уміти послуговуватися  загальномовними та спеціальними 

словниками; брати участь у процесі ділового спілкування; готуватися 

до публічного виступу; дотримуватись етикету спілкування; прогнозувати, 

конструювати й  моделювати роботу по створенню проектів особистісного 

професійного зростання та всебічного розвитку дітей дошкільного віку; 
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формувати лінгвокультурологічну компетентність; виробити навички: 

аналізу переваг і помилок формування лінгвокультурологічної 

компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; реалізації власного потенціалу в процесі 

формування лінгвокультурологічної компетентності; формування 

лінгвокультурологічної компетентності в процесі професійного 

вдосконалення та всебічного  розвитку дітей на практиці. 

Вивчення сукупності репрезентованих у додатку Ф тем спецкурсу, 

із нашого погляду, безпосередньо сприятиме розкриттю феномена 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Під час вивчення спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ 

на допомогу викладачам і студентам були вироблені розроблені методичні 

такі рекомендації: 

1. „Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладівˮ, у яких розглянуто 

суть дефініції „компетентністьˮ,  „лінгвокультурологіяˮ, 

„лінгвокультурологічна  компетентністьˮ  у науково-педагогічних 

дослідженнях, періоди розвитку поняття „лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ, зміст і структура лінгвокультурологічної 

компетентності, прийоми, завдяки запровадженню яких у процесі 

навчання формується лінгвокультурологічна компетентність, основні 

характеристики педагогічних здібностей,  актуальних для процесу 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, методи, завдання, 

методологія, засоби формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів.  
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2. „Засоби формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ, де описані 

засоби формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів (художній текст, 

фразеологізми, паремія, фольклоризм). 

Методичними рекомендаціями можуть керуватися як викладачі, 

так і студенти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта закладів вищої освіти 

різних видів акредитації та вихователі дошкільних навчальних закладів. 

Отже, оновлення змісту навчання при формуванні 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  у процесі вивчення гуманітарних дисциплін полягає 

в доповненні змісту робочих програм чинних дисциплін гуманітарного 

спрямування, а також запровадження нового спецкурсу з більш глибоким 

вивченням теоретичних основ методики та стратегії формування 

лінгвокультурологічної компетентності,  практичних навичок у цій сфері 

розв’язування практичних завдань, ситуацій, організації тренінгів, кейсів, 

ділових ігор тощо. 

Наступним складовим компонентом змістово-процесуального етапу 

технології формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів є запровадження необхідних 

методів, форм та засобів навчання. Реалізацією технології формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів передбачається запровадження  таких методів навчання: 

традиційних і нетрадиційних, тренувальних, групових, індивідуальних, 

пошукових,   науково-дослідницьких,   інтерактивних; форм: відеолекцій, 

веб-конференцій, брейн-рингів, усних  журналів, круглих столів, тренінгів, 

веб-квестінгів; засобів: тестових завдань, спілкування, інформаційних 

технологій. Вищезазначені  методи, форми й засоби мають реалізовуватися 
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як під час проведення лекційних і практичних занять, так і в позааудиторній 

роботі. 

Окрім того, запровадження  цих методів, форм і  засобів сприяє 

засвоєнню навчального матеріалу, залучаючи в освітній  процес 

мотиваційний момент (прагнення саме вирішити проблемну ситуацію, 

а не залишити її без вирішення), посилюючи пізнавальну активність 

та комунікативні вміння під час бесід і диспутів, знімаючи напруженість 

та спрощуючи субординацію у взаємодії між викладачем і студентом, 

що більшою мірою  має місце під час одностороннього монологу лектора. 

Формування  лінгвокультурологічної компетентності відбувалося 

такими напрямами:  

 Робота з текстом. Текст – це і засіб комунікації та спосіб зберігання 

й передачі інформації, віддзеркалення психологічного життя носіїв мови, 

продукт певної історичної епохи та форма існування культури. Текст –

 це відображення сучасних або навпаки стародавньо-історичних поглядів 

на світ, на життя, на певні події та явища, це відображення певної 

національної культури та її традицій. Навчання комунікативної поведінки 

має здійснюватися поряд із виробленням навичок володіння  мовою 

в рецептивному та продуктивному аспектах. Ознайомлюючись із текстом, 

студент неодмінно здобуває  знання в галузі  культури.  

Мовна практика (усне та писемне мовлення, аудіювання, письмо). 

Навчання спілкування може складатися з таких етапів: 

1. Ознайомлення студентів з видом роботи на занятті (наприклад, 

це може бути аудіювання, подальший аналіз прослуханого, виконання 

різноманітних вправ на основі прослуханого).  

2. Тренування у сприйнятті та відтворенні типу мовлення.  

3. Практика в спілкуванні. Ефективним видом роботи 

для формування лінгвокультурологічної компетентності є кероване 

спілкування.  
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Вільне спілкування також є доволі вдалим прийомом щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності студентів.  Студентам   пропонується 

комунікативна ситуація й певна комунікативна мета. Студенти самі обирають 

тип дискурсу та організують свою мовленнєву та немовленнєву поведінку. 

Після виконання завдання проводиться аналіз мовленнєвих дій комунікантів 

з точки зору їхньої адекватності комунікативній меті та ситуації спілкування, 

правильності вибору типу дискурсу та його мовного оформлення. На цьому 

етапі роботи основним прийомом навчання є рольові й ділові ігри. 

Послуговування Інтернетом та мультимедійними  ресурсами. 

Занурення у віртуальний простір є ефективним засобом формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Інтернет надає достатній обсяг контекстуальної 

інформації, з огляду на реальні потреби комунікації. 

Читання художніх текстів. Можна запропонувати такі етапи роботи 

над художнім текстом в аспекті міжкультурного спілкування: 

1. Вступний мотиваційний етап, метою якого є активізація 

фонових знань студентів, необхідних і достатніх для сприйняття конкретного 

художнього тексту; усунення смислових, лінгвокраїнознавчих труднощів; 

активізація уяви студентів, інтересу до читання художнього тексту. Першим 

етапом сприйняття художнього тексту є його „введенняˮ в контексти епохи, 

традицій, літературного напряму, жанру. 

2. Операційно-пізнавальний етап, метою якого є проникнення 

читачів у смисл художнього тексту. Цей етап є процесом читання 

художнього тексту, на ньому здійснюється осмислення художнього тексту 

як складної структурної єдності, як системи взаємодієвих елементів, 

що сприяють  розкриттю комунікативного наміру автора твору. 

3. Контрольно-оцінювальний етап, метою якого є контроль 

розуміння художнього тексту. До об’єктів контролю відносять визначення 

теми тексту, комунікативного наміру автора та пооцінування тексту читачем.  
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4. Узагальнювальний етап, метою якого є критичне осмислення 

художнього тексту. На цьому етапі вдосконалюються вміння творчого 

переосмислення тексту на основі власних оцінних критеріїв, іде пошук 

продуктивних нестандартних рішень.  

Читання  публіцистичних текстів. 

Під лінгвокультурологічною компетенцією при навчанні читання 

публіцистичних текстів мають на увазі систему соціокультурних знань, 

навичок і вмінь, якими забезпечується спроможність  студентів орієнтуватись 

у структурі іноземного публіцистичного тексту, розпізнавати, адекватно 

розуміти та критично інтерпретувати соціокультурну інформацію, яку він 

містить. Подібний вид роботи є ефективним для майбутніх вихователів  

із високим рівнем знань. 

Виконання вправ лінгвокультурологічного характеру. До таких вправ 

можна віднести кросворди, ребуси, роботу з фразеологічними одиницями, 

різноманітні тести, мовленнєві ситуації тощо. 

Теоретичне осмислення особливостей  неоднорідного мовленнєвого 

середовища та специфіки зв’язного мовлення в такому середовищі дало 

підстави стверджувати, що в побудові системи вправ із розвитку зв’язного 

мовлення необхідно врахувати такі чинники: система вправ має відповідати 

таким основним дидактичним вимогам: урахування вікових особливостей 

студентів; урахування знань, що здобуваються  на заняттях української мови 

й літератури;  здобуття  знань із української мови та вдосконалення вмінь 

і навичок  усіх  видів  мовленнєвої діяльності; зв’язок із заняттями української 

літератури; активізація мисленнєвої діяльності (порівняння, узагальнення, 

аналіз, синтез, абстрагування, класифікація тощо); розвиток різних видів 

пам’яті;  навички самостійної роботи;  тобто всі вправи мають бути  послідовно 

розташовані, що відповідає етапам засвоєння знань і формування  навичок. 

У Додатку Р пропонуємо розглянути зумовленість вправ і завдань методами 

навчання [182]. 
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Значне місце в роботі з попередження та подолання  негативного впливу 

української мови посідають вправи-переклади, що  широко  представлені 

в підручниках. Складність вправ-перекладів виявляється в запобіганні 

(вірогідному прогнозуванні) на основі лінгвістичного досвіду та ситуації 

спілкування. Такі вправи змушують студента, який навчався в школі 

з російською мовою викладання заглибитися в потаємну семантику слова 

на рівні його конотацій, розвивають „чуття мовиˮ, спрямовують студентів 

до самовдосконалення та внутрішнього прагнення. 

На основі вправ-перекладів з української мови  відбувається нормалізація 

свідомого застосування здобутих знань. Крім перекладу з української мови 

пропонується  переклад із іноземної мови й навпаки. Це можуть бути переклади: 

а) окремих слів, вжитих  для з’ясування акцентологічних, лексичних чи інших 

особливостей слів (крислатий, веремія, дошкуляти) – вони сприяють 

формуванню навичок добору доречного слова;  б) окремих словосполучень 

чи речень (Чумацький шлях, водити колодія) – завдяки чому  формуються  

навички добору відповідних варіантів, форм, конструкцій; в) зв’язного тексту, 

який дає можливість  тренувати студентів у доборі мовних засобів, акцентується  

увага студентів на співвідношенні мовних засобів рідної та виучуваної мови.  

На підставі вивчення практики навчання діалогічного мовлення 

молодших дошкільників у дошкільних навчальних закладах дійшли таких 

висновків: не створено системи роботи щодо навчання діалогічного мовлення 

дітей, немає взаємозвʼязку між заняттями та спільною діяльністю вихователя 

з дітьми; у змісті роботи виявляються значні прогалини: увага вихователів 

зосереджена на запитально-відповідальному варіанті  діалогу, поза увагою 

залишаються інші структурні елементи діалогу, недостатньо повно 

реалізуються завдання з мовленнєвого етикету, зокрема – культури діалогу; 

серед методів, запроваджуваних  вихователями  дошкільних навчальних 

закладів  із метою навчання діалогу дітей, переважають бесіди та розмови, 

недостатньо посилань на потенційні можливості художнього слова 
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та різноманітних ігор комунікативної спрямованості; взаємодія з батьками 

для  формування в дітей діалогічних умінь проводиться безсистемно [169, 

с. 150]. 

Отже, для досягнення мети формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у процесі  вдосконаленні писемної комунікації пропонуємо такі завдання:  

1) зібрати однорідний у комунікативному відношенні негативний 

мовний матеріал – не менше 10 тис. пропозицій і мікротекстів; 

запропонувати укрупнену класифікацію зібраних фактів (за розумовими 

операціями, на відміну від прийнятого принципу поділу за граматичними 

конструкціями (тут важливо не мовна спорідненість фактів, 

а їх комунікативна спорідненість (однотипний перебіг думки при сприйнятті 

тексту, однотипні смислові труднощі)); 

2) на основі запровадження розроблених методів реєстрації 

сприйняття провести масовий експеримент, мета якого – визначити  загальні, 

єдині для всіх носіїв мови, закономірності смислового сприйняття тексту, 

зумовлені лексико-граматико-графічними особливостями  текстів, 

що читаються; 

3) зіставити результати експериментів, проведених із багатьма 

аналогічними структурно-семантичними особливостями, пропозиціями, 

мікротекст, і на цій основі вивести загальні, єдині для всіх тих, хто читає, 

закономірності смислового сприйняття тексту; 

4) перетворити формулювання визначених загальних 

закономірностей смислового сприйняття тексту до відповідних їм правил 

психологічної стилістики; 

5) сконструювати, спираючись на відомі правила психологічної 

стилістики, загальні прийоми розумової діяльності (прийоми розпізнавання 

основних типів помилок, якими спотворюється мовлення, і прийоми 

їх усунення); 
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6) розробити систему типових вправ і завдань, мета яких – 

формувати навички, розпізнавати й усувати (попереджати, не пропускати 

в створюваний текст) різноманітні види порушень чіткості  мови; 

7) узагальнюючи результати всього дослідження, розробити 

та сформулювати основні положення психолого-стилістичної теорії, 

що сприяли б активному формуванню лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у процесі вдосконалення  писемної  комунікації. 

У межах  змістово-процесуального блоку для  реалізації  технології  

на тлі першої умови ми впровадили рішення – орієнтований тип 

педагогічного консалтингу, завдяки чому можливо віднайти  ресурси 

для розвʼязання виявлених проблем студентів при засвоєнні змісту навчання 

в процесі лінгвокультурологічної підготовки, а також аналітичний етап 

лінгвістичного аудиту, що включає аналіз отриманої інформації про потреби 

в міжкультурній іншомовній комунікації, рекомендації щодо подолання 

„мовленнєвого барʼєруˮ, створення мовного профілю групи й конкретного 

студента, завдяки якому створюється основа для визначення та відбору 

змісту формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, що охоплює в пізнавальному 

аспекті культурознавчий  зміст: 

− систему цінностей народу, пізнання якої відбувається на трьох 

рівнях: на рівні сприйняття (пізнавальне значення знань); на рівні 

соціальному (прагматичне значення знань); на рівні особистісного сенсу 

(аксіологічне  або ціннісне значення знань); 

− знання про реальну інокультурну  дійсність; 

Навчальні розмовні тексти, тобто аутентичні тексти-висловлювання 

носіїв мови про свою лінгвокультуру: 

у пізнавальному аспекті (культурознавчий  зміст): 
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− знання про складові системи мови, що застосовуються в процесі 

оволодіння мовними вміннями; 

− знання про мовленнєві функції (мовні вміння) як засобу 

спілкування; 

− знання про норми мовних відносин (про етику); 

− знання про невербальні  засоби спілкування; 

− знання про статус, історію та розвиток мови, її місце у світі, 

взаємовідношення з українською та  іншими мовами. 

у розвивальному  аспекті (психологічний зміст): 

− здібності необхідні для здійснення успішного функціонування 

пізнавальної, емоційно-оцінної й діяльнісно-утворювальної сфер діяльності 

студентів. 

у виховному аспекті (педагогічний зміст): 

− культурознавчі матеріали, наділені  виховним потенціалом; 

− система цінностей іншої лінгвокультури.  

у навчальному аспекті  (соціальний зміст): 

− мовленнєві  вміння, якими повинні оволодіти студенти 

як засобами спілкування, говоріння, аудіювання, читання, письма, перекладу, 

а також власне вміння спілкуватися в іншому соціумі. 

У цьому блоці технології  на операційно-діяльнісному етапі 

ми запроваджували  діяльнісний і лінгвосоціокультурний методи, 

завдяки яким  можливо  обʼєднати мовні структури (граматику, лексику)  

із позамовними факторами в мовленнєвій діяльності студентів. Ми виробили, 

наприклад, такі рекомендації щодо подолання „мовленнєвого  барʼєраˮ: 

− розвʼязувати  лінгвістичну проблему „мовленнєвого барʼєраˮ  

шляхом вибору для вивчення курсу, трохи вище за складністю його 

поточного рівня (наприклад, більш розширений курс вивчення мови, у який 

за необхідності  будуть вбудовуватися раніше здобуті фрагментарні знання); 
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− при вивченні нової теми або галузі, знання в якій у студента 

мінімальні, розпочати вивчати її тільки українською  мовою; 

− до вже освоєної галузі студент повинен додавати знання інших 

тематичних  галузей, для того  щоб інші знання також були автономними; 

− „Мовленнєвий барʼєрˮ у комунікативній сфері долається 

психологічними методами – опрацюванням старих образів і стереотипів, 

раніше вивчених тематичних блоків із подоланням завдань у ситуаціях 

спілкування з партнерами по комунікації, комунікативними тренінгами 

та тренінгами на вироблення впевненості в собі. 

Зміст формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів  дошкільних навчальних закладів відбувався з урахуванням 

вимог адекватності міжкультурної компʼютерно-опосередкованої комунікації 

специфіки досліджуваного процесу, системного застосування електронних 

освітніх ресурсів у навчанні української та іноземної мов і культури 

в поєднанні з інноваційними педагогічними технологіями й методикою 

навчання міжкультурної комунікації.  

Розроблена   технологія  реалізовувалася за третьої педагогічної умови, 

у змістовому плані студенти засвоювали знання про обʼєктивну специфіку 

професії, її  операційне наповнення, а також специфічним німбом, 

повʼязаним із престижністю професії, її суб'єктивним способом; також 

формувалися уявлення про типові особистісні риси професіонала.  

При реалізації мотиваційно-цільового блоку технології за створених 

умов окремо і комплексно ми враховували  його мотиваційну й цільову 

складові. Ми проаналізували вплив  педагогічних умов на формування 

у студентів закладів вищої освіти  за адекватної мотивації щодо оволодіння 

високим рівнем сформованості лінгвокультурологічної  компетентності, 

а також на ефективність реалізації мети досліджуваного процесу. 
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Під час  формувального експерименту ми продовжували реалізацію 

розробленої технології в контрольній та експериментальній групі, причому 

в експериментальній групі створювалися спеціальні педагогічні умови. 

Так, в експериментальній групі з метою оцінювання результатів формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів ми склали індивідуальний мовний профіль кожного 

студента та мовний профіль групи на підставі результатів тестування, 

що представлені у таблицях таблиці 2.11, 2.12. 

Із метою оцінювання результативності реалізації технології 

ми посилалися на  можливості тестування та адміністрування, що надаються 

інноваційним лінгвокультурологічним середовищем закладів вищої освіти. 

Завдяки інтегративності очному (аудиторія, бібліотека) і віртуальній 

(локальна або глобальна мережі) взаємодії студентів, розподіленому 

освітньому  процесу можливо  реалізувати інформаційну схему навчання, 

у якій можлива організація ефективної самостійної й дослідної роботи 

студентів, а також її оцінювання за допомогою методів поточного 

спостереження, тестових ситуацій, аналізу результатів навчально-

професійної діяльності, колективної експертизи. 

Оцінювання ефективності реалізації технології  здійснювалося 

під час виконання студентами лінгвокультурологічно орієнтованих завдань 

із застосовуванням  професійних типажів: у завданнях проектного типу – 

на етапі презентації результатів, у тренінгових завданнях – у процесі 

міжособистісної та  професійної поведінки студентів у спілкуванні 

й самопрезентаціі, у медіативних завданнях – у процесі 

лінгвокультурологічної  медіації. 

 



 

Таблица 2.11. 

Індивідуальний мовний профіль 

 

  Шкала 

рівнів 

% Читання Письмо Сприйняття 

на слух 

Розмовні навички  

Європейська 

шкала рівнів 

 

 

 

 

 

Сприйняття 

інформації 

Уявлення 

інформації 

Ділові зустрічі 

(проектування 

ситуації 

безпосереднього 

спілкування) 

Неформальна 

зустріч  

(впровадження 

ситуацій 

безпосереднього 

спілкування) 

Рівень вище 

середнього 

10 

 Дізнатися 
про звичаї й норми 
поведінки в інших 
країнах, прочитати 
й обговорити 
інформацію 
на спірні теми 

Написати 
ввічливий лист-
відмову  
на запрошення, 
лист-запрос 

Доходити висновків 
на підставі 
обговорення  

Угадувати думки, 
просити про 
допомогу щодо 
реалізації проектів, 
які плануються 

Надавати  поради 
партнеру по 
спілкуванню, 
привернути увагу 
слухачів, виступити 
з доповіддю 

Висловлювати  власну 
думку зі складних 
питань, виступати  з 
презентацією 

Відповідати на запитання на 
на  різні розмовні стилі, 
підтримувати бесіду, уживати 
неформальні вирази 

9 

 Прочитати 

інструкцію щодо  

застосування 

Написати звіт щодо 
вжиття   заходів   

Розуміти  
висловлення, 
створювати 
презентації 
на специфічні теми, 
реалізовувати  навики 
активного слухання 

Отримувати 
інформацію з 
великим запасом 
лексики та 
граматичних форм 

Сприймати 
інформацію з 
презентації, доходити 
висновків й 
викладати  основні 
ознаки 

Висловити ідею іншими 
словами, виступити з 
презентацією на 
специфічну тему 

Спілкуватися  на різні теми 

8 

 Визначити зміст 
газетної / 
журнальної статті 

Написати 
офіційний лист, 
надати опис 
тенденції графіка   

Розуміти  опис події,  
визначити ознаки 
ефективної 
презентації 

Задавати навідні 
запитання для 
уточнення 
розуміння, можете 
проводити інтерв'ю 

за специфічними  
темами 

Можете обговорити 
основні тенденції та 
їх вплив на життя і 
культуру різних країн 

Сприймати  презентацію 
й резюмірувати  її 
основні пункти, 
доходити висновків  на 
підставі фактів і цифр, 

брати  участь в 
„мозковому штурміˮ 

Спілкуватися на теми, не 
повʼязані з навчанням у ВНЗ 
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продовження Таблиці 2.11. 

Середній рівень 

7  

Розуміти 
інформацію про 
життя і культуру в 
інших країнах   

Написати діловий 
лист 

Визначити різні 

розмовні стилі, 

визначити причини 

для змін  

Ставити   питання, 
уживаючи  
необхідну лексику 
і граматику  

Надати інформацію 

щодо організації 

людей, розповісти 

свою  ситуацію  

Розуміти презентацію, 
задавати запитання, 
приймати  участь в 
обговоренні  

Зробити комплімент і бути 
ввічливим на офіційному 
заході, дати  відповідь на 
запитання  

6 

 Прочитати про 
тенденції     в світі; 
дослідити  питання 
досягнення  

Написати 
елетронний лист, 
описати важливі 
моменти вашого 
життя  

Розуміти  поради, 
розуміти людей, які 
обговорюють 
відмінності культур 

Дізнатися думку 
співрозмовника, 
попросити дати 
роз'яснення 

Описати ситуації в 
межах вивченої 
тематики 

Надати переконливі 
доводи свої пропозиції, 
висловити думку 

Висловити  свою думку на 
різні теми 

5 

 Оцінити 
специфічну 
програму 

Написати правила і 
інструкцію  щодо 
власного 
розпорядку  дня  

Розуміти  презентації 
з описом інновацій, 
що плануєте  

Задавати 
відповідні 
запитання для 
отримання 
інформації на різні 
теми 

Висловити власну 
думку, підтримати 
розмову на різні теми 

Увічливо висловити  
згоду чи незгоду  

Висловити свою думку про 
те, що подобається, а що ні; 
відповідати  на запитання, що 
виникають в процесі 
обговорення 

Елементарний 

рівень 

4 

 Розуміти  тексти з 
докладним  описом, 
а також різну 
кореспонденцію 

Описати подію / 
явище, що 
відбувається не у 
відповідності з 
планами 
досліджуваної 
тематики 

Дотримуватися  
інструкції  

Сприймати 
інформацію на 
знайомі теми 

Обговорити знайомі 
теми  

Висунити базові 
пропозиції щодо 
проекту   

Робити компліменти, 
змінювати тему розмови  

3 

 Розуміти  основні 
моменти щодо 
описів  знайомих 
тем     

Запропонувати 
базовий опис вузу  

Розуміти  основні 
пункти викладу  

Задавати запитання 
для отримання 
основної 
інформації про 

проведені заходи 

Описати події в 
минулому часі, 
визначити та описати 
основні проблеми 

Пояснити основні 
ознаки об’єкту  

Брати участь у розмові щодо 
основних тем  

2 
 Розуміти письмовий 

опис повсякденних 
справ  

Написати 

звичайний лист 
Розуміти людей, які 
описують своє 
навчання     

Задавати прості 
запитання про 
повсякденні справи 

Скласти звіт про 
повсякденні заходи у 
вищі  

Пояснити спільні деталі 

проекту  
Брати участь у розмові щодо 
основних тем  

Початковий  

рівень 
1 

 Розуміти  короткі 
нескладні тексти  

Написати просте 
повідомлення  

Сприймати на слух 
місяці в року, дні 
тижня, час 

Вибрати необхідну  

інформацію зі  

списку 

Описати власний  
звичайний робочий 
день   

Висловити точку зору 
простими реченнями 

Відповідати на прості 
запитання про себе 
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Таблица 2.12. 

 

Мовний профіль групи 

 
 

  Шкала 

рівня 

% Читання Письмо Сприйняття 

на слух 
Розмовні навички 

Європейська шкала 

рівня 

 

 

 

 

 

Сприйняття 

інформації 

Уявлення 

інформації 

Ділові зустрічі 

(проектування 

ситуації 

безпосереднього 

спілкування) 

Неформальна 

зустріч  

(створення 

ситуацій 

безпосереднього 

спілкування) 

Рівень вище середнього 
10         

9         

8         

Середній рівень 
7         

6         

5         

Елементарний рівень 
4         

3         

2         

Початковий рівень 1         
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У процесі формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних  закладів ми організували та 

провели такі  заходи: тренінг на тему: „Справжній вихователь – яким він має 

бутиˮ (Додаток С), усні журнал на тему: „Моя Батьківщина – рідна Українаˮ, 

„День рідної мовиˮ, „Із Україною в серціˮ, „Ми – українці – єдина сім’яˮ, 

навчальне заняття з  української літератури з застосуванням  ІКТ на тему 

„Мандрівець із доріг Україниˮ (Додаток Т), брейн-ринг на тему: „Ми – 

українці – єдина сім’яˮ. 

Третім етапом процесу реалізації технології формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  при вивченні гуманітарних дисциплін є оцінно-

результативний, на якому здійснюється оцінювання  результатів навчання, 

аналіз досягнення поставленої мети та виявлення відхилень від запланованих 

результатів із метою подальшої корекції процесу навчання. 

 Відповідно до цього,  головною метою оцінно-результативного  етапу 

є своєчасне й обʼєктивне оцінювання навчальних досягнень, виявлення хиб 

у процесі реалізації технології та визначення способів їх усунення, а також – 

корекція.  

У першому розділі нашого дослідження ми встановили, що  оцінно-

результативний  блок технології відображає ефективність протікання процесу 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів і характеризує досягнуті зрушення 

відповідно до поставленої мети. 

Звертаючи увагу на вищезазначене, надаємо деякі зразки перевірних 

робіт.  

1. Виберіть із наведених нижче визначень одне, яке, із Вашого погляду, 

найбільш точно відображає поняття „лінгвокультурологіяˮ: 

1) Лінгвокультурологія – це наука, що займається проблемами 

взаємозв'язку мови й культури, становленням мовної картини світу. Однак 
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не займається питаннями взаємовпливу та взаємопроникнення різних мов 

і культур. 

2) Лінгвокультурологія вивчає мову як феномен культури. Це певне 

бачення світу крізь призму національної мови, коли мова є виразником 

особливої національної ментальності. 

3) Лінгвокультурологія – комплексна наукова дисципліна (на стику 

лінгвістики й культурології), що вивчає взаємодію культури й мови в його 

функціонуванні й досліджує цей процес як цілісну структуру одиниць 

в єдності їх мовного й позамовного змісту за допомогою системних методів, 

із орієнтацією на сучасні пріоритети, що відображають нову систему 

цінностей. 

2. Розподіліть нижчеподані  слова, словосполучення і вирази по групах, 

що означають  предмети дослідження в лінгвокультурології: 

Батьки і діти, брудний як свиня, хліб, сміх, смішинка в рот потрапила, 

рожа, змова, старість не радість, голосистий як соловей, хрестини, бити чолом, 

закоханий по вуха, поминки, французький шарм, особа, здрастуйте, путівка 

у життя. 

3. Назвіть види концептів і розподіліть такі концепти по групах: 

молочний, овал, лікарня, екскурсія, вокзал, відвідування театру, 

батьківщина, шорсткий, спека, ненависть, будинок, дружба. 

4. Зіставте такі поняття і приклади: 

Культурний фон  

Культурні семи  

Установки культури 

Ключові концепти культури  

Лексичні універсалії 

Прецедентні імена 

 Річ, хтось, люди  

Пропав як швед під Полтавою  

Частка, закон, інтелігенція  

Шостакович, Маяковський  

Личаки – взуття плетена з лика  

Жалісливість, духовність 

 

5. Зіставте наступні лінгвокультурологічні одиниці та приклади: чоло, перст, 

боярин, (архаїзми), НЕП, країни Варшавського договору, „холодна війнаˮ, „Буря 

в пустеліˮ (хронізми), кишеньковий злодій, жити за поняттями, заліковий 

тиждень, (одиниці субкультури) , пʼятирічка на чотири роки, дружба народів, 

світле комуністичне майбутнє (ідіологеми), імідж, ноутбук, ремейк, факс 
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(американізми), „Живіть із комфортомˮ, „Тефаль думає про Вас  ˮ (рекламні 

тексти) 

6. Розподіліть подані  лінгвокультурологічні  одиниці по групах: 

Лінгвокультурологічні 

одиниці, не пов'язані 

з національною специфікою 

культури їх народу 

Лінгвокультурологічні 

одиниці - надбання культури 

християнських народів 

Лінгвокультурологічні одиниці, 

що характеризують культуру 

словʼянських народів 

   

Іліада, Платон, загадка сфінкса, король Лір, бути чи не бути. 

Поцілунок Іуди, не убий, продати за тридцять срібняків, Ноїв ковчег 

Чорна кішка пробігла, любові всі віки покірні, хоробрий Швейк, мертві душі 

7.  До поданих російських фразеологізмів доберіть українські 

відповідники.  

1. Войти во вкус.  

2. Во весь дух.  

3. Был да сплыл.  

4. Ломать себе голову.  

5. Пускать пыль в глаза.  

6. Как кур во щи.  

7. Без году неделя. 

8. Зіставте наступні символи та їх значення: 

Виноград загальноєвропейський атрибут смерті 

Колос традиційний символ божественної сили, влади 

й могутності, що втілює силу сонця і вогню 

Коса найдавніший символ родючості й достатку, а також 

сили й життєрадісності, що вживався  народами 

найдавніших держав Середземноморʼя та Близького 

Сходу 

Лев у світовій культурі – символ миру 

Оливкова гілка емблема родючості й землеробства, емблема єдності 

Сніп одна з найдавніших емблем людства; емблема 

родючості й життєдайної сили 
 

9. Зіставте наступні цифри і приписувані значення. Віднайдіть у мові 

вислови, у структурі яких були б  ці числа: 

9 – у єврейській традиції – чисте розуміння, істина. 
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8 – символ матерії, якої неможна знищити.  

3 – у  Китаї число „...ˮ символізує всі можливості, є  символом побажання 

щастя. 

Графічне зображення – фігура,  що складається з двох трикутників 

і символізує чоловічий і жіночий принципи, а також принципи вогню й води.  

Її ключові слова: океан, горизонт, тому що нічого немає за „...ˮ. Це число 

сили, руйнування й війни. „...ˮ Також символізує залізо – метал, із якого 

виготовляється  зброя війни. Символ нижчої, фізичної природи людини. 

У Піфагора  „...ˮ  –  межа всіх чисел, усередині якого існують 

і обертаються всі інші числа. 

У Китаї „...ˮ  –  перше непарне, позитивне число. Символ святості, 

закінченості, пошани й витонченості. „...ˮ  –  Істинний шлях неба, землі, людини.  

За Піфагором  „...ˮ  –  символ гармонії, священне число.  

У буддизмі число „...ˮ –  це повнота, сукупність усіх можливостей.  

Перше  досконале, сильне число, оскільки при його поділі зберігається 

центр. 

Символічні значення числа „...ˮ  –  множинність, оновлення, удосконалення, 

творча сила, синтез.  

„...ˮ також сприймається як знак удачі. 

У піфагорстві  трійка символізує повноту. Піфагор уважав „...ˮ символом 

гармонії; Арістотель  –  закінченості: „...ˮ є число цілого, бо містить початок, 

середину й кінець. 

Число „...ˮ –  символ любові, ради, розташування, закону, угоди. 

„...ˮ – число симетричне. У перевернутому вигляді являє собою  знак 

нескінченності, що символізує два світи – матеріальний і духовний 

У Японії число „...ˮ означає –  „багатоˮ. 

У Японії  шанують „...ˮ священні скарби: дзеркало, меч і дорогоцінний 

камінь, що символізують істину, мужність і співчуття. 

У християнстві означає відновлення й відродження. 

Уважаємо, що важливим аспектом методичної підготовки викладача 

є сформована в нього спроможність до створення  методичного забезпечення 

навчальних занять, а саме: комплектів навчально-методичного забезпечення: 
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розроблені  лекції, практичні або лабораторні, семінарські заняття,  

самостійна робота  та індивідуальне домашнє завдання для студентів. 

У процесі відпрацювання системи підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до лінгвокультурологічного аналізу тексту 

на аудиторних заняттях було передбачене здійснення поточного контролю 

знань студентів, при цьому необхідною є наявність завдань для перевірки, 

що можуть бути представлені в обраній викладачем формі (тестові 

запитання, лінгвокультурологічний аналіз конкретного тексту, окремі 

запитання тощо).  

Завдання лінгвокультурологічного аналізу тексту полягають 

у виробленні навичок системного комплексного лінгвістичного аналізу 

мовностилістичної структури художнього тексту. Із-поміж основних підходів 

до вивчення тексту особливе місце посідають антропоцентричний 

(комунікативний) (Ф. Бацевич [13], В. Красних [144], М. Макаров [173], 

Т. Радзієвська [237], О. Селіванова [254]) і когнітивний напрями (Л Бабенко 

[9], Н. Бурвікова [36], О. Кубрякова [145], Л. Поповська [227]), завдяки чому, 

по-перше, є можливість розширення завдань лінгвістичного аналізу тексту 

у вищій школі, по-друге, можна запровадити нові різновиди: філологічний, 

семантичний, комунікативно-прагматичний, дискурсивний, 

лінгвокультурологічний, концептуальний тощо, виконання кожного з яких 

є своєрідним кроком у пізнанні психолінгвістичних і когнітивних аспектів 

мовлення. 

Українська лінгвокультурологія орієнтована на вивчення національно-

культурної складової, мовної картину світу, мовної особистості 

з її компетенційними можливостями, отож постає потреба опрацювання 

проблематики національного психотипу, ментефактів, бачення рідної 

культури в собі в цій культурі [133, с. 19, 20]. 

Отже, здійснення  лінгвокультурологічного аналізу тексту ґрунтується 

на знаннях, уміннях і навичках із практикуму української мови, сучасної 
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української літературної мови, відомостях із літературознавчих дисциплін, 

культури мови, стилістики, риторики тощо. Опанування студентами 

лінгвокультурологічного аналізу тексту забезпечить засвоєння ними 

інноваційних навчальних технологій, низки інформаційних, комп'ютерних 

дисциплін, адже текст у різних формах (усній, писемній, комп'ютерній) – 

це завжди смислова, семантична, тематична, стилістична єдність, що містить 

пізнавальні, комунікативні й виховні чинники. 

Лінгвокультурологічний аналіз конкретного тексту ґрунтується 

на узагальнених концептах із етнологічною константою, за якої 

враховуються  культурні спрямування мовної особистості, смислові 

конотації, орієнтовані на асоціативно-оцінні вподобання носіїв української  

мови. Якщо, скажімо, простежити особливості мовостилю „Зачарованої 

Десниˮ О. Довженка, позначеної прозорістю змістової організації, 

без діалектної та архаїчної лексики, то його „українськістьˮ виявляє себе, 

із одного боку, у широкому залученні етнолінгвістичної складової, 

із другого, – у дискурсі, позначеному національним „духомˮ. [133, с. 24, 25]. 

Наприклад: „Город до того переповнявсь рослинами, що десь серед літа вони 

вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душились, 

дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гарбузи звисали з тину прямо 

на вулицю. А малини – красної, білої! А вишень, а груш солодких було 

як наїсися – цілий день як бубонˮ. Отже, текст насичений лексикою 

етнографічного спрямування (хлів, стріха, тин), ідіомами одна на одну, 

живіт як бубон, але головне – він сповнений почуттям захоплення цим 

нехитрим городнім „дивомˮ  – із малиною, вишнями та грушами, м'яким 

народним гумором (город переповнявсь рослинами, вони вже не вміщалися 

в ньому, вони лізли одна на одну); дискурсом охоплюються  фонові знання 

читача про принади українського села, традиційний побут, рослинний світ 

[133, с. 25].    
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Відповідно до вимог державних освітніх стандартів 

в експериментальне навчання долучали роботу над культурологічним  

матеріалом, що відображає особливості сприйняття світу українським 

народом. Наприклад, студентам пропонувалося навчальна робота тексту 

„Невичерпна духовна скарбницяˮ (автор М. Гуц). 

Мова – це віконце, через яке людина бачить світ. Мова – коштовний 

скарб народу. Любов до України неможлива без любові до рідного слова. 

„Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – його мова. Ота 

жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складав 

і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, дослід, почуванняˮ (Панас 

Мирний). 

„Мова – це наша національна ознака, у мові – наша культура, сутність 

нашої свідомості. Мова – це форма нашого життя, життя культурного 

й національного, це форма національного організуванняˮ  (Іван Огієнко). 

„Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли 

ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати 

на це?ˮ (Михайло Коцюбинський). 

„Мова – утілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо 

її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, 

за приступність мови, за багатство мови…ˮ (Максим Рильський). 

Максим Рильський надавав проблемам мови великого значення 

впродовж усього творчого життя. Він був надзвичайно вимогливий до мови 

власних творів, невтомно працював над збагаченням свого поетичного 

словника. Поет закликав своїх сучасників боротися за чистоту та збагачення 

української мови.  

Для лінгвокультурологічного аналізу пропонувався  вірш 

М. Рильського „Моваˮ, у якому поет із великою ніжністю й любов’ю написав 

про мову. Вона звучить для поета як пісня океану. Мова рідного народу 

глибока у своїй мудрості. Як тонкий знавець мовних проблем, М. Рильський 

http://lessons.com.ua/biografichi-vidomosti-maksim-rilskij-1895-1964/
http://lessons.com.ua/
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уважав, що в народу, його поезії, розмовній мові треба шукати джерела 

нового наповнення літературної мови. 

Вагомий внесок поета в словникову справу української мови. Словники 

та довідники, видані за участі М. Рильського, не втратили свого значення 

й сьогодні.  

У вірші „Моваˮ  поет закликав своїх сучасників частіше „заглядати 

у словникˮ. На його переконання – „це пишний яр, а не сумне провалляˮ. 

Високо поціновував  автор вірша словники Грінченка й Даля. 

Вірш „Моваˮ написаний 1956 року. На той час українська мова зазнала 

помітних деформацій у зв’язку із відведенням їй більшовицькими ідеологами 

другорядної ролі в суспільстві.  

У „Мовіˮ віднайшли відгук історія народу, бурхливе, неспокійне його 

життя, яке поет прирівнював  до „гулу віківˮ, „шуму столітьˮ. У ньому – 

„бурі подихˮ, „неволі стогінˮ, „волі співˮ, „сурма походу світанковаˮ. 

За царського гноблення українська мова зазнала жорстокого 

переслідування, утисків. Удаючись до засобу персоніфікації, поет із болем 

згадує страшні знущання блазнів російського царя над її „велично-гідним 

духомˮ. 

Немає сумніву, що підставою для таких поетичних узагальнень 

М. Рильського були всі ті ганебні документи, якими забороняли українське 

слово в офіційно-діловому мовленні. Це був горезвісний Валуєвський 

циркуляр, Ємський указ та численні неопубліковані заборони за радянської 

доби. Про всі ці знущання над словом М. Рильський писав з особливим 

болем. 

Завдання для студентів при формуванні лінгвокультурологічної 

компетентності   

1. Як ви вважаєте, що відрізняє один народ від іншого? (Національні 

символи, мова, культура). 

2. Прокоментуйте такі висловлювання з позицій особистості: 

http://lessons.com.ua/oj-yaka-chudova-ukra%d1%97nska-mova/
http://lessons.com.ua/urok/vsesvitnya-istoriya/
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✓ К. Ушинський: „У мові одухотворяється весь народ і вся його 

батьківщина, уся історія духовного життя народуˮ. 

✓ І. Срезневський: „Кожне слово для історика є свідок, пам'ятник, 

факт життя народуˮ. 

✓ В. Щерба: „Кожна мова відображає культуру того народу, який 

на ньому говоритьˮ. 

✓ О. Олесь „Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось 

більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя 

народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків, 

мова – це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна 

художня, інтелектуальна й мислительська діяльність народуˮ. 

✓ О. Забужко „Мова – далеко не тільки „засіб спілкуванняˮ, тобто 

передачі „вже готових думокˮ, як нас усіх учили в імперській 

школі. Куди серйозніша її місія – бути способом народження 

тих думок: коли „нема мовиˮ, людині просто-просто „нема чим 

думатиˮ. 

✓ І. Лосєв „Доля української мови – то є водночас й доля 

української держави й націїˮ. 

3. Укладіть список літератури для самостійної роботи 

при формуванні лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

4. Відвідайте заняття з  підготовки студентів  до переказу. 

Підготуйте письмовий аналіз заняття  за схемою: 

Загальний педагогічний аналіз заняття:  

− оцінювання правильності визначення мети заняття; 

− раціональність структурної побудови заняття  та доцільність 

розподілу часу за його елементами; 
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− оптимальність відбору змісту навчального матеріалу, 

виокремлення  головного та другорядного; 

− ефективність досягнення освітніх і розвивальних цілей; 

оцінювання ефективності вибору методів і прийомів навчання, 

способів формування та розвитку пізнавального інтересу 

й навчальної мотивації; зміст навчальної діяльності студентів 

на занятті (формування у студентів загальнонавчальних умінь, 

ефективність застосування  засобів навчання, формування 

спроможності до рефлексії, оволодіння студентами методикою 

самоконтролю) організація педагогічного спілкування на занятті; 

педагогічний стиль). 

5. Підготуйте усний переказ  тексту. 

За впровадження розвивальної  технології отримуємо специфічні 

результати, запроваджуємо способи діяльності та процедуру, спрямовані 

не на формування знань, умінь і навичок, а на формування рефлексивних 

умінь, що є основою  саморозвитку. За такої технології реалізуються 

принципи співпраці, саморозвитку та рефлексії, діяльності, проблемності, 

колективності, організації спільної діяльності. 

6. Допишіть перелік „ідейˮ, актуальних для формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів: 

- ідея переходу від педагогіки заходів до педагогіки буття; 

- ідея відродження національної самосвідомості; 

- ідея відновлення цінності майстерності й майстра; 

- ідея опори на „отцівˮ у вихованні; 

- ідея одностатевого виховання; 

- ідея пропаганди здорового способу життя; 

- ідея неадаптованої соціалізації та професійного самовизначення 

молоді; 
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- ідея розкриття творчого покликання людини; 

- ідея підтримки молодих талантів; 

- ідея зустрічі та примирення світського й духовного виховання; 

- ідея формування культу сім'ї. 

7. Виберіть із творів українських письменників фрагменти текстів, 

у яких відображається ідея опори на „отцівˮ у вихованні, ідею 

розвитку творчості дитини у спілкуванні з батьками, або – ідею 

формування сім'єю культури спілкування. 

8. Укладіть перелік передумов, що зумовили необхідність 

самостійної роботи студентів щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності. 

9. Сформулюйте питання, за якими ви хотіли б отримати 

консультацію за підготовки до заняття переказу з лінгвістичним 

аналізом тексту. 

10. Із якими труднощами ви зіткнулися при роботі над переказом 

тексту? Сформулюйте чітко вашу думку спершу усно, потім 

зафіксуйте її письмово. 

11. Ви є учасником педагогічного експерименту при формуванні 

лінгвокультурологічної компетентності. Укладіть  план-конспект 

заняття  навчання переказу з урахуванням мети й завдань 

педагогічного експерименту. Укладіть критерії оцінювання 

експериментального заняття  за підготовки студентів до переказу. 

12. Підготуйте конспект тексту „Психолого-педагогічні основи 

аналізу заняттяˮ на основі максимально повного введення в нього 

інформації. 

13. Прочитайте текст, визначте можливості посилання на нього  

куратором  у виховній роботі зі студентами. Сформулюйте тему 

такої виховної години, його мету, завдання. Підготуйте 
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конспективні записи фрагментів тексту, необхідні для можливого 

цитування. 

Національний вимір 

Особливості впливу повинні спиратися на певні національні 

характеристики, властиві даному соціуму. Американці експлуатують у своїй 

моделі світу параметри росту добробуту для досягнення до свободи 

й демократії. Перша складова створює досить енергійні спроби прориву 

наверх. Це сюжет Попелюшки, мільйонера, що росте на чистильника чобіт. 

До речі, сьогодні еталонними кумирами в цій області стали не нафтові 

магнати, а інтелектуали типу Б. Гейтса, чий інтелектуал приносить йому 

фінансовий успіх. 

Моделі світу створюються на тих же наборах складових, тільки вони 

використовують як базові  й домінуючі різні характеристики. Східна 

модель світу, що відрізняється спокоєм і внутрішнім самоспогляданням, 

спирається на іншу складову, ніж модель західна. „Бездіяльність, із нашої 

точки зору, щось аморальне,„лінь – мат всіх пороків!ˮ, свідоцтво егоїзму 

й байдужості („хоч трава не ростиˮ). Те ж слово в китайській і японській 

мовах має інше семантичне забарвлення: „Бездіяльністьˮ існує не заради 

байдикування, а заради не порушення природного порядку речейˮ  [118]. 

П. Флоренський [283] писав про первинність різних каналів у подібних 

системах. У основу покладається слух або зір. „Різними народами акцент 

першості ставився або на тому, або на іншому; давня Еллада звеличувала зір, 

Схід же висував як більш цінний – слухˮ. У іншій своїй роботі він провів 

це розходження в іншій сфері. „Католикиˮ, тобто католицтво, – люди 

зорового типу, а „протестантиˮ – слухового. Православʼя є гармонія, 

гармонійна рівновага того й іншого, зорового та слухового типу. 

Наступний приклад теж культурно-національного характеру. 

Для західної культури прийнятне  проведення перемовин у конфіденційній 

обстановці, заняття саме даним обʼєктом за повної концентрації уваги. 
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В арабських країнах це не так. Західні бізнесмени, які проводять перемовини 

в Єгипті або Саудівської Аравії, змушені терпіти часті перерви на телефонні 

розмови, обговорення поточних питань із секретарями й візити відвідувачів, 

які бажають повідомити щось украй  важливе урядовцю або бізнесменові. 

У той час як західні бізнесмени скоріше за все розцінять подібні перешкоди 

як ознаку неввічливості або байдужості  своїх арабських колег, останні, 

які надають величезного значення міжособистісним стосункам, уважатимуть 

непростимою грубістю відмову поспілкуватися  по телефону або прийняти 

свого друга або колегу [40]. 

Лінгвокультурологічне завдання, за визначенням Н. Л. Мішатіної, – 

це „добудова (або відновлення) фрагментів, яких не вистачає в емоційно-

оцінній картині світу підлітка як культуромовної особистостіˮ [156, 185]. 

Виконання лінгвокультурологічних завдань, фрагментів, яких не вистачає в 

емоційно-оцінній картині світу підлітка закладів допоможе залучити 

студентів до оволодіння  новими смислами, пов'язаними з тими чи іншими 

українськими реаліями й позначеними національно-культурним 

забарвленням. Пропонуємо такий комплекс лінгвокультурологічних завдань, 

спрямований на:  

− накопичення й опрацювання інформації українознавчого / 

культурологічного характеру (культурноакумулювальні вправи); 

− опрацювання тлумачення значення того чи іншого слова, 

фразеологізму, художнього тексту, посилаючись на особистісний чуттєвий 

досвід, емоційно-оцінне ставлення до реалії, що досліджується (асоціативні 

вправи); 

− опанування додаткових, зокрема національно-культурних, 

компонентів слова або словосполучення у філософському, художньому 

контекстах із запровадженням прийомів концептуального аналізу (аналітичні 

вправи); 
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− побудову власних висловлювань із уживанням відповідних 

мовних одиниць, що вважаються  як особистісно значущі, важливі 

для національної культури, національних цінностей та образів за допомогою 

системи текстових концептів, утілених у мовних одиницях. На підставі 

концептуального аналізу художнього тексту можливо змоделювати 

структуру тестового концепту, проінтерпретувати його, у тому числі 

національно забарвлюючи, та описати звʼязки між ними, із урахуванням 

життєвого досвіду навчання дітей дошкільного віку переказу на основі 

запамʼятовування українських казок в педагогічному експерименті майбутні 

вихователі дошкільних навчальних закладів визначили факти становлення 

дітей до переказу.  

Система вдосконалення навичок лінгвістичного аналізу текстів 

зумовлюється такими принципами роботи, серед яких важливими для нашого 

дослідження вважаємо такі: 

− принцип поетапного й систематичного вдосконалення навичок 

забезпечує послідовний рух студента від найпростіших елементів аналізу 

до виконання ним повного лінгвістичного аналізу тексту; 

− принцип діяльнісного підходу – передбачається реалізація 

компонентів діяльності: мети, мотивів, дій, операцій; 

− принцип прагматичної спрямованості полягає у фіксуванні 

свідомості певних схем виконання аналізу з метою їх подальшого 

застосування на майбутніх етапах навчання; 

− принцип пізнавальної активності студента – передбачається 

тлумачення роботи з лінгвістичним аналізом тексту як певного пізнавального 

аналізу текстів; у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

важливу роль відіграють загальнодидактичні та специфічні принципи 

навчання; 
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− послуговуємось такими загальнодидактичними принципами 

навчання: науковість, доступність, зв’язок теорії з практикою, 

систематичність і послідовність навчання, свідомість, наступність, активність 

навчання, унаочнення, активна творча самостійність студентів, участь 

студентів у науково-дослідній  роботі. 

До специфічних принципів удосконалення навичок лінгвістичного 

аналізу тексту відносимо такі: інтеграція, комунікативність, міжпредметні 

зв’язки, єдність змісту, форми й функції мовного явища, усвідомлення 

професійно-педагогічної спрямованості, стимулювання й підтримки. 

Варто зазначити, що робота над формуванням умінь і навичок 

текстотворення на нестандартних заняттях та в сюжетно-рольових іграх 

побудована на розвитку діалогічного мовлення дітей дошкільного віку. 

При роботі з текстами на заняттях української мови, викладач проводить 

спостереження за синтаксичною будовою та інтонаційним оформленням 

речень, змістом і структурою текстів [49].  

Уважаємо, що перш ніж запропонувати текст, необхідно продумати 

вправи на всіх етапах: до читання тексту, під час читання тексту, а також 

після читання тексту. 

Завдання, які студенти виконують до прочитання тексту: 

− складання асоціограм для активізації словникового запасу; 

− візуальні імпульси (світлини, малюнки, таблиці, схеми тощо), 

тобто усе те, що підкаже тему  тексту); 

− скласти послідовно розповідь (картки з пропозиціями з тексту); 

− скласти послідовно розповідь за дією (картки з картинками 

по тексту); 

− на основі слів із тексту скласти свій власний текст / діалог. 

Завдання, які студенти виконують під час читання тексту: 

− підкреслити відповіді (так / ні); 
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− підкреслити висловлювання правильні / неправильні; 

− виписати інформацію (числа, дати, прізвища тощо); 

− упорядкувати інформацію по тексту; 

− читати текст із пропусками й дозаповнити пропущені слова. 

Завдання, які студенти виконують після прочитання тексту: 

− відповісти на запитання по тексту (Що? Де? Коли?); 

− посилатися на цей  текст як основу для дискусії; 

− заповнити таблицю по тексту; 

− посилатися на цей текст як основу для твору нової історії / 

діалогу); 

− розробити варіанти діалогу учасників. 

Запровадження методів, прийомів, засобів навчання є важливим 

елементом підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів до здійснення  ними лінгвістичного аналізу тексту, тому викладачам 

закладів вищої освіти  необхідно обирати саме ті, що є найбільш доцільними 

й ефективно впливають на вдосконалення навичок лінгвістичного аналізу 

тексту, на формування   лінгвокультурологічної компетентності. 

В експериментальній роботі опрацьовували твори усної народної 

творчості. Обов'язковою умовою для створення студентами вторинного 

тексту було збереження їх виховного потенціалу. Виховним „ядромˮ, 

відповідністю вторинного тексту моралі у смисловому  навантаженні 

є прислівʼя. Покажемо це на конкретних прикладах. 

Так, у казці „З ремеслом не пропадешˮ яскраво виражені можливості 

трудового виховання. Такими  казками народ прищеплював дітям любов до 

праці.  

Тема морального виховання досить поширена, її розглядають у своїх 

творах багато народів.  
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Так, в українських народних казках „Про лиху мачуху та дванадцять 

місяцівˮ, „Про сирітку Марію, злу мачуху та її донькуˮ, „Мачуха 

і пасербицяˮ  досить глибоко розкривається  тема морального виховання, 

у цих казках схвалюється й винагороджується  доброта та здатність 

до співчуття, висміюється й карається зло. За своїм змістом цю казку можна 

порівняти з російською народною казкою „Морозкоˮ, із татарською казкою 

„Зла мачухаˮ. 

Мораль: „У кого в серці (в душі) зло, того обходить і доброˮ. У цих 

казках, як і багатьох інших казках, добро перемогло, а зло переможене. 

У казках розкриваються не тільки ті якості особистості, до вироблення 

яких необхідно прагнути в процесі виховання, але педагогічні та виховні 

прийоми впливу на психіку людини, яка легко піддається на обман, лестощі, 

у якої спостерігається завищена або занижена самооцінка У пізнанні 

людиною норм моралі є два шляхи: 

− шлях досвіду, йдучи яким людина робить  вчинки, переживаючи 

негативні їх наслідки, тим самим жорсткою дійсністю змушує до осмислення 

понять про добро і зло, про необхідність у певних ситуаціях діяти відповідно 

до визначених норм моралі; 

− шлях теоретичний,  коли  засвоєні норми та правила дають 

можливість підтвердити їх значимість на практиці; це шлях більш безпечний 

та ефективний для людини й удосконалення відносин у суспільстві. 

У казці  пропагуються  позитивні результати проходження другим 

шляхом (теоретичним), значущість  уміння  заслухатися до порад 

і дотримуватися їх для вирішення практичних справ, налагодження 

правильних взаємин із людьми. 

Мораль такої бесіди зі студентами проста: „Добре  справи йдуть у того, 

хто слухає старшихˮ.  

Отже, впровадженням  технології формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  
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у процесі вивчення гуманітарних дисциплін передбачається реалізація трьох 

етапів: мотиваційно-цільового, змістово-процесуального та оцінно-

результативного. У цілому, упровадивши технологію формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, дійшли 

висновку про доцільність її упровадження в освітній  процес закладів вищої 

освіти. 
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2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

Заключний етап дослідження – аналіз отриманих емпіричних фактів, 

їх узагальнення та інтерпретація – полягає в тому, що аналізу підлягають 

усі емпіричні дані, отримані під час проведення дослідження, а також 

результати проведення всіх експериментальних зрізів, зокрема описуються 

результати здійснення експериментальних заходів (кінцевий результат 

досліджуваного об'єкта) і характеристика умов, за яких  були отримані 

позитивні результати; виробляються методичні рекомендації 

щодо ефективної реалізації досліджуваного процесу. 

Під час формувального  етапу експерименту ми запроваджували 

спостереження, метод тестових ситуацій, опитувальні методи, аналіз 

результатів навчально-професійної діяльності, тестування; колективну 

експертизу; методи педагогічного моніторингу, рефлексію, самооцінку. 

Метою контрольного  етапу  експериментальної роботи було 

підсумкове оцінювання рівня сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

у контрольній та експериментальних групах і констатація ефективності 

створених  педагогічних умов. 

Завданнями контрольного  етапу експерименту були:  

1) визначення параметрів підсумкового рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності в учасників експерименту;  

2) констатація ступеня ефективності створених  педагогічних умов 

окремо й комплексно;  

3) аналіз динаміки рівня сформованості лінгвокультурологічної  

компетентності. 

Для оцінювання рівня сформованості лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

на констатувальному  й формувальному етапах експерименту ми виробили 

систему критеріїв і показників, на основі яких і здійснювалось оцінювання. 
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Визначені проводиться оцінка. Виділені критерії та показники сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності відображають специфіку процесу 

її формування. Саме тому ми їх застосовували як під час  констатувального, 

так і формувального  етапів експерименту для перевірки ефективності 

розробленої  технології. 

Як і на початку роботи на констатувальному  етапі ми запроваджували 

в дослідженні повторну діагностичну методику для отримання даних, 

на які спиралися на  кoнcтaтувaльнoму етапі eкcпepимeнту й математично 

та статистично обробили за формулою Пірсона 2, t-критерію Стьюдента 

й коефіцієнта кореляції та зібрали у зведені таблиці, проаналізувавши 

які відстежили  динаміку змін. 

Проаналізуємо результати дослідження по кожному з критеріїв. Дані, 

отримані за мотиваційним критерієм, представлені в таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Рівні сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів   

за мотиваційним критерієм 

Рівень  КГ (100) ЕГ (280 об) 
До експ. Після експ. Приріст  До експ. Після експ. Приріст  

Високий  16,92 17,69 +0,77 15,75 56,69 +40,94 

Середній  46,15 46,92 +0,77 44,09 26,77 -17,34 

Низький  36,93 35,39 -1,54 40,16 16,54 -23,62 
 

За результатами аналізу даних, наведених у таблиці 2.13 дійшли 

висновку, що в експериментальній групі наприкінці формувального етапу 

експерименту простежується збільшення кількості студентів із високим  

та середнім рівнями показників. Такий результат сприяв полегшенню 

й покращанню взаємин із людьми, розкриттю більших можливостей 

самооцінки лінгвокультурологічної діяльності, а також посиленню мотивації 

до бажання та стимулів для особистісного вдосконалення  й самореалізації.  
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Як бачимо з таблиці 2.13, відсоток студентів із високим рівнем 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності в експериментальній 

групі вищий, ніж у контрольній групі.  

На рис. 2.7 представлено динаміку рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів до і після експериментальної роботи за мотиваційним 

критерієм. 

 

Рис. 2.7. Порівняльна діаграма рівневого розподілу студентів   

експериментальної та контрольної груп за  мотиваційним критерієм 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 

до та після формувального етапу експерименту 

Запровадження  статистичних методів до даних, отриманих на початку 

та після експерименту, дало можливість  дійти таких висновків: 

− за табличними даними можемо  констатувати несуттєві статистичні 

відмінності між контрольною й експериментальною групами 

до експерименту – емпіричне значення критерію Пірсона 2 = 0,29, 

що не перевищує критичного значення 2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05); 
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− відповідно до результатів порівняння даних після проведення 

експерименту дійшли висновку, що емпіричне значення критерію Пірсона 

2 = 42,25, значно перевищує критичне значення 2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05) 

і є показником позитивної динаміки рівня показника за мотиваційним 

критерієм формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Наступний показник сформованості когнітивного критерію 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  досліджувався нами з застосуванням тесту 

для діагностування рівня  формування майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. 

Реалізовані нами в експериментальній групі заходи по формуванню 

професійної свідомості викликали суттєві зміни розподілу студентів 

за пізнавальним рівнем формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (таблиця  розвитку 

соціальної компетентності наприкінці формувального етапу експерименту 

(таблиця 2.14). 

Таблиця 2.14 

Рівні сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів   

за пізнавальним критерієм 

Рівень  КГ (100) ЕГ (280 об) 
До експ. До експ. До експ. До експ. Після експ. Приріст  

Високий  16,92 18,46 +1,54 17,32 61,42 +44,1 

Середній  46,92 48,46 +1,51 44,09 26,77 -17,32 

Низький  36,16 33,08 -3,08 38,59 11,81 -26,78 

 

За результатами аналізу даних, наведених у таблиці 2.14 бачимо, 

що в експериментальній групі наприкінці формувального етапу 

експерименту простежується збільшення кількості студентів із високим 
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рівнем показників. Також в експериментальній групі зменшилася кількість 

студентів із середнім рівнем  – 17,32%.  

Слід зазначити, що в контрольній групі ці показники залишилися 

майже без змін. Варто звернути особливу увагу на показники низького рівня. 

В експериментальній групі він знизився на 26,78%, а в  контрольній знизився 

на 3,08%. Ми звернули увагу на результат такого рівня, тому що він 

є показником несвідомого  обрання фаху, те, що немає  мотивації 

й схильності до обраної професії, бракує знань про майбутні можливості 

самореалізації. 

 

Рис. 2.8. Порівняльна діаграма рівневого розподілу студентів   

експериментальної та контрольної груп за  пізнавальним  критерієм 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 

до та після формувального етапу експерименту 

Зіставивши дані, наведені у таблиці 2.14 на початку експерименту, 

можемо  констатувати несуттєві статистичні відмінності між контрольною та 

експериментальною групами – емпіричне значення критерію Пірсона 

2 = 0,22, що не перевищує критичного значення 2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05). 

Порівняння результатів даних, отриманих після експерименту, стало 

підставою констатування, що  емпіричне значення критерію Пірсона після 
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впровадження технології формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

2 = 50,75 значно перевищує критичне значення 2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05). 

Це є фактом результативності зазначеної технології, запровадженої 

для формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Наступний показник сформованості операційного критерію 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  досліджувався нами з застосуванням 

опитувальника „Діагностика особливостей самоорганізації у процесі 

вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ (за О. Ішковим). За опитувальником 

ми визначили індивідуальні особливості самоорганізації майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів. На формувальному етапі 

експерименту рівень лінгвокультурологічної компетентності за цим 

показником значно покращився  в експериментальній групі (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Рівні сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів   

за операційним критерієм 

Рівень  КГ (100) ЕГ (280 об) 
До експ. Після експ. Приріст  До експ. Після експ. Приріст  

Високий  20,77 23,08 +2,31 18,90 59,84 +40,94 

Середній  43,85 44,62 +0,77 40,16 22,83 -17,33 

Низький  35,38 32,30 -3,08 40,94 17,33 -23,61 
 

За результатами, наведеними  в таблиці 2.15, можемо констатувати, 

що позитивне збільшення  високого рівня сформованості операційного 

критерію формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів за показником 

„самоорганізаціїˮ таке: у контрольній групі – 2,31%, в експериментальній 
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групі – 40,94%. В експериментальній групі кількість студентів із  високим 

рівнем формування лінгвокультурологічної компетентності становить 

наприкінці дослідження 59,84%, у контрольній – 23,08%; середній рівень – 

22,83% в експериментальній та 44,62% – у контрольній; показники низького 

рівня становлять 17,33% в експериментальній групі, 32,30% – у контрольній. 

Кількісний розподіл студентів експериментальної та контрольної груп 

за операційним критерієм формування лінгвокультурологічної 

компетентності відображено  на рисунку 2.9. 

 

Рис. 2.9. Порівняльна діаграма рівневого розподілу студентів   

експериментальної та контрольної груп за  операційним  критерієм 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 

до та після формувального етапу експерименту 

Статистичний аналіз даних, поданих на рисунку 2.9 є показником 

несуттєвих статистичних відмінностей між контрольними та 

експериментальними групами до експерименту – емпіричне значення 

критерію Пірсона 2 = 0,84, що не перевищує критичного значення 2 = 5,99 

(k = 2,  = 0,05). Порівняння ж результатів даних, отриманих після 

експерименту, стало підставою для констатування, що емпіричне значення 

критерію Пірсона після впровадження технології формування 
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лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів – 2 = 35,85 значно перевищує критичне значення 

2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05). Отже, у студентів є бажання опанувати обраний 

фах, вони зацікавлені в саморозвитку як фахівця й усвідомлюють  важливість 

оволодіння теоретичним і практичним матеріалом. 

Із метою дослідження сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за рефлексивним критерієм ми від самого початку спирались на результати 

констатувального експерименту, згідно з якими самооцінка студента 

внутрішнього стану й рефлексія особистої діяльності виявили низку 

суперечливих результатів. Самооцінка, зазвичай, значно перевищувала 

рефлексивну самооцінку, що й відображалося на емоційному рівні 

та проектувалося на особливості лінгвокультурологічної  діяльності. 

Для оцінювання спроможності до саморозвитку й самоосвіти 

запроваджувалась А. Карпова. Залучивши студентів до систематичної 

рефлексивної діяльності на заключних етапах занять із курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ, ми помітили, що найбільший успіх мали позитивні 

установки, що аналізували й оцінювали особистісні  досягнення. При аналізі 

невдалих або помилкових рішень багатьом студентам було складно 

ставитись до цього виду досвіду як позитивного. Проте негативні емоції, 

пов’язані з ірраціональними рішеннями або невідповідністю між бажаним 

і можливим, не були стабільними. Більш того, обговорюючи філософію 

мислення на сприйняття власної особистості, яка має право на помилку, 

на зміни ставлення до своєї галузі незнання, із нашого погляду, ми зуміли 

підняти планку вмінь адекватно оцінити рівень власних можливостей, 

а також прогнозувати й оптимально вибудовувати шляхи їх збільшення. 

У результаті, звільнивши себе від комплексу „помилокˮ, ми спостерігали 
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у студентів більш стійкі позитивні емоційні реакції на особливості 

лінгвокультурологічної  діяльності, що й відбилося на її результативності.  

Отже, маємо такі результати (таблиця 2.16).  

Таблиця 2.16 

Рівні сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів   

за рефлексивним  критерієм 

Рівень  КГ (100) ЕГ (280 об) 
До експ. Після експ. Приріст  До експ. Після експ. Приріст  

Високий  19,23 24,62 +5,39 18,11 62,99 +44,88 

Середній  41,54 42,31 +0,77 43,31 25,98 -17,33 

Низький  39,23 33,07 -6,16 38,58 11,03 -27,55 

 

Із цієї таблиці видно, що відсоток студентів із високим ступенем 

сформованості лінгвокультурологічної компетентності за рефлексивним 

критерієм значно  вище в експериментальній групі, ніж у контрольній. Так, 

у студентів експериментальної групи наприкінці дослідження простежувався 

переважно високий рівень (62,99%); зменшилася кількість студентів 

із середнім (25,98% – зменшення 17,33%) та низьким (11,03% – зменшення 

27,55%). 

Обговорюючи й оцінюючи результати формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів,  ми відзначили спроможність студентів більш 

усвідомлено й адекватно оцінювати власні вміння й навички, розпізнавати 

труднощі, що  виникають у процесі самореалізації. 

Кількісний розподіл студентів експериментальної та контрольної груп 

за рефлексивним критерієм формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

показано на рисунку 2.10. 
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Рис. 2.10. Порівняльна діаграма рівневого розподілу студентів   

експериментальної та контрольної груп за  рефлексивним  критерієм 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів 

до та після формувального етапу експерименту 

 

Статистичний аналіз даних, поданих на рисунку 2.10, є показником 

несуттєвих статистичних відмінностей між контрольною 

та експериментальною групами до експерименту – емпіричне значення 

критерію Пірсона 2 = 0,10, що не перевищує критичне значення 2 = 5,99 

(k = 2,  = 0,05). Порівняння ж результатів даних, отриманих після 

експерименту, стає підставою констатування, що емпіричне значення 

критерію Пірсона після впровадження технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  у закладах вищої освіти – 2 = 40,80 значно перевищує 

критичне значення 2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05). Це є показником 
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результативності зазначеної технології формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Під час формувального  експерименту ми провели діагностичні зрізи 

(перший зріз – на початку констатувального експерименту, другий зріз – 

під час  формувального етапу експерименту), метою якого була перевірка  

достатності комплексу педагогічних умов, що сприяють ефективності 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

У таблиці 2.17 наведені узагальнені статистичні дані всіх 

продіагностованих компонентів до та після експерименту, це дало 

можливість визначити динаміку рівнів формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Таблиця 2.17 

Динаміка рівнів формування лінгвокультурологічної компетентності  

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

до та після формувального експерименту  

Рівні  Контрольна група  

(100) 

Експериментальна група  

(280) 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 
к-сть осіб % к-сть осіб % к-сть осіб % к-сть осіб % 

Високий  12 12 13 13 42 15 56 20 

Середній  51 51 57 57 151 54 161 57,5 

Низький  37 37 30 30 87 31 63 22,5 

Усього: 100 100 100 100 280 100 280 100 

 

Покажемо це графічно за допомогою діаграми (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Порівняльна діаграма рівнів формування 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  

до та після формувального експерименту 

За результатами, поданими в таблиці 2.17, можемо констатувати, що 

впроваджена на формувальному етапі експерименту технологія формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів виявилася результативною за всіма визначеними нами 

критеріями (мотиваційний, пізнавальний, операційний, рефлексивний). 

Вибираючи довірчу ймовірність недопущення помилки , отриманий 

коефіцієнт порівнюється з критичним (табличним) значенням коефіцієнта 

Стьюдента t для даного числа ступенів свободи k (k = n - 1). Статистична 

вірогідність гіпотези підтверджується з даною ймовірністю, якщо отриманий 

коефіцієнт Стьюдента не менше, ніж табличний. 

Нульова гіпотеза, якою передбачається, що середні у двох сукупностях 

рівні, відхиляються, якщо tемп > t, для рівня значущості  = 0,05. У цьому 

випадку приймається альтернативна гіпотеза про вірогідну відмінність 
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середніх у двох розглянутих сукупностях, тобто робиться висновок щодо 

ефективності експериментального впливу. 

Результати двох зрізів, проведених нами під час  формувального  

та контрольного етапів експерименту, дали можливість зафіксувати такі 

зміни: в експериментальній групі, у яких здійснювалася перевірка 

ефективності визначених педагогічних  умов окремо й комплексно, 

змінилася: кількість студентів із низьким рівнем зменшилася, наприклад, 

за мотиваційним критерієм –  на 23,62% (ЕГ), на 1,54% (КГ), за пізнавальним 

критерієм зменшилася на 26,78% (ЕГ), на 3,08% (КГ), за операційним  – 

на 23,61% (ЕГ), на 3,08% (КГ), за рефлексивним  критерієм зменшилася 

на 27,55% (ЕГ), на 6,61% (КГ); кількість студентів із  середнім рівнем теж 

змінилася. Наприклад, за мотиваційним критерієм зменшилася на 17,34% 

(ЕГ), збільшилася на 0,77% (КГ), за пізнавальним критерієм зменшилася 

на 17,32% (ЕГ), збільшилася на 1,51% (КГ), за операційним  зменшилася 

на 17,33% (ЕГ), збільшилася на 0,77% (КГ), за рефлексивним  критерієм 

зменшилася на 17,33% (ЕГ), збільшилася на 0,77% (КГ). Окрім  того, 

відбулися позитивні  зміни в показниках високого рівня, зокрема 

за мотиваційним критерієм збільшилася на 40,94% (ЕГ), збільшилася 

на 0,77% (КГ), за пізнавальним критерієм збільшилася на 4,41% (ЕГ), 

на 1,54% (КГ), за операційним збільшилася на 40,94% (ЕГ),  на 2,31% (КГ), 

за рефлексивним  критерієм збільшилася на 44,88% (ЕГ), на 5,39% (КГ). 

Проаналізувавши  результати, дійшли висновку, що реалізація 

педагогічного супроводу досліджуваного процесу в експериментальній 

та контрольній групах сприяла значному збільшенню кількості студентів 

із високим рівнем сформованості лінгвокультурологічної компетентності. 

Це пояснюється посиленням мотиваційно-цільового блоку на кількох рівнях: 

інформаційному (інформованість студентів про звичайні можливості щодо  

формування лінгвокультурологічної компетентності на основі результатів 

аналізу їх потреб у іншомовній міжкультурній комунікації та наявного 
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й необхідного рівня лінгвокультурологічної компетентності); управлінському 

(аналіз зовнішніх та індивідуальних причин мовних міжкультурних проблем, 

пошуку шляхів їх розвʼязання, віднайдення ресурсів для розвʼязання  

виявлених проблем у процесі педагогічного консалтингу). 

Упровадження умови створення інноваційного  

лінгвокультурологічного середовища на основі електронних освітніх 

ресурсів сприяло позитивній динаміці високого рівня сформованості 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Це пояснюється протіканням процесу за умов системно 

організованої сукупності інформаційного, технічного та навчально-

методичного забезпечення, що гарантує моделювання предметного контексту 

майбутньої професійної діяльності студентів із репрезентацією змістово-

предметної основи навчання мов, лінгвокультури й міжкультурної взаємодії. 

Окрім того, за рахунок забезпечення освітнього  процесу засобами доступу 

й оперування автентичної й навчальної іншомовної інформації та засобами 

компʼютерно-опосередкованої комунікації українською та іноземною 

мовами, здійснюється соціалізація студентів в іншомовній культурі завдяки 

дистанційному вивченню лінгвокультурних реалій. 

Орієнтація лінгвокультурологічної  підготовки студентів на професійні 

типажі сприяє реалізації технології насамперед  у змістово-процесуальному  

блоці завдяки оптимізації методико-технологічної складової досліджуваного 

процесу. Створення такої педагогічної умови сприяло підвищенню рівня 

сформованості досліджуваного виду компетентності. Також позитивна 

динаміка високого рівня сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів пояснюється оптимізацією взаємодії 

на мову з метою засвоєння іншої лінгвокультури й посиленням мотивації 

завдяки введенню професійного компонента у формі типажів. Майже повна 

ідентичність показників високого рівня в експериментальній групі 

пояснюється, із нашого погляду, наявністю загальної складової реалізованих 
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педагогічних умов – спрямованості на засвоєння лінгвокультурологічних 

професійних знань. 

Реалізація комплексу педагогічних умов в експериментальній групі 

сприяла просуванню студентів – майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів –  від низького й середнього рівнів сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності (за результатами констатувального  

етапу експерименту) до високого рівня.  

У контрольній групі, яка навчалася за традиційною методикою 

з упровадженням окремих фрагментів технології  без забезпечення 

педагогічних умов  формування лінгвокультурологічної  компетентності, 

описаних вище, також відбулися позитивні зміни рівня сформованості 

досліджуваного  виду компетентності, однак, у значної  частини студентів 

низький і середній рівні за всіма визначеними критеріями. 
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  Висновки до другого розділу 

 

Для підтвердження наукової вірогідності висунутих нами теоретичних 

положень були організовані спеціальні заходи для практичного втілення – 

емпіричний метод, ним було обрано педагогічний експеримент, 

що проводився в три етапи: констатувальний, формувальний  і контрольний. 

У другому розділі розкрито організацію та результати 

експериментальної перевірки ефективності розробленої технології 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, проаналізовано й узагальнено отримані 

результати. 

Експериментальною роботою (констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи), що проводилась упродовж 2015 – 2018 років 

у Державному вищому навчальному закладі „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради, Красноградському коледжі 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради, Балаклійській філії  Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 

Навчально-науковому інституті педагогіки і психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, 

було охоплено 50 педагогів та 380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна 

освіта. 

На констатувальному етапі експерименту на підставі аналізу даних, 

отриманих за допомогою використання діагностичних матеріалів 

(опитувальники  формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, „Мотивація успіху 

та уникнення невдач” за А. Реаном, „Мотивація навчання студентів у процесі 
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формування лінгвокультурологічної компетентності” за Т. Ільїною, 

„Діагностика особливостей саморганізації у процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологія” (за О. Ішковим), діагностика рефлексивності 

у процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологія” за А. Карповим, визначення 

рівня самоактуалізації особистості у процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологія” за Абрахам Маслоу, методика дослідження вольової 

саморегуляції А. Звєрькова та Є. Ейдмана) виявлено, що майбутні вихователі 

дошкільних навчальних закладів досить поверхово розуміють поняття 

„лінгвокультурологічна компетентність”, у нормативних документах, 

навчальних планах і програмах містяться дисципліни, у яких розглядаються 

поверхово окремі питання лінгвокультурологічної компетентності, 

спостереження за ступенем сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

за кожним із чотирьох визначених критеріїв уможливлює дійти висновку, 

що приблизно однакова кількість студентів контрольних 

і експериментальних груп виявили середній і низький рівень сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів, і лише невелика частина студентів (16,4%) 

продемонструвала високий рівень сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності. У створеній експериментальній групі студентів 

зі спеціальності 012 Дошкільна освіта  ЕГ (280 осіб) упроваджувалася 

розроблена технологія формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на відміну від 

контрольної групи студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта  КГ 

(100 осіб), де освітній  процес здійснювався традиційно. 

Першим блоком технології визначено мотиваційно-цільовий. У процесі 

його реалізації  здійснювалася теоретико-методична підготовка викладачів 

закладів вищої освіти до формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі вивчення 
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гуманітарних дисциплін шляхом проведення навчально-методичного 

семінару „Формування лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів”, метою якого є оволодіння 

професорсько-викладацьким складом закладів вищої освіти знаннями 

та навичками формування лінгвокультурологічної  компетентності. Семінар 

передбачав проведення для викладачів лекційних та практичних занять, 

майстер-класів та тренінгів, розрахований на викладачів вже існуючих 

соціально-гуманітарних і фахових дисциплін (вступ до спеціальності, 

дошкільна педагогіка, українська мова за професійним спрямуванням, 

психотренінг комунікативності, психолого-педагогічний практикум, основи 

науково-педагогічних досліджень у дошкільній освіті, організація 

самостійної роботи, лінгводидактика, методика навчання грамоти дітей 

дошкільного віку, методика раннього навчання читання, педагогічні 

інноваційні технології у дошкільній освіті, основи педагогічної майстерності, 

методика розвитку мовлення, культурологія, народознавство, тренінг 

комунікативності, риторика). Крім того, розроблено комплекс навчально-

методичного забезпечення спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”. 

Здійснено  планування і прогнозування результатів навчання, визначено  

мету навчання, сформульовано результати навчання, обґрунтовано кінцевий 

результат навчання, окреслено коло компетентностей. 

У експериментальній групі використано у якості компонента 

педагогічного супроводу педагогічний  консалтинг, який був спрямований 

на надання допомоги  студенту в пошуку вирішення його проблемної 

ситуації, пов’язаної з вивченням української мови і лінгвокультури, в двох 

його основних типах – проблемно-орієнтованому (аналіз сутності 

та зовнішніх причин мовних міжкультурних проблем, пошук шляхів їх 

вирішення) і особистісно-орієнтованому (аналіз індивідуальних причин 
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проблеми). Педагогічний консалтинг реалізовано на основі даних 

лінгвістичного аудиту підготовчого і дослідницького етапів. 

Результатом проведення лінгвістичного аудиту є мовленнєвий профіль, 

який утворено на основі аналітичного звіту за  результатами проведення 

лінгвістичного аудиту, що включав інформацію про потреби студентів в 

іншомовній міжкультурній комунікації і про наявний і необхідний рівень 

лінгвокультурологічної компетентності. 

Систематизовано віртуальну бібліотеку мультимедійних курсів 

навчання української  мови і культури, які, поєднуючи в собі і текст, і звук, 

і відео, додають такий важливий аспект, як занурення у мовне середовище, 

що є додатковим мотивом для студентів щодо засвоєння 

лінгвокультурологічної інформації. 

Другим блоком технології формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін є змістово-процесуальний, який 

мав за мету побудову цілісного процесу навчання у напрямі забезпечення 

оволодіння студентами комплексом суттєво нових для них знань, необхідних 

для формування лінгвокультурологічної  компетентності. При цьому важливо 

допомогти студентам віднайти у всій системі професійних знань ті знання, 

що потрібні для формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.  Даний блок 

передбачав інтеграцію лінгвокультурологічної  компетентності у освітній 

процес підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

шляхом доповнення його новими знаннями. Фактично мова йде про аналіз 

існуючої практики формування лінгвокультурологічної компетентності 

та пошук шляхів її доповнення і оновлення. Центральне місце у ньому займав 

зміст навчання, який реалізовано за допомогою форм, методів і засобів 

навчання.  
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Оновлено та доповнено зміст навчальних дисциплін загальної 

та професійної підготовки, а саме: „Дошкільна педагогіка”, „Сучасна 

українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Основи 

науково-педагогічних досліджень у дошкільній освіті”.  Використано 

інтерактивні методи навчання: діалогічно-дискусійні (діалог-розпитування, 

діалог-обговорення, діалог-бесіда, диспут, дебати, дискусія, „мозковий 

штурм”), ситуаційні (проблемні ситуації, кейс-метод), ігрові (ділові, рольові 

ігри). Проведено заходи: тренінг на тему: „Справжній вихователь – яким він 

має бути”, усні журнали на тему: „Моя Батьківщина – рідна Україна”, „День 

рідної мови”, „З Україною в серці”, „Ми – українці єдина сім’я” тощо, 

навчальне заняття з  української літератури з використанням ІКТ на тему 

„Мандрівець з доріг України”, брейн-ринг на тему: „Ми – українці єдина 

сім’я”. 

Під час реалізації змістово-процесуального блоку технології 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

робота здійснювалась за допомогою роботи з текстом, мовної практики (усне 

та письмове мовлення, аудіювання, письмо), використання Інтернету 

та мультимедійних ресурсів, читання художніх та публіцистичних текстів,  

використання вправ лінгвокультурологічного характеру. 

Відповідно до вимог державних освітніх стандартів 

у експериментальне навчання включалася робота над культурологічним  

матеріалом, що відображає особливості сприйняття світу українським 

народом (робота студентів із текстом „Невичерпна духовна скарбниця” 

(автор М. Гуц)). 

Для лінгвокультурологічного аналізу використовувався вірш 

М. Рильського „Мова”, у якому поет з великою ніжністю і любов’ю говорить 

про мову. Вона звучить для поета як пісня океану. Мова рідного народу 

глибока у своїй мудрості. Як тонкий знавець мовних проблем, М. Рильський 

http://lessons.com.ua/
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вважає, що у народу, його поезії, розмовній мові треба шукати джерела 

нового наповнення літературної мови. 

У експериментальній роботі використовувалися твори усної народної 

творчості. Обов’язковою умовою для створення студентами вторинного 

тексту було збереження їх виховання. Через виховне „ядро”, відповідність 

вторинного тексту моралі, поміченою у смисловому  навантажені  прислів’я. 

Оцінно-результативний блок передбачав проведення повторної 

діагностики  виявлення рівнів сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

та обізнаності та готовності педагогічного колективу до здійснення 

формування лінгвокультурологічної компетентності.  

На контрольному етапі експериментальної роботи виявлено зміни 

у поведінці студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

експериментальної й контрольної груп.  

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

підтвердив ефективність упровадження в ЕГ розробленої технології 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  (у порівнянні з КГ, де освітній  процес 

здійснювався традиційно), про що свідчать кількісні та якісні зміни. 

Статистичну значущість одержаних результатів доведено методом 

математичної статистики (використано   формулу   Пірсона 2   та  критерій   

t-Стьюдента). 

 Основний зміст першого розділу відображено в публікаціях автора [61, 

62, 66, 72, 73, 75, 76, 78, 79]. 
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ВИСНОВКИ 

Розширення та інтенсифікація контактів між представниками різних 

культур у всіх сферах людської діяльності, активізація процесів взаємодії між 

ними, реальна багатокультурність сучасних соціумів, глобалізаційні 

тенденції зумовили необхідність усвідомлення важливості ведення 

міжкультурного діалогу, оскільки в XX столітті відбувся розпад „культурної 

вертикаліˮ, і, як наслідок, визнання безлічі культур і їхньої  рівноправності. 

Наукова проблематика, що повʼязана з діалогом і міжкультурної 

комунікацією стає обʼєктом дослідження різних наук. Як свідчать 

дослідження представників гуманітарних наук – філософії, педагогіки, 

культурної та соціальної антропології, культурології, лінгвістики, 

лінгводидактики – успішність взаємодії людини з іншою культурою значною 

мірою залежить від його знання особливостей культури партнерів 

по взаємодії, їх власних комунікативних здібностей, минулого практичного 

досвіду і навичок міжкультурного спілкування. Сьогодні  особливий інтерес 

дослідників викликають проблеми, пов'язані з мовною особистістю, мовною 

свідомістю, дискурсом, національно-культурною складовою комунікації, 

які є предметом дослідження нового наукового напрямку – 

лінгвокультурології. 

Сутність світових тенденцій в позначених нами галузях  полягає, перш 

за все, у тому, що українська та іноземна мови набувають особливого статусу 

невід'ємного компонента мовної освіти в полікультурному соціумі 

та важливий гуманітарно-освітній, культурно-економічний, соціальний 

і глобальний сенс, а результатом мовної освіти стає особистість фахівця, 

здатного до успішної міжкультурної комунікації з представниками різних 

етнічних, мовних, релігійних та соціокультурних груп. 

У зв'язку з цим, загальна стратегія професійної підготовки 

на сучасному  етапі визначається з урахуванням декількох обставин: 

специфіки видів компетентності та компетенції, що формуються у майбутніх 
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фахівців дошкільної освіти; умов навчання, необхідних для оволодіння 

студентами українською та іноземною мовами і культурою як спеціальністю; 

ролі й місця української культури.  Крім того, професійна підготовка 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у галузі української 

та іноземних мов і культур повинна бути орієнтована на сучасні досягнення 

культурологічної  освіти, до основних з яких відносяться: визначення статусу 

освіти як культурологічного  процесу, культурологічної  діяльності, 

полісистеми з властивостями культури на кожному рівні і простору 

з культурологічними  факторами і зв'язками; розглядання середовища освіти 

і педагогіки з точки зору культурологічних філософських  понять; 

сприйняття суб'єктів освіти як носіїв різних культур і субкультур; відмова 

від пріоритету навчання умінням оперувати лінгвістичним матеріалом 

на користь навчання діалогу між представниками різних лінгвосоціумов 

з метою розвитку соціально активної і самостійної особистості студентів.  

Логічним наслідком цих тенденцій є не тільки становлення 

лінгвокультурології як науки, а й поява особливого підвиду професійної 

підготовки студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів – лінгвокультурологічної, як результат якої розглядається 

спеціальна – лінгвокультурологічна компетентність. 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці розробленої технології формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Результати проведеного дослідження засвідчили 

ефективність виконання поставлених завдань і дали підстави 

для формулювання висновків: 

1. На основі аналізу наукової літератури і практики виявлено особливу 

актуальність вивчення проблеми формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 
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і відсутність досліджень з вирішення зазначеної проблеми. Охарактеризовано 

зміст понять „культура”, „компетентність”, „лінгвокультурологія”, 

„лінгвокультурологічна компетентність”.  

На підставі узагальнення характеристик науковців (М. Алефіренко, 

А. Арутюнова, Д. Башуріна,  В. Воробйова, О. Дортман,  О. Зінов’єва, 

В. Кононенко, В. Красних, В. Маслова, Г. Нурулліна, Л. Саяхова, 

Ю. Степанов, В. Телія, І. Харченкова, В. Шаклеїн  та ін.) визначено, 

що лінгвокультурологічна компетентність – це інтегративна якість фахівця, 

що відображає готовність і здатність до взаєморозуміння і взаємодії 

з представниками іншого лінгвокультурного соціуму на основі оволодіння 

знаннями про іншу лінгвокультуру і соціонормативним  комунікативним 

досвідом з метою їх реалізації в різних сферах професійної педагогічної 

діяльності.   

2. Здійснений аналіз філософських, психологічних і педагогічних 

джерел підтвердив важливість і актуальність обраної теми для забезпечення 

професійного зростання педагогів дошкільних навчальних закладів, 

що нерозривно пов’язано із формуванням лінгвокультурологічної 

компетентності.  

Попередній аналіз дозволив виділити соціально-історичні передумови 

становлення поняття лінгвокультурологічної  компетентності, що склалися 

в період з початку ХХI століття до теперішнього часу: культурно-історичні: 

входження України в світовий освітній простір, зміну контексту професійної 

діяльності та підвищення вимог до якості професійної освіти, яка повинна 

відповідати міжнародним стандартам, де поряд із знаннями, уміннями, 

навичками, досвідом у структурі компетентності представлена ціннісно-

смислова орієнтація, мотивація, професійна спрямованість фахівців, творчі 

здібності, механізми самоорганізації та саморегуляції діяльності; 

теоретичні: зміна характерологічних ознак компетентності, 

яка відрізняється складністю змісту, умотивованістю використання 
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і наявністю потенційної і актуальної сторін; посилення міжкультурної 

спрямованості досліджень комунікативної компетентності та наведення 

переліку компонентів наочного змісту іншомовної комунікативної 

компетентності відповідно до загальноєвропейської компетенції; 

дослідження теоретичного обґрунтування  інваріанта професійної 

компетентності як багатокомпонентної професійно-особової якості 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і визначення змісту 

кожного його компонента як предмету формування в освітньому процесі, 

створення бази для розробки педагогічних умов  формування 

лінгвокультурологічної  компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; практичні: емансипація лінгвокультурології як галузі 

наукових знань та її самостійне функціонування, у тому числі і як аспекту 

лінгводидактики, що розглядає проблеми взаємодії культури і мови в процесі 

його розвитку. 

3. Конкретизовано  компоненти лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: когнітивний 

(професійні знання), діяльнійсний (лінгвокультурологічні уміння), 

особистісний (професійсно-значущі особистісні якості). На основі 

визначених критеріїв (мотиваційний, пізнавальний, операційний, 

рефлексивний) схарактеризовано три рівні формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів: високий, середній, низький. 

4. Теоретично обґрунтовано, розроблено та представлено у вигляді 

технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів як єдність блоків: мотиваційно-

цільового (мета, завдання, принципи, підходи); змістово-процесуального 

(сукупність напрямів, форм, методів і засобів формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів); оцінно-результативного (визначення ефективності 
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упровадження розробленої технології через оцінювання отриманих 

результатів на основі критеріїв і показників). 

5. Розроблену технологію формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів було 

перевірено шляхом її упровадження в експериментальній групі під час 

спеціально організованої експериментальної роботи, спрямованої 

на забезпечення визначених напрямів діяльності з використанням 

відповідних форм, методів і засобів. 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

підтвердив ефективність упровадження в ЕГ розробленої технологію 

формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів, про що свідчать кількісні (збільшення 

кількості студентів ЕГ за високим рівнем на 5%, з середнім – на 3,5%, 

зменшення кількості студентів за  низьким рівнем на 8,5% відповідно); 

та якісні зміни (майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів  ЕГ 

стали більш толерантними, гуманними, відкритими до спілкування, 

самостійно та вільно орієнтуватися в науково-теоретичних засадах 

лінгвокультурологічної компетентності). Статистичну значущість одержаних 

результатів доведено методом математичної статистики (використано 

формулу Пірсона 2 та критерій t-Стьюдента). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів. Перспективними напрямами подальших наукових 

досліджень можуть бути: формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

під час проходження виробничих практик, поглиблення та розвиток 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у процесі вивчення фахових дисциплін тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток  А 

ТЛУМАЧЕННЯ   ВИЗНАЧЕННЯ „ТЕХНОЛОГІЯˮ 

Прізвище та ім’я 

дослідників 

Тлумачення  

А. Аношкін [4] технологія – це сукупність науково-обґрунтованих 

прийомів і способів діяльності з конструювання 

освітнього процесу, спрямованих на реалізацію 

навчально-виховних цілей 

Асоціація з 

педагогічних 

комунікацій і 

технології США 

педагогічна технологія – це комплексний, 

інтегративний процес, що включає людей, ідеї, 

засоби і способи організації діяльності для аналізу 

проблем і планування, забезпечення, оцінювання та 

управління рішенням проблем, що охоплюють усі 

аспекти засвоєння та управління рішенням 

проблем, що охоплюють усі аспекти засвоєння 

знань 

В. Беспалько [19] педагогічна технологія – сукупність 

взаємопов'язаних засобів, методів і процесів. Це 

змістовна техніка реалізації навчального процесу 

Буга П.,  

Карпов В. [35] 

педагогічна технологія – це наукова основа 

застосування різноманітних методів навчання 

Великий тлумачний 

словник [37] 

сукупність виробничих методів та процесів у 

певній галузі виробництва, а також наукове 

пояснення способів виробництва; 

технологія – це сукупність прийомів, 

застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, 

мистецтві 

І. Волков [40] педагогічна технологія – це опис процесу 

досягнення планованих результатів навчання 

В. Гузєєв [59] освітня технологія – це  система, що складається з: 

деякого діагностичного і операційного уявлення 

планованих результатів навчання; засобів 

діагностики поточного стану та прогнозування 

тенденцій найближчого розвитку учнів; набору 

моделей навчання; критеріїв вибору або побудови 

оптимальної моделі навчання для даних конкретних 

умов 
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І. Дичківська [84, 85] сукупність знань про способи і засоби оброблення 

матеріалів, мистецтво володіння процесом. 

Технологічний процес завжди передбачає чітку 

послідовність операцій з використанням 

необхідних засобів (матеріалів, інструментів) за 

певних умов 

О. Єрьомкіна [95] виховна технологія – це система науково 

обґрунтованих прийомів і методик, що сприяють 

встановленню таких відносин між вихователем і 

вихованцями, при яких в безпосередньому контакті 

досягається поставлена мета залучення тих 

вихованців до загальнолюдських цінностей 

М. Кларін [124] педагогічна технологія – напрям педагогіки, мета 

якої, підвищення ефективності освітнього процесу, 

гарантоване досягнення учнями запланованих 

результатів навчання. Це відтворювані способи 

організації навчального процесу з чіткою 

орієнтацією на діагностично задану ціль; 

педагогічна технологія означає системну 

сукупність і порядок функціонування всіх 

особистісних, інструментальних і методологічних 

засобів, використовуваних для досягнення 

педагогічних цілей 

Н. Копняк,  

Т. Красильник [138] 

педагогічна технологія є змістовим узагальненням, 

що включає в себе всі ці визначення і може бути 

представлено трьома аспектами: а) науковим 

(педагогічна технологія - складова педагогічної 

науки, що проектує педагогічні процеси у 

педагогічних системах): б) процесуально-описовим 

(опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, змісту 

методів і засобів, для досягнення гарантованих 

результатів, запланованої мети); в) процесуально-

дійовим (здійснення технологічного процесу, 

функціонування всіх особистісних, 

інструментальних і методологічних педагогічних 

засобів) 
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І. Кучінов,  

Д. Шопова [160] 

дидактична технологія – це алгоритм виконання 

певної викладацької діяльності через її 

розчленування на систему послідовних 

взаємопов’язаних елементарних дидактичних дій, 

які визначені більш-менш однозначно і мають на 

меті забезпечення досягнення високої ефективності 

в цій діяльності. Під дидактичної технологією ми 

розуміємо трансформацію абстрактних 

теоретичних постановок і узагальнень дидактики і 

методики викладання в практичну діяльність 

(процедури, операції), перед виконанням якої 

обов’язково ставиться певна дидактична мета або 

вирішується дана дидактична задача 

М. Левіна [162] педагогічна технологія – це проект і реалізація 

системи послідовного розгортання педагогічної 

діяльності, спрямованої на досягнення цілей освіти 

та розвитку особистості учнів. Технологія навчання 

– теоретичний проект педагогічного управління 

навчальною діяльністю і систему необхідних 

коштів, що забезпечують функціонування 

педагогічної системи відповідно до заданим цілям 

освіти і розвитку учнів. 

І. Лернер [165] педагогічна технологія передбачає формулювання 

цілей через результати навчання, виражені в діях 

учнів, надійно усвідомлюваних і визначаються 

Б. Лихачов [167] педагогічна технологія – це сукупність психолого-

педагогічних установок, що визначають 

спеціальний набір і компонування форм, методів, 

способів, прийомів навчання, виховних засобів; 

вона є організаційно-методичний інструментарій 

педагогічного процесу 

С. Маврін [172] технологія – це операційно організована діяльність 

педагога (вчителя), що взаємодіє зі школярами з 

метою досягнення найбільш раціональним шляхом 

якогось педагогічного стандарту на специфічній 

методичній основі 

В. Монахов [186] педагогічна технологія – це продумана у всіх 

деталях модель спільної педагогічної діяльності з 

проектування, організації та проведення 

навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для учнів і вчителя 

 



269 

 

 

А. Нісімчук [193] педагогічна технологія – наука поро розвиток, 

освіту, навчання і виховання особистості школярів 

на основі позитивних загальнолюдських якостей та 

досягнень педагогічної думки 

Б. Пальчевський, 

Л. Фрідман  [207] 

педагогічна технологія – це алгоритмізація 

діяльності викладачів і учнів на основі 

проектування всіх навчальних ситуацій 

В. Пітюков [217] педагогічна технологія – це науково обґрунтований 

професійний вибір операційного впливу педагога 

на дитину в контексті взаємодії його з миром з 

метою формування у нього відношення до цього 

світу, гармонійно поєднує свободу особистісного 

прояву і соціокультурну норму 

Г.Селевко [252, 253] педагогічна технологія – наука удосконалення 

навчання; 

педагогічна технологія – сукупність і система 

функціонування усіх особистісних, 

інструментальних і методологічних засобів, 

використовуваних для досягнення педагогічних 

цілей 

В. Симоненко, 

О Воронін [259] 

 

технологія – систематичний метод планування, 

застосування та оцінювання процесу навчання ... 

для досягнення більш ефективної форми освіти 

В. Сластенін, 

Н. Руденко [263] 

технологія навчання – це закономірний педагогічна 

діяльність, яка реалізує науково обґрунтований 

проект дидактичного процесу і володіє більш 

високим ступенем ефективності, надійності і 

гарантованості результату, ніж це має місце при 

традиційних методиках навчання 

Соціально-

педагогічний словник 

[268] 

сукупність методів впливу знаряддями праці на 

фізичні, хімічні та інші властивості предмета праці. 

Технологія обробки визначеного предмета праці 

виявляється в технологічному просторі, тобто 

процесі фізичного, механічного, хімічного впливу 

знарядь праці на предмет праці. Технологічні 

процеси визначаються пануючим технологічним 

способом виробництва – історично визначеним 

способом поєднання людини і технічних засобів 

праці в системі продуктивних сил. Технологічний 

процес розчленовується на операції, що 

характеризуються сталістю предметів, засобів 

праці, робітників-виконавців і всі дій 



270 

 

 

Н. Суртаєва [270] педагогічна технологія – це системний спосіб 

організації спільної діяльності вчителя та учнів на 

основі застосування навчально-матеріальної бази і 

обліку умов навчання  

Д. Чернилевський [304] педагогічна технологія – це комплексна 

інтеграційна система, що включає впорядковану 

множину операцій і дій, що забезпечують 

педагогічне цілевизначення, змістовні, 

інформаційно-предметні і процесуальні аспекти, 

спрямовані на засвоєння систематизованих знань, 

набуття професійних умінь і формування 

особистісних якостей учнів, заданих цілей навчання 

М. Чошанов [306] технологія навчання – це складова процесуальна 

частина дидактичної системи 

Н. Щуркова [312] педагогічна технологія – це сума науково 

обґрунтованих прийомів і методів педагогічного 

виховного впливу на людину або групу людей 

ЮНЕСКО педагогічна технологія – це системний метод 

створення, застосування і визначення всього 

процесу викладання і засвоєння знань з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 

взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію 

форм освіти 
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Додаток Б 

Опитувальник для визначення вихідного рівня усвідомлення 

майбутніми вихователями сутності лінгвокультурологічної 

компетентності 

Шановний студенте! Просимо Вас відповісти на питання анкети. 

Якщо до питання дано варіанти відповідей, то підкресліть ті з них, що 

найбільш відбивають Вашу думку. Відповіді на питання 

використовуватимуться лише у наукових цілях. Своє прізвище можна не 

вказувати, необхідні тільки щирі відповіді, які сподіваємось, допоможуть 

удосконалити освітній процес у закладах освіти. Дякуємо за співпрацю. 

Інструкція: прочитайте  уважно кожне запитання, обдумайте й 

позначте відповідь, що Вам підходить найбільше. 

1. Як Ви розумієте сутність поняття „Лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Ким Ви себе бачите після закінчення закладу освіти: 

а) вихователем; 

б) методистом; 

в) науково-педагогічним працівником; 

г) ще не визначився; 

д) своя відповідь. 

 

3. Чи буде вам потрібна у подальшому житті й професійній діяльності 

лінгвокультурологічна компетентність? 

а) так      б) ні 

4. Чи приділяють увагу викладачі у процесі викладання гуманітарних 

дисциплін Вашій підготовці формуванню лінгвокультурологічній підготовці? 

а) так      б) ні 
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5. Як Ви вважаєте чи є у Вас здатність до самоспостереження та 

самооцінки, самоосвіти, саморозвитку: 

а) так      б) ні 

 

6. Які засоби найбільш ефективно впливають на формування 

лінгвокультурологічної компетентності: 

а) тематичні бесіди і дискусії; 

б) усні журнали; 

в) індивідуально-групові завдання; 

г) науково-дослідні завдання; 

д) педагогічна практика. 

7. Ви користуєтесь додатковими матеріалами, окрім підручника? 

а) так     б) ні 

8. Чи достатня кількість текстів лінгвокультурологічного характеру 

міститься у підручнику з української мови? 

а) так     б) ні 

9. Чи знайомі ви з культурою, звичаями й традиціями України? 

а) так      б) ні              в) частково 

10. Оцініть власний рівень володіння мовою та культурою мовлення 

а) низький,      б) середній,     в) високий,     

11. Чи повинен вихователь дошкільних навчальних закладів знати 

й використовувати на заняттях електронні засоби навчання? 

а) так      б) ні              в) частково 

12. Ви згодні з виразом  „Мова – національна гідність народу?ˮ.  

а) так      б) ні              в) частково 

 

Дякуємо за співпрацю 
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Додаток  В 

Результати анкетування студентів 

Загальна кількість анкет – 380 

№ 

з/п 

Питання анкети Відповіді 

1.  Як Ви розумієте сутність поняття 

„Лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ?  

правильна – 256 (67,4%); 

неправильна – 124 (32,6%) 

2.  Ким Ви себе бачите після закінчення 

закладу освіти: 

а) вихователем; 

б) методистом; 

в) науково-педагогічним 

працівником; 

г)  інші варіанти 

 

 

а) – 285 (75%); 

б) – 45 (11,8%); 

в) – 25 (6,6%; 

г) – 25 (6,6%). 

 

3.  Чи буде вам потрібна у подальшому 

житті і професійній діяльності 

лінгвокультурологічна компетентність? 

так 

248 

(73,2%) 

ні 

102 (26,8%) 

4.  Чи приділяють увагу викладачі у процесі 

викладання гуманітарних дисциплін 

Вашій підготовці формуванню 

лінгвокультурологічній підготовці? 

так 

202 

(53,2%) 

ні 

178 (46,8%) 

5.  Як Ви вважаєте чи є у Вас здатність до 

самоспостереження та самооцінки, 

самоосвіти, саморозвитку 

так 

345 

(90,8%) 

Ні 

35 (9,2%) 

6.  Які засоби найбільш ефективно 

впливають на формування 

лінгвокультурологічної компетентності: 
а) тематичні бесіди і дискусії; 

б) усні журнали; 

в) індивідуально-групові завдання; 

г) науково-дослідні завдання; 

д) педагогічна практика. 

 

а) – 62 (16,3%) 

б) – 67 (17,6%) 

в) – 80 (21,1%) 

г) – 74 (19,5%) 

д) – 97 (25,5%) 
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7.  Ви користуєтесь додатковими 

матеріалами, окрім підручника? 

 

так 

364 

(95,8%) 

ні  

16 (4,2%) 

8.  Чи достатня кількість текстів 

лінгвокультурологічного характеру 

міститься у підручнику з 

української мови? 

 

так 

34 (8,9%) 

 

ні  

346 (91,1%) 

9.  Чи знайомі ви з культурою, 

звичаями й традиціями України? 

так 

173 

(45,5%) 

ні 

27 

(7,1%) 

частково 

180 

(47,4%) 

10.  Оцініть власний рівень володіння 

мовою та культурою мовлення  

низький 

77 

(20,2%) 

середній 

265 

(69,8%) 

високий 

38 (10%) 

11.  Чи повинен вихователь дошкільних 

навчальних закладів знати й 

використовувати на заняттях 

електронні засоби навчання? 

так 

264 

(69,5%) 

ні 

15 

(3,95%) 

частково 

101 

(26,5%) 

12.  Ви згодні з виразом  „Мова – 

національна гідність народу?ˮ 

так 

355 

(93,4%) 

ні 

7 

(1,84%) 

частково 

18 

(4,76%) 
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Додаток Г 
 

Опитувальник для визначення  обізнаності викладачів закладів освіти 

щодо сутності лінгвокультурологічної компетентності  

Шановні колеги! Просимо Вас відповісти на питання анкети. Якщо до 

питання дано варіанти відповідей, то підкресліть ті з них, що найбільш 

відбивають Вашу думку. Відповіді на питання використовуватимуться лише 

у наукових цілях. Своє прізвище можна не вказувати, необхідні тільки щирі 

відповіді, які сподіваємось, допоможуть удосконалити освітній процес у 

закладах освіти. Дякуємо за співпрацю. 

Інструкція: прочитайте  уважно кожне запитання, обдумайте 

й позначте відповідь, що Вам підходить найбільше. 

1. Як Ви розумієте сутність поняття „Лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ? 

__________________________________________________________________ 

2. Чи вважаєте Ви за необхідне формувати в майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів лінгвокультурологічну компетентність? 

а) так      б) ні 

3. Чи відчуваєте Ви потребу покращити знання щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності? 

а) так      б) ні 

4. Визначте шляхом самооцінки рівень Вашої педагогічної 

майстерності щодо формування у майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів лінгвокультурологічної компетентності 

 а) високий;     б) середній;      в) низький.  

5. Чи створені, на Ваш погляд, у Вашому закладі вищої освіти 

педагогічні умови формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

а) так      б) ні 

6. Як Ви оцінюєте рівень готовності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  до застосування лінгвокультурологічної 

компетентності у професійній діяльності? 

а) високий;     б) середній;      в) низький.  

Дякуємо  за співпрацю 
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Додаток Д 

 

Результати анкетування викладачів 

 

Загальна кількість анкет – 50 

 

№ з/п Питання анкети Відповіді 

1.  Як Ви розумієте сутність поняття 

„Лінгвокультурологічна 

компетентністьˮ? 
 

правильно – 32 (64%); 

неправильно – 18 (36%). 

2.  Чи вважаєте Ви за необхідне 

формувати у майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів 

лінгвокультурологічну 

компетентність? 
 

так 

42 (84%) 

ні 

8 (16%) 

3.  Чи відчуваєте Ви потребу покращити 

знання щодо формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності? 
 

так 

30 (60%) 

ні 

20 (40%) 

4.  Визначте шляхом самооцінки рівень 

Вашої педагогічної майстерності 

щодо формування у майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів лінгвокультурологічної 

компетентності 
 

високий середній низький 

14 (28%) 30 

(60%) 

6 (12%) 

5.  Чи створені, на Ваш погляд, 

у Вашому закладі вищої освіти 

педагогічні умови формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів 
 

так 

35 (70%) 

ні 

15 (30%) 

6.  Як Ви оцінюєте рівень готовності 

майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  до застосування 

лінгвокультурологічної 

компетентності у професійній 

діяльності? 
 

високий середній низький 

16 (32%) 33 (66%) 1 (2%) 
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Додаток  Е 

Мотивація успіху і боязнь невдачі (опитувальник Реана) 
 

Інструкція: Відповідаючи на нижче приведені питання, необхідно 

вибрати відповідь „такˮ чи „ніˮ. Якщо вам важко з відповіддю, то пригадаєте, 

що „такˮ об'єднує як явне „такˮ, так і „скоріше так, чим немаєˮ. То ж 

відноситься і до відповіді „ніˮ: він об'єднує явне „ніˮ і „скоріше немає, чим 

такˮ. 

Відповідати на питання слід швидко, не замислюючись надовго. 

Відповідь, яка перший приходить в голову, як правило, є і найбільш точною. 

 

Текст опитувальника 

1.  Включаючись в роботу, як правило, оптимістично сподіваюся на успіх. 

2. У діяльності активний. 

3. Схильний до прояву ініціативності. 

4. При виконанні відповідальних завдань прагну по можливості знайти 

причини відмови від них. 

5. Часто вибираю крайнощі: або занижені легкі завдання, або нереалістично 

високі по трудності. 

6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх 

подолання. 

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів. 

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні достатньо важких завдань, в умовах обмеження часу, 

результативність діяльності погіршується. 

10. Схильний проявляти наполегливість в досягненні мети. 

11. Схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу. 

12. Якщо ризикую, то, скоріше, з розумом, а не відчайдушно. 

13. Не дуже наполегливий в досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль. 

14.  Вважаю за краще ставити перед собою середні по труднощі або злегка 

завищені, але досяжні цілі, чим нереально високі. 

15.  У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його привабливість, 

як правило, знижується. 

16.  При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх невдач. 

17. Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час. 
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18. При роботі в умовах обмеження часу результативність діяльності 

поліпшується, навіть якщо завдання достатнє важке. 

19.  У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої мети, як 

правило, не відмовляюся. 

20.  Якщо завдання вибрав собі сам, то у разі невдачі його привабливість ще 

більш зростає. 
 

Ключ до опитувальника 

Вважаються за правильне: 

• відповідь „такˮ: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20; 

• відповідь „ніˮ: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 
 

Обробка результатів і критерії оцінки 

За кожен збіг відповіді з ключем випробовуваному дається 1 бал. 

Підраховується загальна кількість набраних балів. 

Якщо кількість набраних балів від 1 до 7, то діагностується мотивація на 

невдачу (боязнь невдачі). 

Якщо кількість набраних балів від 14 до 20, то діагностується мотивація на 

успіх (надія на успіх). 

Якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то слід вважати, що мотиваційний 

полюс яскраво не виражений. При цьому можна мати на увазі, що, якщо 

кількість балів 8 — 9, є певна тенденція мотивації на невдачу, а якщо 

кількість балів 12—13, є певна тенденція мотивації на успіх. 
 

Мотивація на успіх відноситься до позитивної мотивації. При такій мотивації чоловік, 

починаючи справу, має на увазі досягнення чогось конструктивного, позитивного. У 

основі активності людини лежить надія на успіх і потребу в досягненні успіху. Такі люди 

зазвичай упевнені в собі, в своїх силах, відповідальні, ініціативні і активні. Їх відрізняє 

наполегливість в досягненні мети, цілеспрямованість. 

Мотивація на невдачу відноситься до негативної мотивації. При даному типі мотивації 

активність людини пов'язана з потребою уникнути зриву, осуду, покарання, невдачі. 

Взагалі, в основі цієї мотивації лежить ідея уникнення і ідея негативних очікувань. 

Починаючи справу, людина вже наперед боїться можливої невдачі, думає про шляхи 

уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про способи досягнення успіху. 

Люди, мотивовані на невдачу, зазвичай відрізняються підвищеною тривожністю, низькою 

упевненістю в своїх силах. Прагнуть уникати відповідальних завдань, а при необхідності 

рішення надвідповідальних задач можуть впадати в стан, близький до панічного. 

Принаймні, ситуативна тривожність у них в цих випадках стає надзвичайно високою. Все 

це разом з тим може поєднуватися з вельми відповідальним відношенням до справи. 
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Додаток  Ж 
 

 

Вивчення мотивації у процесі  

формування лінгвокультурологічної компетентності   

(методика запропонована Т. Ільїною) 

 

При створенні цієї методики авторка використовувала низку інших 

методик. У неї є три шкали: „оволодіння знаннямиˮ (прагнення до набуття 

знань, допитливість), „оволодіння професієюˮ (прагнення оволодіти 

професійними знаннями й сформувати професійно важливі якості); 

„отримання дипломаˮ (прагнення придбати диплом при формальному 

засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при складанні іспитів 

і заліків). В опитувальник, для маскування, авторка методики вмістила ряд 

фонових тверджень, які надалі не обробляються. 

 

 
Інструкція 

Позначте вашу згоду знаком „+ˮ або незгоду знаком „–ˮ із 

нижченаведеними твердженнями. 

Тест опитувальника 

1. Краща атмосфера на занятті з лінгвокультурології – атмосфера 

вільних висловлювань. 

2. Зазвичай, я сильно напружуюсь, коли працюю. 

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань і 

неприємностей. 

4. Я самостійно вивчаю окремі теми, на мою думку, необхідні для 

формування лінгвокультурологічної компетентності. 

5. Яке з отриманих вам якостей Ви більше за все цінуєте? 

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраній професії. 

7. Я відчуваю задоволення від вирішення на занятті складних завдань. 

8. Я не бачу сенсу в більшості завдань, які ми виконуємо у закладі. 

9. Я відчуваю задоволення, розповідаючи знайомим про мою майбутню 

професію. 

10. Я посередній студент, ніколи не буду цілком гарним, а тому немає 

сенсу докладати зусиль, щоб стати краще. 

11. Я вважаю, що для моєї майбутньої професії не обов’язково знати 

„Що таке лінгвокультурологічна компетентністьˮ. 
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12. Я твердо впевнений у правильності обраної професії. 

13. Яких якостей, що притаманні Вам, Ви хотіли б позбутися? 

14. Інколи я використовую на занятті з лінгвокультурології допоміжні 

матеріали (конспекти, шпаргалки, записи, формули). 

15. Найкращі роки життя –  студентські. 

16. У мене надзвичайно неспокійний і переривчастий сон. 

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією потрібно вивчати 

лінгвокультурологію. 

18. За можливості, я вступив би до іншого навчального закладу. 

19. Я, зазвичай, спочатку виконую більш легкі завдання, а більш 

складні залишаю насамкінець. 

20. Обираючи професію, мені було складно визначитися. 

21. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 

22. Я твердо переконаний, що моя професія дасть мені моральне 

задоволення й матеріальний достаток у житті. 

23. Мені здається, що мої друзі здатні вчитися краще, ніж я. 

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 

25. Із деяких практичних міркувань для мене це найзручніший 

навчальний заклад. 

26. У мене достатньо сили волі, щоб вивчити курс 

„Лінгвокультурологіяˮ. 

27. Життя для мене майже завжди пов’язане з надзвичайним 

напруженням. 

28. Вивчити курс „Лінгвокультурологіяˮ, на мою думку, можна  майже 

не докладаючи зусиль. 

29. Є багато дисциплін, окрім лінгвокультурології, які я міг би вивчати 

не меншим зацікавленням. 

30. Яке з притаманних Вам якостей найбільше заважає вчитися? 

31. Я людина, яка завжди чимось захоплюється, але всі мої захоплення 

так чи інакше пов’язані з майбутньою професією. 

32. Занепокоєння про іспит або роботу, яка не виконана вчасно, часто 

заважає мені спати. 

33. Висока заробітна плата після закінчення навчання для мене не 

головне. 

34. Мені потрібно бути у гарному настрої, щоб підтримати колективне 

рішення групи. 

35. Я змушений був вступити до ВНЗ, щоб мати певне становище у 

суспільстві, уникнути службу в армії. 

36. Я вивчаю лінгвокультурологію, щоб стати професіоналом, а не для 

іспиту. 

37. Мої батьки хороші професіонали, і я хочу бути на них схожим. 

38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту. 

39. Яке з Ваших якостей допомагає Вам учитися? 
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40. Мені дуже важко змусити себе вивчати як слід дисципліну 

„Лінгвокультурологіюˮ, тому що вважаю її не пов’язаною з моєю 

майбутньою спеціальністю.  

41. Мене вельми непокоять можливі невдачі. 

42. Найкраще я засвоюю матеріал „Лінгвокультурологіїˮ, коли я 

виконую науково-дослідну роботу. 

43. Мій вибір цього навчального закладу остаточний. 

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них. 

45. Щоб переконати у чомусь групу, мені доводиться самому 

працювати дуже інтенсивно. 

46. Я, зазвичай, урівноважений, маю гарний настрій. 

47. Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 

48. До вступу до ВНЗ я давно цікавився цією професією, багато читав 

про неї. 

49. Професія, яку я обрав(ла), найважливіша й перспективна. 

50. Мої знання про цю професію були достатні для впевненого вибору 

цього вишу. 
 

Ключ до опитувальника 

Шкала „Придбання знань з курсу „Лінгвокультурологіяˮ: 

– за згоду („+ˮ) у п. 4 оцінюється у 3,6 балів, у п. 17 – 3,6 балів, у п. 26 – 

2,4 балів; 

– за незгоду („–ˮ)у п. 28 оцінюється у 1,2 балів, у п. 42 – 1,8 балів. 

Максимум – 12,6 балів. 

 

Шкала „Оволодіння професієюˮ:  

– за згоду („+ˮ) у п. 9 оцінюється у 1 бал, у п. 31та п. 33 – 2 бали, у п. 43 

– 3 бали, у п. 48 та п. 49 – по 1 балу.  

Максимум – 10 балів. 

 

Шкала „Отримання дипломуˮ: 

– за згоду („+ˮ) у п. 24 оцінюється у 2,5 балів, у п. 35 – 1,5 балів, у п. 38 

– 1,5 балів, у п. 44 – 1 бал;   

– за незгоду („–ˮ) у п. 11 оцінюється у 3,5 балів.  

Максимум – 10 балів. 

Питання по пп. 5, 13, 30, 39 є нейтральними і в обробку не 

включаються. 

Переважання мотивів за першими двома шкалами свідчать про 

адекватний вибір студентом професії та задоволеністю нею. 
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Додаток  З 
 

Тест для діагностування рівня    

формування лінгвокультурологічної компетентності  

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  
 

Продовжте подане в умові речення, вибравши один із поданих 

варіантів відповіді:  

1. Лінгвокультурологія – це … 

а) інтегративна галузь мовознавства, яка вивчає взаємозв’язок і 

взаємодію культури та мови в її функціонуванні й узагальнює цей 

процес як цілісну структуру одиниць у єдності мовного й 

культурного змісту за допомогою системних методів з орієнтацією 

на сучасні пріоритети, суспільні цінності та норми культури; 

б) наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову 

взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це 

гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з 

мистецтвознавством і літературознавством) філології (нарівні 

з літературознавством), а також галуззю семіотики;  

в) це наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та духовної 

культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-історичному 

періоді, їх взаємозв 'язки та взаємовпливи; 

г) розділ педагогіки, що розробляє теорію освіти, навчання й 

виховання 
 

2. Лінгвокультурологія вивчає: 

а) фонетичну систему мови; 

б) синтаксичну систему мови; 

в) морфологічну систему мови; 

г) вияв культури народу в його мові й мовленнєвій діяльності. 
 

3. Об’єктом лінгвокультурології є:  

а) культурні аспекти різних сфер суспільного життя, визначення 

особливостей і досягнень основних культурно-історичних типів, 

аналіз тенденцій і процесів в сучасному соціокультурному 

середовищі; 

б) дослідження взаємодії мови, яка є „носіємˮ культурної інформації, 

культури з її усталеними принципами, і людини, яка створює цю 

культуру, використовуючи мову. Об'єкт розташовується на „стикуˮ 

декількох наук, таких як лінгвістика і культурологія, етнографія і 

психолінгвістика 

в) фонетичні одиниці, фонетичні засоби, фонетичні процеси, закони 

сполучуваності фонетичних одиниць, членування мовного потоку 

г) природна, тобто людська мова 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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4. Предметом  лінгвокультурології є:  

а) природа й сутність мови, її будова, структура, встановлення 

системи мови, походження мови, зміни в мові, фактори цих змін, 

виникнення та розвитку письма, його види, встановлення зв’язку 

між мовою та письмом, виникнення алфавітного проблеми графіки 

і орфографії, класифікація мов, типологія мов, встановлення 

близькості мов, їх контрастності, виділення мовних сімей, родин 

б) об’єктивні закономірності світового і національного культурних 

процесів, пам’ятники і явища матеріальної і духовної культури, 

чинники виникнення, формування і розвитку культурних інтересів і 

потреб людей, їх участі в збереженні, примноженні і передачі 

культурних цінносте 

в) фонетична теорія, теоретичне трактування фонетичних одиниць, 

засобів, процесів, їхніх функції, особливостей та закономірностей 

г) одиниці мови, такі як лексика, міфологізовані мовні одиниці 

(обряди і повір'я, ритуали і звичаї, закріплені в мові), 

фразеологізми; еталони, стереотипи, символи; метафори і образи 

мови; мовна поведінка; елементи мовного етикету 
 

5. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Дослідники виокремлюють такі напрями  

лінгвокультурології: 

а) лінгводидактичний; 

б) етнопсихологічний; 

в) еліптичний; 

г) лексикографічний. 

 

6. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Лінгвокультурологія досліджує такі типи 

лінгвокультурологічних явищ: 

а) сисмовли; 

б) лише лексичне значення слова; 

в) міфологеми; 

г) мовленнєвий етикет. 
 

7. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Калина символізує: 

а) подих вітру; 

б) Україну, батьківщину; 

в) красу, молодість; 

г) дівоцтво. 
 

8. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Символ „житоˮ означає: 

а) життя, безсмертя; 

б) достаток, багатство; 

в) веселощі; 

г) відродження. 
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9. Знайдіть четверте „зайвеˮ. До народних шанобливих звертань належать: 

а) шановні пани і панове; 

б) поважні добродії; 

в) поважна громадо; 

г) не чіпайте мене. 
 

10. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Каламбури – це алогічні мовні витвори, 

дотепи. 

а) чули, як говорили, що бачили, як їли; 

б) без верби й калини нема України; 

в) його мати моїй матері двоюрідна Параска; 

г) Василь бабі рідна тітка. 
 

11. Першими переклали Святе письмо слов’янською мовою: 

а) Андрій Первозванний; 

б) Нестор Літописець; 

в) Кирило та Мефодій; 

г) Петро Могила. 
 

12. Слово „Іудаˮ нині символізує:  

а) жадібність; 

б) жорстокість; 

в) силу; 

г) зрадництво. 
 

13. Які зі слів означає „істинноˮ, „хай буде такˮ:  

а) алілуя; 

б) амінь; 

в) осанна; 

г) просфора. 
 

14. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Найважливішими таїнствами християнства є: 

а) хрещення; 

б) звіздини; 

в) єлеосвячення; 

г) святе причастя  
 

15. День Святого Миколая за церковним календарем святкують: 

а) 01 січня; 

б) 14 квітня; 

в) 14 жовтня; 

г) 19 грудня. 
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16. Слово „абрикадабраˮ нині означає: 

а) замовляння; 

б) заклик; 

в) незрозумілий набір слів, безглуздя; 

г) загадку. 

 

17. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Серед етнічних стереотипів українці 

асоціюються із: 

а) Тарасом Шевченком; 

б) Коліївщиною; 

в) Богданом Хмельницьким; 

г) „Кобзаремˮ. 

 

18. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Рука є символом: 

а) несподіванки; 

б) діяльності; 

в) праці людей; 

г) авторитету. 

 

19. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Свічка є символом: 

а) вогню, життя, духовної енергії; 

б) тепла і  любові до Бога; 

в) молитви віруючої людини; 

г) невгамовності. 

 

20. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Вишиванка є символом: 

а) істини, мудрості, роздуму, душі; 

б) смутку; 

в) щасливої долі, родової пам’яті; 

г) національного вбрання українця. 

 

21. Знайдіть четверте „зайвеˮ. Дух Святий є символом: 

а) третьої особи Святої Трійці; 

б) безсмертя, благодаті відродження 

в) імпровізації; 

г) життєва сила. 
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Продовжте подане в умові речення, вибравши кілька із поданих 

варіантів відповіді:  

22. Державні символи України: 

а) прапор; 

б) гімн; 

в) герб; 

г) земля; 

д) поле. 

23. Народні символи України:  

а) калина; 

б) береза; 

в) верба; 

г) рушник; 

д) віночок; 

є) матрьошка.  

Установіть відповідність між поданими в різних стовпчиках 

поняттями, явищами та процесами: 

24. Зіставте наступні фразеологізми  

1. „плисти за водоюˮ 

2. „сідати на головуˮ 

3. „танцювати під дудкуˮ 

4. „пускати мануˮ 

 а) цілком підкоряти кого-небудь собі; 

б) беззаперечно виконувати бажання, 

підкорятися гратися;  

в) обдурювати, змушувати вірити в щось 

нереальне; 

г) пасивно підкорятися обставинам. 

25. Зіставте наступні  символи: 

1. ведмідь 

2. гадюка 

3. зозуля 

4. лисиця 

 а) підступність; 

б) хитрість;  

в) сила; 

г) нерозважливої матері. 

КЛЮЧ  ДО   ТЕКСТУ 
1 А 14 Б 

2 Г 15 Г 

3 Б 16 В 

4 Г 17 Б 

5 В 18 А 

6 Б 19 Г 

7 А 20 Б 

8 В 21 В 

9 Г 22 А, Б, В 

10 Б 23 А, В, Г, Д 

11 В 24 1 – Г; 2 – А, 3 – Б, 4 – В 

12 Г 25 1 – В; 2 – А, 3 – Г, 4 – Б 

13 Б   
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Додаток  И 

 

Маркувальна таблиця щодо  оцінювання рівня сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів  

 

Шановні експерт, викладач, студент! Оцініть рівень сформованості 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  (для студентів – власний рівень) за показниками, 

наведеними нижче, за  5-бальною шкалою, де 1 бал відповідає 

„незадовільноˮ, 2 – „задовільноˮ, 3 – „добреˮ, 4 – „дуже добреˮ,                      

5 – „відмінноˮ. Поставте у відповідній клітці знак „Xˮ. Дякуємо за участь! 

 
Критерії сформованості 

лінгвокультурологічної 

компетентності 

Показники сформованості 

лінгвокультурологічної 

компетентності 

5 4 3 2 1 

пізнавальний критерій 

знання про мови, світової 

культури, світовому 

педагогічному досвіді; про 

іншу національну 

лінгвокультуру і 

національний досвід, 

викладання рідної або 

іноземної мов і культур; 

знання стратегій ефективного 

спілкування у міжкультурної 

та професійній сферах; 

оперування професійними 

знаннями, здатність 

мобілізувати засвоєні знання 

для отримання нових 

обсяг знань 

(кількість засвоєних 

одиниць інформації) 

     

гнучкість знань 

(швидкість знаходження 

варіативних способів 

їхнього застосування при 

зміні ситуації, здатність 

запропонувати кілька 

способів рішення однієї і 

тієї ж ситуації) 

     

дієвість знань 

(мобільність знань, що 

виявляється в умінні 

застосовувати їх при 

вирішенні навчальних і 

практичних завдань, 

характеризується їхньою 

усвідомленою повнотою, 

умінням застосовувати у 

нових умовах) 

 

     

операційний критерій 
акумулювання і синтезування 

лінгвокультурологічної 

інформації; виділення, аналіз і 

оцінка норм, зразків, 

стереотипів, прийнятих у 

лінгвокультурологічній 

практиці представників країни, 

що вивчається; узагальнення 

послідовність виконання 

дій 

(покроковий порядок 

виконання дій) 

     

повнота виконання дій 

(кількісні та якісні 

характеристики виконання 

дій) 
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культурних феноменів, 

ініціювання міжкультурного 

діалогу у професійній сфері; 

вибір типу дискурсу та його 

параметрів; вибір мовної 

стратегії 

 

усвідомленість виконання 

дій 

(спрямованість уваги 

на виконання дій, 

розуміння сенсу їх 

виконання) 

     

рефлексивний критерій 

прийняття нових ідей; 

орієнтація в неоднозначних 

професійних ситуаціях; 

розуміння і оцінка 

інтелектуального і 

культурологічного  

різноманіття; здатність 

і готовність реалізовувати 

ефективне спілкування у 

міжкультурній  та 

професійній сферах, вступати 

в переговори і йти на 

компроміси 

інтелектуальна терпимість 

і адаптивність 

(відкритість до всього 

нового, готовність до 

поповнення професійних 

знань, здатність 

адаптуватися у нових 

міжкультурних і 

професійних ситуаціях) 

 

     

самоефективність 

у професійної діяльності 

(самосвідомість, 

самооцінка, самоконтроль, 

уміння управляти своїм 

станом і працездатністю 

щодо рішення професійно-

орієнтованих завдань) 

     

продуктивність 

міжкультурної 

і професійної комунікації 

(знання різних стратегій і 

методів ефективного 

спілкування 

у міжкультурній  та 

професійній сферах, 

готовність реагувати на 

зміни у процесі 

міжкультурної і 

професіональної 

комунікації) 

     

 



289 

 

 

Додаток  К 

 

ОПИТУВАЛЬНИК „ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ 

САМООРГАНІЗАЦІЇˮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

„ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ„ 

(за О. Ішковим) 

Інструкція. Опитувальник дозволяє виявити Ваші індивідуальні 

особливості самоорганізації у процесі вивчення „Лінгвокультурологіїˮ. 

Точність результатів буде залежати від ступеня Вашої відвертості. 

Пропоновані Вам твердження не є правильними чи неправильними, а лише 

констатують певні відмінності в діяльності людей. Уважно прочитайте кожне 

твердження і, оцінивши ступінь своєї згоди або незгоди з ним за наведеною 

нижче шестибальною шкалою, впишіть отримані бали в вільну клітинку 

праворуч від номера відповідного твердження на „Бланку відповідейˮ:  

- 3 – повністю не погоджуюся; 

- 2 – частково не погоджуюся; 

 - 1 – швидше не погоджуюся, ніж погоджуюся; 

1 – швидше погоджуюся, ніж не погоджуюся  

2 – частково погоджуюся  

3 – повністю погоджуюся  

1. Я маю чітке уявлення про те, що я таке „Лінгвокультурологіяˮ.  

2. Я намагаюся подумки випереджати події, прогнозуючи можливі наслідки 

своїх дій  

3. Я систематично контролюю результати своєї діяльності у процесі 

вивчення „Лінгвокультурологіїˮ. 

4. Я можу діяти незважаючи або навіть всупереч своєму миттєвому 

емоційному поклику  

5. Я намагаюся не брати участь в обговоренні проблемних питань з 

„Лінгвокультурологіїˮ.  

6. Ставлячи перед собою мету підготувати цікаву доповідь з 

„Лінгвокультурологіїˮ, я яскраво, у всіх деталях уявляю результат її 

здійснення.  
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7. Якщо у мене не вистачає можливостей для досягнення поставленої мети, 

то я, в першу чергу, направляю свої зусилля на створення цих 

можливостей  

8. Я можу вплинути на свій стан і діяльність за допомогою свідомої зміни 

свого ставлення до ситуації  

9. Намагаюся без особливої необхідності не брати участь у  позааудиторних 

заходах, присвячених українським традиціям.  

10. До вибору окремих тем з „Лінгвокультурологіїˮ я підходжу усвідомлено, 

не шкодуючи на це часу  

11. Ставлячи перед собою мету, я визначаю крайні терміни її досягнення  

12.  Я складаю план науково-дослідної роботи з „Лінгвокультурологіїˮ  на 

тиждень, використовуючи тижневик, спеціальний блокнот і т. п.  

13. Я відстежую ступінь збігу проміжних і кінцевих результатів з раніше 

запланованими  

14. Я легко мобілізую власні сили для подолання перешкод, що виникають на 

шляху до поставленої мети у процесі вивчення „Лінгвокультурологіїˮ. 

15. Я легко переношу зміни правил і умов життєдіяльності  

16. Поставивши перед собою мету, я визначаю конкретний спосіб оцінки 

свого просування до неї  

17. Я регулярно аналізую свою діяльність і її результати  

18. Я формулюю для себе цілі, яких повинен досягти найближчим часом  

19. Я намагаюся виявити основні чинники, що дозволили мені досягти успіху, 

щоб використовувати їх в подальшому  

20. Я успішно долаю ситуативні бажання, що відволікають мене від 

поставленої мети  

21. Я ніяковію, коли стаю „центром увагиˮ  

22. У мене часто виникають питання про сенс того, чим я займаюся  

23. У кінці дня я аналізую, де і з яких причин я не зрозумів окремі моменти з 

„Лінгвокультурологіїˮ.  

24. Я аналізую проблемні питання з „Лінгвокультурологіїˮ  послідовно, крок 

за кроком  

25. Я володію такою якістю як наполегливість  

26. Я без особливих зусиль пристосовуюся до зміни ситуації  

27. Приймаючи рішення, я намагаюся розглянути всі можливі варіанти  

28. Плануючи свою діяльність у процесі вивчення „Лінгвокультурологіїˮ,  я 

відразу встановлюю критерії, за якими буду визначати ступінь здійснення 

плану  



291 

 

 

29. Я планую свою роботу на наступне заняття з „Лінгвокультурологіїˮ.  

30. Я періодично здійснюю оцінку своєї діяльності  

31. Я без особливих зусиль підпорядковувати свої дії прийнятим мною 

рішенням у процесі вивчення „Лінгвокультурологіїˮ. 

32. Я легко освоююся в новому колективі  

33. Ставлячи перед собою мету, я визначаю - чи є у мене всі необхідні 

можливості для її досягнення  

34. Я контролюю всі свої дії  

35. Несподіванки вибивають мене з „коліїˮ  

36. Для фіксації доручень, завдань і прохань я використовую певну систему  

37. Ставлячи перед собою довгострокову мету, я розбиваю її на ряд 

проміжних  

38. Я шукаю причини відхилень досягнутих результатів від раніше 

запланованих  

39. Перешкоди на шляху до мети мобілізують мене, надаючи сили  

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 

 
Питання  Відповідь  Питання  Відповідь  Питання  Відповідь  Питання  Відповідь  

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30    
 

Опитувальник „Діагностика особливостей самоорганізації у процесі 

вивчення „Лінгвокультурологіїˮˮ містить інтегральну шкалу „Рівень 

самоорганізаціїˮ і шість часткових шкал, що характеризують рівень розвитку 

одного особистісного компонента самоорганізації (вольові зусилля) і п'яти 

функціональних компонентів: цілепокладання, аналіз ситуації, планування, 

самоконтроль, корекція.  

Результати за шкалою „Цілепокладанняˮ (Ц/П) відображають рівень 

розвитку навичок прийняття та утримання мети: чим вище показники, тим 

ефективніше реалізується даний функціональний компонент.  
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Результати за шкалою „Аналіз ситуаціїˮ (АС) відображають рівень розвитку 

навичок виявлення і аналізу обставин, істотних для досягнення поставленої мети.  

Результати за шкалою „Плануванняˮ (ПЛ) відображають рівень розвитку 

навичок планування людиною власної діяльності.  

Результати за шкалою „Самоконтрольˮ (С/К) відображають рівень розвитку 

навичок контролю і оцінки людиною власних дій, психічних процесів і станів.  

Результати за шкалою „Корекціяˮ (КОР) відображають рівень розвитку 

навичок корекції людиною своїх цілей, способів і спрямованості аналізу істотних 

обставин, плану дій, критеріїв оцінки, форм самоконтролю, вольової регуляції і 

поведінки в цілому.  

Результати за шкалою „Вольові зусилляˮ (ВУ) відображають рівень розвитку 

навичок регуляції людиною власних дій, психічних процесів і станів. 

Демонструють розвиненість вольових якостей, уміння долати перешкоди, що 

виникають на шляху до поставленої мети. Характеризують здатність суб'єкта 

мобілізувати свої фізичні і психічні сили, концентрувати в заданому напрямку 

активність, що забезпечує необхідне спонукання, що ініціює діяльність і підтримує 

її по ходу реалізації плану.  

Результати за шкалою „Рівень самоорганізаціїˮ (СО), відображають 

загальний рівень розвитку навичок організації людиною процесу власної 

діяльності: чим вищими є показники, тим вищим рівнем самоорганізації володіє 

дана людина 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

1. Підрахуйте „сиріˮ бали за частковими шкалами опитувальника:  

Шкала „Цілепокладанняˮ (14 питань): сума балів оцінки тверджень 

№№ 1+; 3+; 6 +; 7 +; 10+; 14+; 16+; 20+; 22+; 25+; 27+; 31+; 34+; 39+.  

Шкала „Аналіз ситуаціїˮ (14 питань): сума балів оцінки тверджень 

№№ 2 +; 5+; 7 +; 11+; 16+; 17+; 18+; 21+; 23+; 28+; 33+; 36+; 37+; 38+.  

Шкала „Плануванняˮ (11 питання): сума балів оцінки тверджень 

№№ 3+; 12+; 18+; 23+; 24+; 27+; 28+; 29+; 34+; 36+; 37+.  

Шкала „Самоконтрольˮ (15 питань): сума балів оцінки тверджень 

№№ 2 +; 3+; 13+; 16+; 17+; 18+; 19+; 23+; 28+; 30+; 31+; 33+; 34+; 36+; 

38+.  

Шкала „Корекціяˮ (10 питань): сума балів оцінки тверджень №№ 5; 9-; 

14+; 15+; 21-; 25+; 26+; 27-; 32+; 35-.  

Шкала „Вольові зусилляˮ (10 питань): сума балів оцінки тверджень 

№№ 4+; 6 +; 7 +; 8+; 14+; 18+; 20+; 27-; 31+; 39+.  

 

2. За допомогою таблиці переведення „сирихˮ балів у стіни перерахуйте 

отримані „сиріˮ бали за кожною шкалою в стандартні бали (стіни).  

Таблиця переведення „сирихˮ балів у стандартні бали (стіни) 
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Стіни  „Сиріˮ бали за шкалами опитувальника 

Ц/П АС ПЛ С/К КОР СО 

1 -42…-7 -42…-16 -33…-17 -45…-15 -30…-10 -30…-10 

2 -6…-2 -15…-9 -16…-12 -14…-8 -9…-8 -9…-3 

3 -1…4 -8…-3 -11…-8 -7…-2 -7…-4 -2…0 

4 5…10 -2…1 -7…-3 -1…3 -3…-2 1…3 

5 11…15 2…6 -2…4 4…9 -1…2 4…7 

6 16…19 7…13 5…9 10…18 3…4 8…10 

7 20…24 14…17 10…15 19…23 5…7 11…13 

8 25…29 18…23 16…21 24…29 8…9 14…16 

9 30…34 24…27 22…25 30…35 10 17…19 

10 35…42 28…42 26…33 36…45 11…30 20…30 

 

Стандартний бал за інтегральною шкалою „Рівень самоорганізаціїˮ 

визначається як середнє арифметичне стін шести часткових шкал, округлене 

до цілого числа. 
 

3. За кожною шкалою відзначте отримані стіни у відповідних клітинках 

профілю самоорганізації і з'єднайте мітки сусідніх шкал прямими 

лініями.  
 

ПРОФІЛЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ ШКАЛИ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ  

ШКАЛИ Рівень розвитку 

низький нижче 

середнього 

середній вище 

середнього 

високий 

СТІНИ 

Цілепокладання           

Аналіз ситуації           

Планування           

Самоконтроль           

Корекція           

Вольові зусилля           

Рівень 

самоорганізації  
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Додаток  Л 

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА 

педагогічної оцінки формування лінгвокультурологічної компетентності 

та самооцінки готовності майбутнього вихователя  до саморозвитку 
 

Мета: оцінити та визначити рівень формування лінгвокультурологічної 

компетентності та готовність майбутніх вихователів до саморозвитку  

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________ 

Факультет 

Група 
 

І. Мотиваційний фактор (9 – 81 бал) 

1 Усвідомлення особистої та суспільної значущості формування 

лінгвокультурологічної компетентності у педагогічній діяльності 

123456789 

2. Наявність стійких пізнавальних інтересів у педагогіці та психології 123456789 

3. Почуття обов’язку та відповідальності 123456789 

4. Допитливість 123456789 

5. Прагнення отримати високу оцінку свого саморозвитку 123456789 

6. Потреба у формуванні лінгвокультурологічної компетентності у  

педагогічній діяльності 

123456789 

7. Потреба у самопізнанні 123456789 

8. Рангове місце формування лінгвокультурологічної компетентності серед 

найбільш значущих для майбутнього фахівця видів діяльності 

123456789 

9. Впевненість у своїх силах 123456789 

II. Когнітивний компонент (6 – 54 бали) 

1. Рівень загальноосвітніх знань 123456789 

2. Рівень загальноосвітніх умінь 123456789 

3. Рівень педагогічних знань та вмінь 123456789 

4. Рівень психологічних знань та вмінь 123456789 

5. Рівень методичних знань та вмінь 123456789 

6. Рівень спеціальних знань 123456789 

III. Морально-вольовий компонент (9 – 81 бал) 

1. Позитивне ставлення до процесу формування лінгвокультурологічної 

компетентності у педагогічній діяльності 

123456789 

2. Критичність 123456789 

3. Цілеспрямованість 123456789 

4. Прагнення 123456789 

5. Працездатність  123456789 

6. Уміння доводити справи до кінця 123456789 

7. Самостійність 123456789 

8. Сміливість  123456789 

9. Самокритичність  123456789 

IV. Гностичний компонент (16 – 144 бали) 

1. Уміння ставити і вирішувати пізнавальні завдання 123456789 

2. Гнучкість та оперативність мислення 123456789 

3. Спостережливість 123456789 
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4. Схильність до аналізу педагогічної діяльності 123456789 

5. Креативність та її прояв у педагогічній діяльності 123456789 

6. Схильність до синтезу та узагальнення 123456789 

7. Пам’ять та її оперативність 123456789 

8. Уміння слухати 123456789 

9. Уміння володіти різними видами читання 123456789 

10. Уміння виокремлювати та засвоювати конкретний зміст 123456789 

11. Уміння доводити та відстоювати власні твердження 123456789 

12. Уміння систематизувати, класифікувати 123456789 

13. Уміння бачити протиріччя та проблеми 123456789 

14. Уміння переносити знання й уміння у нові ситуації 123456789 

15. Уміння відмовитися від усталених шаблонів 123456789 

16. Незалежність суджень 123456789 

V. Організаційний компонент (7 – 63 бали) 

1. Уміння планувати час 123456789 

2. Уміння планувати свою роботу 123456789 

3. Уміння перебудовувати систему діяльності 123456789 

4. Уміння працювати в сервісному центрі 123456789 

5. Уміння орієнтуватися у класифікації джерел 123456789 

6. Уміння володіти різними прийомами фіксації прочитаного 123456789 

7. Уміння користуватися оргтехнікою та банком комп’ютерної інформації 123456789 

VI. Здатність до самоуправління у педагогічній діяльності (5 – 45 балів) 

1. Самооцінка самостійної особистої діяльності 123456789 

2. Здатність до самоаналізу та рефлексії 123456789 

3. Здатність до самоорганізації та мобілізації 123456789 

4. Самоконтроль 123456789 

5. Працьовитість та старанність  123456789 

VII. Комунікативні здібності (5 – 45 балів) 

1. Здатність акумулювати і використовувати досвід самоосвітньої діяльності 

формування лінгвокультурологічної компетентності у педагогічній 

діяльності колег 

123456789 

2. Здатність до співпраці та взаємодопомоги  при формування 

лінгвокультурологічної компетентності у педагогічній діяльності 

саморозвитку 

123456789 

3. Здатність організувати формування лінгвокультурологічної компетентності 

самоосвітню діяльність інших 

123456789 

4. Здатність відстоювати свою точку зору та переконувати інших у процесі 

дискусії 

123456789 

5. Здатність уникати конфліктів у процесі спільної діяльності 123456789 

 

Примітка: після заповнення діагностичної карти оцінки та самооцінки і готовності 

до саморозвитку підраховується загальна кількість балів: 

0 – 57 балів – показники критерію не виявляються; 

0 – 240 балів – низький рівень готовності до саморозвитку; 

240 – 400 балів – середній рівень готовності до саморозвитку 

400 – 513 балів – високий рівень готовності до саморозвитку. 
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Додаток  М 

Методика дослідження рефлексивності  

у процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ  

(А.В. Карпов) 

 

Інструкція. Поставте поруч із № твердження відповідний бал:, 

враховуючи їх значення: 1 – абсолютно неправильно, 2 – неправильно, 3 – 

скоріше неправильно, 4 – не знаю, 5 – скоріше правильно, 6 – правильно, 7 – 

цілком правильно.  

 

1. Ознайомившись з новою темою з курсу  „Лінгвокультурологіяˮ, я завжди 

потім довго думаю про неї, хочеться з кимсь її обговорити. 

2.  Коли мене зненацька про щось питають, я можу відповісти перше, що 

спало на думку. 

3. Перш, ніж зняти слухавку, щоби зателефонувати у справах, я зазвичай 

подумки планую розмову.  

4. Здійснивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від думки 

про нього.  

5. Коли я міркую про національні традицію або розмовляю про це з іншою 

людиною, мені буває цікаво згадати, що слугувало початком ланцюжка 

думок.  

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про труднощі, 

які будуть попереду.  

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають 

другорядне значення.  

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10. Мені було б важливо в деталях уявляти собі хід роботи у процесі вивчення 

курсу „Лінгвокультурологіяˮ  і що буде попереду.  

11. Мені було б важко підготувати доповідь з курсу „Лінгвокультурологіяˮ, 

якби я попередньо не склав план.  

12. Я намагаюся діяти, а не розмірковувати над причинами своїх невдач.  

13. Я доволі легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 

14. Як правило, готуючись до занять з курсу „Лінгвокультурологіяˮ, я 

перебираю в голові свої задумки, уточнюючи деталі, розглядаючи всі 

варіанти.  

15. Я турбуюся про свої знання з курсу „Лінгвокультурологіяˮ.  

16. Гадаю, що в багатьох ситуаціях потрібно діяти швидко, керуючись 

першою ідеєю, що спала на думку.  

17. Іноді я приймаю необдумані рішення.  

18. Закінчивши доповідь з курсу „Лінгвокультурологіяˮ, я, буває, продовжую 

її вести, наводячи все нові і нові аргументи на захист своєї точки зору.  
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19. Якщо відбувається конфлікт, то, міркуючи над тим, хто в ньому винен, я в 

першу чергу починаю з себе.  

20. Перш, ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все детально 

обміркувати і зважити.  

21. У мене бувають конфлікти від того, що я іноді не можу передбачити, якої 

поведінки очікують від мене оточуючі.  

22. Буває, що обмірковуючи розмову з іншою людиною щодо 

лінгвокультурологічних питань, я немовби подумки веду з нею діалог.  

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки і почуття викликають в 

інших людях мої слова і вчинки.  

24. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, 

якими словами це краще зробити, щоби її не образити.  

25. Готуючи доповідь з курсу „Лінгвокультурологіяˮ, я думаю про план 

навіть тоді, коли займаюся іншими справами.  

26. Якщо я з кимось сварюся, то здебільшого не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває, що я жалкую про сказане.  

 

 

Обробка результатів 
Стіни 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тестові 

бали 

До 80 81-

100 

101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

172 і 

вище 

 

 

 

При інтерпретації результатів доцільно виходити з диференціації 

отриманих результатів на три основні категорії. Результати методики, рівні 

або більші ніж 7 стенів, свідчать про високо розвинену рефлексійність. 

Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – індикатори середнього рівня 

рефлексійності. Показники, менші 4 стенів – свідчення низького рівня 

розвитку рефлексійності. 
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Додаток  Н 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯˮ  

 (АБРАХАМ МАСЛОУ)  

 

Мета роботи: з’ясувати загальний рівень реалізації особистістю її 

потенційних можливостей у процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ; 

з’ясувати рівень самоактуалізації за окремими її виявами; надати студентам – 

майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів  можливості 

сформулювати напрямки самовдосконалення у процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ. 

 

Використовувані матеріали: 1) методика САМОАЛ (тест „Визначення 

рівня самоактуалізації особистостіˮ); 2) ключі до методики САМОАЛ (№ 1 та 

№ 2); 3) опис шкал за рівнем самоактуалізації. 

 

Хід роботи: 

 

1. Одержати опитувач САМОАЛ, з допомогою якого проводиться 

дослідження. 

2. З двох варіантів тверджень вибрати те, яке Вам більше подобається чи 

більш збігається з Вашими уявленнями, більш точно відображає Вашу 

оцінку. Необхідно вказати, що тут немає добрих чи поганих, правильних 

чи неправильних відповідей. Найкраща відповідь та, що дається зразу, 

імпульсивно. 

3. Порівняти отриманий результат із загальним ключем № 1 та 

показниками ключа № 2 (за кожною з 11 шкал) і підрахувати свій 

результат. 

4. Визначити рівень самоактуалізації у відсотках. 

5. На основі проведеного дослідження оформити письмовий звіт. 

 

Даний підхід використовував Абрахам Маслоу у своїй теорії 

самоактуалізації, яка описує найбільш повну реалізацію талантів, здібностей 

і можливостей людини в суспільстві – на роботі, в колі сім’ї і друзів, 

досліджує особливості життя, діяльності і спілкування духовно здорових, 

творчих і щасливих людей, досліджує “людей, які відчувають, що їх люблять, 

і вони здатні любити, почувають себе захищеними і здатними захищати, 

відчувають повагу з боку оточуючих і поважають себе та інших” 

(А. Маслоу).   

Ієрархію потреб, згідно з Маслоу, складають: 

1) фізіологічні потреби – нижчі, керовані органами тіла, такі потреби, як 

дихання, харчові, сексуальні, відпочинок; 
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2) потреба в безпеці – прагнення матеріальної надійності, здоров’я, 

забезпеченості в старості, життєвої стабільності; 

3)  потреба у любові, прийнятті, включеності у групу; 

4)  потреба в повазі і самоповазі; 

5)  потреба в самоактуалізації – в розвитку особистості, реалізації здібностей 

та талантів, в осмисленні свого призначення в світі. 

якщо людина прагне зрозуміти сенс свого життя, максимально повно 

реалізувати себе, свої здібності, вона поступово переходить на вищий щабель 

свого саморозвитку. 

 

Особистості, що самоактуалізується, властивий ряд особливостей: 

1) повне прийняття реальності та комфортне ставлення до неї (не ховатися 

від життя, а знати та розуміти його); 

2) прийняття інших і себе (“я роблю своє, ти робиш своє. Я в цьому світі не 

для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. І ти в цьому світі не для того, 

щоб відповідати моїм очікуванням. Я поважаю та приймаю тебе таким, який 

ти є”); 

3) професійна захопленість улюбленою справою, орієнтація на задачу, на 

справу; 

4) автономність, незалежність від соціального середовища, самостійність 

суджень; 

5) здатність до розуміння інших людей, увага, доброзичливість до людей; 

6) постійна новизна, свіжість оцінок, відкритість досвіду; 

7) розрізнення мети та засобів, зла та добра (“Не будь-який засіб є добрим 

для досягнення мети”); 

8) спонтанність, природність поведінки; 

9) гумор; 

10) саморозвиток, прояв здібностей, потенційних можливостей, творчість у 

всіх сферах життя; 

11) готовність до вирішення нових проблем, до усвідомлення проблем, свого 

досвіду, розуміння своїх можливостей. 

 

Проведення дослідження 

Тест: “Визначення рівня самоактуалізації особистості” 

(опитувач САМОАЛ) 
1. А) Настане час, коли я підготую доповідь з курсу „Лінгвокультурологіяˮ, 

краще, ніж  зараз. 

Б) Я впевнений, що готуюсь грунтовно до занять з „Лінгвокультурологіїˮ. 

2. А) Я дуже захоплений курсом „Лінгвокультурологіяˮ. 

Б) Не можу сказати, що мені подобається курс „Лінгвокультурологіяˮ. 

3. А) Якщо незнайома людина зробить мені послугу, я почуваю себе 

зобов’язаним їй. 
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Б) Приймаючи послугу незнайомої людини, я не почуваю себе зобов'язаним 

їй. 

4. А) Мені буває важко висловити свої думки з окремих тем з 

„Лінгвокультурологіїˮ. 

Б) Я завжди можу висловлювати свої думки з окремих тем 

„Лінгвокультурологіїˮ. 

5. А) Я часто замислююсь над тим, чи правильно я зрозумів питання з курсу 

„Лінгвокультурологіїˮ. 

Б) Я рідко замислююсь над тим, правильно я зрозумів питання з курсу 

„Лінгвокультурологіїˮ. 

6. А) Я внутрішньо ніяковію, коли мені говорять компліменти. 

Б) Я рідко ніяковію, коли мені кажуть компліменти. 

7. А) Здатність до творчості – природна властивість людини. 

Б) Далеко не всі люди наділені здатністю до творчості. 

8. А) У мене не завжди вистачає часу на те, щоб стежити за новинками з курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ 

Б) Я докладаю зусиль, намагаючись стежити за новинками з курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ. 

9. А) Я часто приймаю ризиковані рішення. 

Б) Мені важко приймати ризиковані рішення. 

10. А) Інколи я можу дати співрозмовнику зрозуміти, що він мені здається 

помиляється щодо окремих тем з курсу „Лінгвокультурологіяˮ. 

Б) Я вважаю неприпустимим дати зрозуміти людині, що вона мені здається 

помиляється щодо окремих тем з курсу „Лінгвокультурологіяˮ. 

11. А) Я люблю залишати приємне „на потімˮ. 

Б) Я не залишаю приємне „на потім”. 

12. А) Я вважаю нечемним переривати розмову, якщо вона цікава тільки моєму 

співрозмовнику. 

Б) Я можу швидко і невимушено переривати розмову, яка цікава тільки 

одній стороні. 

13. А) Я прагну до досягнення внутрішньої гармонії. 

Б) Стан внутрішньої гармонії майже недосяжний. 

14. А) Не можу сказати, що я собі подобаюсь. 

Б) Я собі подобаюсь. 

15. А) Я думаю, що більшості людей можна довіряти. 

Б) Думаю, що без крайньої необхідності людям довіряти не варто. 

16. А) Погано оплачувана робота не може приносити задоволення. 

Б) Цікава, творча робота – сама по собі вже винагорода. 

17. А) Досить часто мені нудно на заняттях з „Лінгвокультурологіїˮ 

Б) Мені ніколи не буває нудно на заняттях з „Лінгвокультурологіїˮ. 

18. А) Я не буду відступати від власних принципів навіть заради корисних 

справ, за які міг би розраховувати на людську вдячність. 

Б) Я б відступив від своїх принципів заради справ, за які люди були б мені 

вдячні. 

19. А) Інколи мені важко бути щирим. 

Б) Мені завжди вдається бути щирим. 
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20. А) Коли я подобаюсь собі, мені здається, що я подобаюсь і оточуючим. 

Б) Навіть коли я собі подобаюсь, я розумію, що є люди, яким я неприємний. 

21. А) Я довіряю своїм зненацька виниклим бажанням. 

Б) Свої раптові бажання я завжди намагаюся осмислити. 

22. А) Я повинен бути досконалим у всьому, що я роблю. 

Б) Я не занадто засмучуюсь, якщо мені не вдається бути досконалим. 

23. А) Егоїзм – природна властивість будь-якої людини. 

Б) Більшості людей егоїзм не властивий. 

24. А) Якщо я не відразу знаходжу відповідь на питання з курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ, то можу відкласти його на деякий час. 

Б) Я буду шукати відповідь на питання з курсу „Лінгвокультурологіяˮ, що 

цікавить мене, незважаючи на витрати часу. 

25. А) Я люблю перечитувати підручник з „Лінгвокультурологіїˮ. 

Б) Краще прочитати іншу книгу, ніж повертатися до підручника з 

„Лінгвокультурологіїˮ. 

26. А) Я намагаюся поводитись так, як очікують оточуючі. 

Б) Я не схильний задумуватись над тим, чого чекають від мене оточуючі. 

27. А) Минуле, нинішнє і майбутнє здаються мені єдиним цілим. 

Б) Думаю, моє нинішнє не дуже пов’язане з минулим або майбутнім. 

28. А) Більша частина того, що я роблю, приносить мені задоволення. 

Б) Лише деякі з моїх занять по-справжньому мене тішать. 

29. А) Прагнучи розібратись в характері і почуттях оточуючих, люди часто 

бувають нетактовні. 

Б) Прагнення розібратись в характері і почуттях оточуючих людей цілком 

природне і виправдовує деяку нетактовність. 

30. А) Я добре знаю, які почуття я здатен відчувати, а які – ні. 

Б) Я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати. 

31. А) Я відчуваю докори сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю. 

Б) Я не відчуваю докорів сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю. 

32. А) Людина повинна спокійно ставитись до того, що вона може почути про 

себе від інших. 

Б) Цілком природно образитись, почувши неприємну думку про себе. 

33. А) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять користь. 

Б) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять 

задоволення. 

34. А) В складних ситуаціях треба діяти випробованими засобами – це гарантує 

успіх. 

Б) В складних ситуаціях треба знаходити принципово нові рішення. 

35. А) Люди рідко дратують мене. 

Б) Люди часто мене дратують. 

36. А) Якщо б була можливість повернути минуле, я б там багато чого змінив. 

Б) Я задоволений своїм минулим і не хочу в ньому нічого змінювати. 

37. А) Головне в житті – приносити користь і подобатись людям. 

Б) Головне в житті – робити добро і служити істині. 

38. А) Інколи я боюся виглядати занадто ніжним. 

Б) Я ніколи не боюся проявляти свою ніжність. 
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39. А) Я вважаю, що висловити свої почуття важливо за будь-яких обставин. 

Б) Не варто необдумано висловлювати свої почуття, не зваживши ситуацію. 

40. А) Я вірю в себе лише тоді, коли відчуваю, що можу вирішити свої 

проблеми. 

Б) Я вірю в себе навіть тоді, коли не здатен вирішити свої проблеми. 

41. А) Здійснюючи вчинки, люди керуються взаємними інтересами. 

Б) По своїй природі люди схильні піклуватись лише про власні інтереси. 

42. А) Мене цікавлять всі нововведення у процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ. 

Б) Я скептично ставлюсь до більшості нововведень у процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ. 

43. А) Я думаю, що творчість повинна приносити користь людям. 

Б) Я вважаю, що творчість повинна приносити людям задоволення. 

44. А) У мене завжди є своя власна точка зору з важливих питань 

„Лінгвокультурологіїˮ. 

Б) Формуючи свою точку зору, я схильний прислуховуватися до думок 

поважних і авторитетних людей, які досліджують українські традиції. 

45. А) Секс без любові не є цінністю. 

Б) Навіть без любові секс – дуже значуща цінність. 

46. А) Я почуваю себе відповідальним за настрій співрозмовника. 

Б) Я не почуваю себе відповідальним за це. 

47. А) Я легко мирюся зі своїми слабкостями. 

Б) Змиритися зі своїми слабкостями мені нелегко. 

48. А) Успіх в спілкуванні залежить від того, наскільки людина здатна розкрити 

себе іншому. 

Б) Успіх в спілкуванні залежить від уміння підкреслити свої переваги і 

приховати недоліки. 

49. А) Моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досягнув. 

Б) Моє почуття самоповаги не залежить від моїх досягнень. 

50. А) Більшість людей призвичаїлися діяти „за лінією найменшого опору”. 

Б) Думаю, що більшість людей до цього не схильні. 

51. А) Вузька спеціалізація необхідна для вченого. 

Б) Заглиблення у вузьку спеціалізацію робить людину обмеженою. 

52. А) Дуже важливо, чи є у людини в житті радощі пізнання і творчості. 

Б) В житті дуже важливо приносити користь людям. 

53. А) Мені подобається брати участь в палких суперечках. 

Б) Я не люблю суперечок. 

54. А) Я цікавлюся віщуваннями, гороскопами, астрологічними прогнозами. 

Б) Подібні речі мене не цікавлять. 

55. А) Людина повинна працювати заради задоволення своїх потреб і блага своєї 

сім’ї. 

Б) Людина повинна працювати, щоб реалізувати свої здібності і бажання. 

56. А) У вирішенні особистих проблем я керуюсь загальновизнаними 

уявленнями. 

Б) Свої проблеми я вирішую так, як вважаю за потрібне. 
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57. А) Воля потрібна для того, щоб стримувати бажання і контролювати 

почуття. 

Б) Головне призначення волі – підштовхувати зусилля і збільшувати енергію 

людини. 

58. А) Я не соромлюсь своїх слабкостей перед друзями. 

Б) Мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями. 

59. А) Людині властиве прагнення до нового. 

Б) Люди прагнуть до нового лише за необхідністю. 

60. А) Я думаю, що вираз „вік живи – вік навчайся” є хибним. 

Б) Вираз „вік живи – вік навчайся” я вважаю істинним. 

61. А) Я думаю, що сенс життя полягає в творчості. 

Б) Навряд чи в творчості можна знайти сенс життя. 

62. А) Мені буває непросто познайомитися з людиною, яка мені симпатична. 

Б) Я не маю труднощів, знайомлячись з будь-ким. 

63. А) Мене засмучує, що значна частина життя минає даремно. 

Б) Не можу сказати, що деяка частина мого життя минає даремно. 

64. А) Для обдарованої людині є неприпустимим нехтування своїм обов’язком. 

Б) Талант і здібність важать більше, ніж обов’язок. 

65. А) Мені добре вдається маніпулювати людьми. 

Б) Я вважаю, що маніпулювати людьми неетично. 

66. А) Я намагаюся уникати засмучення у процесі вивчення курсу 

„Лінгвокультурологіяˮ. 

Б) Я роблю те, що вважаю за потрібне, незважаючи на можливі засмучення у 

процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологіяˮ. 

67. А) В більшості ситуацій я не можу дозволити собі блазнювати. 

Б) Є безліч ситуацій, в яких я можу дозволити собі блазнювати. 

68. А) Критика на мою адресу знижує мою самооцінку. 

Б) Критика практично не впливає на мою самооцінку. 

69. А) Заздрість властива тільки невдахам, які вважають, що їх обійшли. 

Б) Більшість людей заздрісні, хоча і намагаються це приховати. 

70. А) Вибираючи для себе заняття, людина повинна враховувати його 

суспільну значимість. 

Б) Людина повинна займатися передусім тим, що їй цікаво. 

71. А) Я думаю, що для творчості необхідні знання в обраній області. 

Б) Я думаю, що знання для цього зовсім не обов’язкові. 

72. А) Я можу сказати, що живу з відчуттям щастя. 

Б) Я не можу сказати, що живу з відчуттям щастя. 

73. А) Я думаю, що люди мають аналізувати себе і своє життя. 

Б) Я вважаю, що самоаналіз приносить більше шкоди, ніж користі. 

74. А) Я намагаюся знайти пояснення навіть для тих своїх вчинків, котрі роблю 

просто тому, що мені це хочеться. 

Б) Я не шукаю пояснення для своїх дій і вчинків. 

75. А) Я впевнений, що кожний може прожити своє життя так, як йому хочеться. 

Б) Я думаю, що у людини мало шансів прожити своє життя так, як хотілося 

б. 

 



304 

 

 

76. А) Про людину ніколи не можна сказати із впевненістю, добра вона чи зла. 

Б) Добра людина чи зла – це видно одразу. 

77. А) Для творчості потрібно дуже багато вільного часу. 

Б) Мені здається, що в житті завжди можна знайти час для творчості. 

78. А) Зазвичай я бажаю переконати співрозмовника, що я маю рацію. 

Б) В суперечці я намагаюся зрозуміти точку зору співрозмовника, а не 

переконати його. 

79. А) Якщо я роблю щось винятково для себе, мені буває ніяково. 

Б) Я не відчуваю ніяковості в такій ситуації. 

80. А) Я вважаю себе творцем свого майбутнього. 

Б) Навряд чи я сильно впливаю на власне майбутнє. 

81. А) Вираз „добро має бути з кулаками” я вважаю правильним. 

Б) Навряд чи правильний вираз “добро має бути з кулаками”. 

82. А) Я думаю, недоліки людей значно помітніші, ніж їхні чесноти. 

Б) Чесноти людини побачити значно легше, ніж її недоліки. 

83. А) Інколи я боюся бути самим собою. 

Б) Я ніколи не боюся бути самим собою. 

84. А) Я намагаюся не згадувати про свої минулі неприємності. 

Б) Час від часу я схильний повертатися до спогадів про минулі невдачі. 

85. А) Я вважаю, що метою життя повинно бути щось значне. 

Б) Я зовсім не вважаю, що метою життя неодмінно повинно бути щось 

значне. 

86. А) Люди прагнуть того, щоб розуміти і довіряти одна одній. 

Б) Замикаючись в колі власних інтересів, люди не розуміють оточуючих. 

87. А) Я намагаюся не бути „білою вороною”. 

Б) Я дозволяю собі бути „білою вороною”. 

88. А) В довірливій бесіді люди, зазвичай, щирі. 

Б) Навіть в довірливій бесіді людині важко бути щирою. 

89. А) Буває, що я соромлюсь виявляти свої почуття. 

Б) Я ніколи цього не соромлюсь. 

90. А) Я можу робити щось для інших, не вимагаючи, щоб вони це оцінили. 

Б) Я маю право очікувати від людей, що вони оцінять те, що я для них 

роблю. 

91. А) Я виявляю свою приязнь до людини незалежно від того, чи взаємна вона. 

Б) Я рідко виявляю свою приязнь до людини, не бувши впевненим, що вона 

взаємна. 

92. А) Я думаю, що в спілкуванні потрібно відкрито виявляти своє невдоволення 

іншими. 

Б) Мені здається, що в спілкуванні люди повинні приховувати взаємне 

невдоволення. 

93. А) Я приймаю наявність протиріч в самому собі. 

Б) Внутрішні протиріччя знижують мою самооцінку. 

94. А) Я прагну відкрито висловлювати свої почуття. 

Б) Думаю, що у відкритому прояві почуттів завжди є елемент нестриманості. 

95. А) Я впевнений в собі. 

Б) Не можу сказати, що я впевнений в собі. 
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96. А) Досягнення щастя не може бути головною метою людських стосунків. 

Б) Досягнення щастя – головна мета людських стосунків. 

97. А) Мене люблять, тому що я цього заслуговую. 

Б) Мене люблять, тому що я сам здатен любити. 

98. А) Нерозділене кохання здатне зробити життя нестерпним. 

Б) Життя без кохання гірше, аніж нерозділене кохання в житті. 

99. А) Якщо розмова не вдалася, я спробую побудувати її інакше. 

Б) Зазвичай розмова не складається через неуважність співрозмовника. 

100. А) Я намагаюся справити на людей гарне враження. 

Б) Люди бачать мене таким, який я насправді. 
 

Ключ № 1 

1. Б 16. Б 31.  Б 46.  Б 61.  А 76.  А 91.  А 

2. А 17. Б 32.  А 47.  А 62.  Б 77.  Б 92.  А 

3. Б 18. А 33.  Б 48.  А 63.  Б 78.  Б 93.  А 
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5. Б 20. Б 35.  А 50.  Б 65.  Б 80.  А 95.  А 
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10.  А 25. А 40.  Б 55.  Б 70.  Б 85.  А 100.Б 
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Оціночна шкала 

Кількість збігів відповідей з ключем № 1 визначає загальний рівень 

самоактуалізації особи у відсотках. 

 

Ключ № 2 

Окремі шкали опитувача САМОАЛ подані в таких пунктах: 

1. Орієнтація в часі: 1. Б, 11. А. 17. Б, 24. Б, 27. А, 36. Б, 54. Б, 63. Б, 

73. А, 80. А. 

2. Цінності: 2. А, 16. Б, 18. А, 25. А, 28. А, 37. Б, 45. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 

72. А, 81. Б, 85. А, 96. Б, 98. Б. 

3. Погляд на природу людини: 7. А, 15. А, 23. Б, 41. А, 50. Б, 59. А, 69. А, 

76. А, 82. Б, 86. А. 
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4. Потреба в пізнанні: 8. Б, 24.Б, 29. Б, 33. Б, 42. А, 51. Б, 53. А, 54. Б, 

60. Б, 70. Б. 

5. Креативність (прагнення до творчості): 9. А, 13. А, 16. Б, 25. А, 28. А, 

33. Б, 34. Б, 43. Б, 52. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 70. Б, 71. Б, 77. Б. 

6. Автономність: 5. Б, 9. А, 10. А, 26. Б, 31. Б, 32. А, 37. Б, 44. А, 56. Б, 

66. Б, 68. Б, 74. Б, 75. А, 87. Б, 92. А. 

7. Спонтанність: 5. Б, 21. А, 31. Б, 38. Б, 39. А, 48. А, 57. Б, 67. Б, 74. Б, 

83. Б, 89. Б, 91. А, 92. А, 94. А. 

8. Саморозуміння: 4. Б, 13. А, 20. Б, 30. А, 31. Б, 38. Б, 47. А, 66. Б, 79. Б, 

93. А. 

9. Аутосимпатія: 6. Б, 14. Б, 21. А, 22. Б, 32. А, 40. Б, 49. Б, 58. А, 67. Б, 

68. Б, 79. Б, 84. А, 89. Б, 95. А, 97. Б. 

10. Контактність: 10. А, 29. Б, 35. А, 46. Б, 48. А, 53. А, 62. Б, 78. Б, 90. А, 

92. А. 

11. Гнучкість в спілкуванні: 3. Б, 10. А, 12. Б, 19. Б, 29. Б, 32, А. 46.,  Б. 48., 

А. 65,  99. А. 

 

Оціночна шкала 

Результат 0 – 5 балів свідчить про низький рівень досягнень за даною 

шкалою, показник 5 – 10 балів – середній рівень розвитку, 10 – 15 балів – 

високий рівень самоактуалізації. 

 

Примітка. Шкали 1, 3, 4, 8, 10 і 11 мають по 10 пунктів, а інші – по 15. 

Для того, щоб можна було порівняти отримані результати, кількість балів за 

цими шкалами слід помножити на 1,5. Можна одержати результат у 

відсотках: 15 балів (максимум за кожною шкалою) – 100%, а число набраних 

балів – Х%. 

 

Опис шкал опитувача САМОАЛ 

 

1. Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе сьогоденням, 

не відкладаючи своє життя „на потімˮ і не намагаючись знайти 

порятунок у минулому. Високий результат характерний для осіб, що 

добре розуміють екзистенціальну цінність життя „тут і теперˮ, здатних 

насолоджуватися актуальним моментом, не порівнюючи його з 

минулими втіхами і не знецінюючи очікуванням майбутніх успіхів. 

Низький результат показують люди, невротично заглиблені в минулі 

переживання, з завищеним прагненням до досягнень, підозрілі і 

невпевнені у собі. 

 

2. Шкала цінностей. Високий бал за цією шкалою свідчить, що людина 

поділяє цінності особи, яка самоактуалізується, до їх числа Абрахам 

Маслоу відносив такі, як істина, добро, краса, цілісність, відсутність 
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роздвоєності, життєвість, унікальність, досконалість, досягнення, 

справедливість, порядок, простота, легкість без зусиль, гра, 

самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на прагнення до 

гармонійного буття і здорових стосунків з людьми, далеке від бажання 

маніпулювати ними в своїх інтересах. 

 

3. Погляд на природу людини може бути позитивним (висока оцінка) або 

негативним (низька). Ця шкала описує віру в людей, в могутність 

людських можливостей. Високий показник може інтерпретуватися як 

стала основа для щирих гармонійних міжособистісних стосунків, 

природна симпатія, довіра до людей, чесність, неупередженість, 

доброзичливість. 

4. Висока потреба в пізнанні характерна для особи, що 

самоактуалізується, завжди відкритій новим враженням. Ця шкала 

описує спроможність до миттєвого пізнання – безкорисливе бажання 

нового, інтерес до об'єктів, не пов'язаний прямо з задоволенням різних 

потреб. Таке пізнання, вважає Маслоу, точніше і ефективніше, оскільки 

його процес не деформується бажаннями і потягами, людина при цьому 

не схильна судити, оцінювати і порівнювати. Вона просто бачить те, 

що є, і цінує це. 

 

5. Прагнення до творчості або креативність – неодмінний атрибут 

самоактуалізації, яку можна назвати творчим ставленням до життя. 

 

6. Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є 

головним критерієм психічного здоров’я особи, її цілісності і повноти. 

Це поняття тяжіє до таких рис, як життєвість (aliveness) і 

самопідтримка (self – support) у Ф. Перлза, спрямованість зсередини 

(inner – directed) у Д. Рисмена, зрілість (ripeness) у К. Роджерса. Особа, 

яка самоактуалізується автономна, незалежна і вільна, однак це не 

означає відчуження і самітність. В термінах Е. Фромма автономність – 

це позитивна “свобода для”, що відрізняється від негативної „свободи 

відˮ. 

 

7. Спонтанність – це якість, що випливає з упевненості в собі і довіри до 

навколишнього світу, властивих для людей, які є самоактуалізованими. 

Високий показник за шкалою спонтанності свідчить про те, що 

самоактуалізація стала способом життя, а не є мрією чи прагненням. 

Здатність до спонтанної поведінки обмежується культурними нормами, 

в природному вигляді її можна спостерігати хіба що у маленьких дітей. 

Спонтанність співвідноситься з такими цінностями, як свобода, 

природність, гра, легкість без зусилля. 
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8. Саморозуміння. Високий показник за цією шкалою свідчить про 

чутливість, сензитивність людини до своїх бажань і потреб. У таких 

людей не формуються психологічні захисти, що заважають людині 

адекватно сприймати і оцінювати себе, вони не схильні підміняти 

власні смаки і оцінки зовнішніми соціальними стандартами. Показники 

за шкалою саморозуміння, спонтанності і аутосимпатії, як правило, 

пов'язані між собою. Низький бал за шкалою саморозуміння властивий 

людям невпевненим, які орієнтуються на думку оточуючих. Д. Рисмен 

називав таких “орієнтованими ззовні” на відміну від „орієнтованих 

зсерединиˮ. 

 

 

9. Аутосимпатія – природна основа психічного здоров’я і цілісності 

особи. Низькі показники мають люди невротичні, тривожні, невпевнені 

в собі. Аутосимпатія зовсім не означає тупої самовтіхи або 

некритичного самосприйняття, це просто добре усвідомлена „Я-

концепціяˮ, що служить джерелом сталої адекватної самооцінки. 

 

10. Шкала контактності вимірює товариськість особи, її спроможність до 

встановлення тривалих і доброзичливих стосунків з оточуючими. В 

опитувачі САМОАЛ контактність розуміється не як рівень 

комунікативних здібностей особи або як навички ефективного 

спілкування, а як загальна схильність до взаємнокорисних і приємних 

контактів з іншими людьми. 

 

11. Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або 

відсутністю соціальних стереотипів, спроможністю до адекватного 

самовираження в спілкуванні. Високі показники свідчать про 

автентичну взаємодію з оточуючими, спроможність до саморозкриття. 

Люди з високою оцінкою за цією шкалою орієнтовані на особистісне 

спілкування, не схильні до фальшу або маніпуляцій, не змішують 

саморозкриття особи з самопредставленням – стратегією і тактикою 

управління створюваним враженням. Низькі показники характерні для 

людей ригідних, негнучких, не впевнених у власній привабливості, в 

тому, що вони цікаві співрозмовнику, та спілкування з якими може 

приносити задоволення. 
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Додаток  П 

 

Методика дослідження вольової саморегуляції 

А. Звєрькова та Є. Ейдмана 
 

Вам пропонується тест, який включає 30 тверджень. Уважно 

прочитайте кожне з них та вирішіть, наскільки воно характеризує вас. Якщо 

правильно характеризує, то на аркуші для відповідей навпроти номера даного 

твердження поставте знак „+ˮ якщо вважаєте, що неправильно, знак „-ˮ 

 

Тестовий матеріал 

1. Якщо в мене щось не виходить, то нерідко виникає бажання покинути 

цю справу. 

2. Я не відмовляюся від своїх задумів і справ, навіть якщо доводиться 

вибирати між ними та приємною компанією. 

3. За необхідності мені неважко стримати спалах гніву. 

4. Звичайно я зберігаю спокій, чекаючи товариша, який спізнюється на 

призначений час. 

5. Мене важко відірвати від розпочатої роботи. 

6. Мене дуже вибиває з колії фізичний біль. 

7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваю, навіть 

якщо не терпиться йому заперечити. 

8. Я завжди відстоюю свою позицію у розмові. 

9. Якщо треба, я можу не спати кілька ночей (наприклад, робота, 

чергування) і весь наступний день бути “в гарній формі”. 

10. Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами. 

11. Я не вважаю себе терплячою людиною. 

12. Не так просто мені примусити себе байдуже спостерігати хвилююче 

видовище. 

13. Мені рідко вдається примусити себе продовжувати роботу після серії 

прикрих невдач. 

14. Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховати зневагу до 

нього. 

15. За потреби я можу займатися своєю справою в незручних та в не 

пристосованих до цього умовах. 

16. Мені дуже ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно 

виконати в точно визначений термін. 

17. Я вважаю себе рішучою людиною. 
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18. З фізичною втомою я справляюся значно краще, ніж інші. 

19. Краще зачекати ліфт, ніж підійматися сходами. 

20. Зіпсувати мені настрій не так просто. 

21. Інколи якась дрібниця заполонює мої думки, не дає спокою, і я не можу 

її позбутися. 

22. Мені важче, ніж іншим зосередитися на завданні чи на роботі. 

23. Сперечатися зі мною важко. 

24. Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця. 

25. Мене легко відвернути від справ. 

26. Я іноді помічаю, що намагаюся домогтися свого всупереч об’єктивним 

обставинам. 

27. Люди іноді заздрять моєму терпінню та допитливості. 

28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації. 

29. Я помічаю, що під час одноманітної роботи мимоволі починаю 

змінювати спосіб дії, навіть якщо це інколи призводить до погіршення 

результатів. 

30. Мене, як правило, дратує, коли “перед носом” зачиняються двері 

транспорту або ліфта, що від’їжджають. 

 

Обробка результатів 

Мета обробки результатів – визначення величин індексів вольової 

саморегуляції за пунктами загальної шкали та індексів за субшкалами 

наполегливість і самовладання. 

Кожен індекс – це сума балів, отриманих при підрахунку збігу 

відповідей з ключем загальної шкали чи субшкали. 

В опитувальнику міститься 6 замаскованих тверджень. Тому загальний 

сумарний бал за загальною шкалою має бути в межах 0-24, за субшкалою 

наполегливості - 0-16 та за субшкалою самовладання - 0-13. 

 

Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції 

 

Загальна шкала 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 
18+, 20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 

Наполегливість 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 
24+, 25-, 27+ 

Самовладання 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30- 
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Аналіз результатів 

У загальному вигляді під рівнем вольової саморегуляції розуміють міру 

опанування особистою поведінкою в різноманітних ситуаціях, здатність 

свідомо керувати своїми діями, бажаннями, станами. 

Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути охарактеризовано в 

цілому й окремо за такими властивостями характеру, як наполегливість та 

самовладання. 

Рівні вольової саморегуляції визначаються порівнянням із середніми 

значеннями кожної шкали. Якщо вони становлять більше половини 

максимально можливої суми збігів, то цей показник відображає високий 

рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості чи самовладання. 

Для загальної шкали ця величина становить 12, для шкали наполегливості - 8, 

для шкали самовладання - 6. 

Високий бал за загальною шкалою властивий емоційно зрілим, 

активним, незалежним, самостійним особам. їх відрізняє спокій, упевненість 

у собі, стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття 

особистого обов’язку. Як правило, вони добре рефлектують особисті мотиви, 

планомірно втілюють власні наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні 

контролювати свої вчинки, володіють вираженою соціально-позитивною 

спрямованістю. У граничних випадках у них можливе наростання 

внутрішньої напруги, пов’язаної з прагненням контролювати кожен нюанс 

власної поведінки і з тривожністю через найменшу її спонтанність. 

Низький бал спостерігається в людей чутливих, емоційно нестійких, 

вразливих, невпевнених у собі. Рефлективність у них невисока, а загальний 

фон активності, як правило, занижений. їм властиві імпульсивність і 

нестійкість намірів. Це може бути пов’язано як з незрілістю, так і з 

вираженою витонче¬ністю натури, не підкріпленою здатністю до рефлексії 

та самоконтролю. 

Субшкала наполегливості характеризує силу намірів людини - її 

прагнення до здійснення розпочатої справи. На позитивному полюсі - 

діяльні, працездатні люди, які активно прагнуть до виконання запланованого, 

їх мобілізують перешкоди на шляху до мети, не відвертають альтернативи і 

спокуси, головна їхня цінність - розпочата справа. Таким людям притаманна 

повага до соціальних норм, прагнення повністю підпорядковувати свою 

поведінку цим нормам. У крайньому прояві можлива втрата гнучкості 

поведінки, поява маніакальних тенденцій. Низькі значення за даною шкалою 

вказують на підвищену лабільність, невпевненість, імпульсивність, що 
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можуть призвести до непослідовності в поведінці. Знижений фон активності 

та працездатності, як правило, компенсується в таких людей підвищеною 

чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного 

трактування соціальних норм. 

Субшкала самовладання відображає рівень довільного контролю 

емоційних реакцій і станів. Високий бал отримують люди емоційно стійкі, 

які добре володіють собою в різноманітних ситуаціях. Характерний для них 

внутрішній спокій, упевненість у собі звільняють від страху перед 

невідомим, підвищують готовність до сприймання нового, непередбаченого і, 

як правило, поєднуються із свободою поглядів, з тенденцією до новаторства і 

радикалізму. Разом з тим прагнення до постійного самоконтролю, надмірне 

свідоме обмеження спонтанності може призвести до підвищення внутрішньої 

напруженості, до переважання постійної стурбованості та втоми. 

На другому полюсі цієї субшкали - спонтанність, що у поєднанні з 

вразливістю та переважанням традиційних поглядів, захищає людину від 

інтенсивних переживань і внутрішніх конфліктів, сприяє незворушному 

настрою. 

 

Методика дослідження вольової саморегуляції 

А. Звєрькова та Є. Ейдмана 

 

Бланк відповідей 

Прізвище, ім’я 
__________________________________________________________________
________ 
№ групи ______________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Додаток  Р 
 

Зумовленість вправ і завдань методами навчання 
 

 

 

 
 

 

аналіз засобів образності у художньому тексті 

переказ (скорочено-вибірковий) художнього 

тексту 

запам’ятовування образних засобів, вжитих у 
художніх текстах 

класифікація (групування) засобів образності 

драматизація  

лінгвістичний аналіз художнього тексту 

перебудова тексту за типологічною ознакою 

стилістичний експеримент 

добір ключових слів до певної ситуації 

конструювання текстів за початком (серединою, 
кінцем) 

побудова тексту на основі ключових слів 

зміна мовних одиниць для створення образності   

творчий диктант 

творче списування  

редагування тексту  

переклад художнього тексту  

ситуативні (на доповнення, проблемні, уявні, 
рольові, мнемічні)  

ініціативні (інтерв’ю, прес-конференція)  

композиційні (розповідь за готовим сюжетом, за 
певною темою)  

описові вправи (малюнок, предмет, картина)  

імпровізація на основі ключового образу 

створення самостійних есе, замальовок, 
мініатюр, етюдів 

види  

мовленнєвої  
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Додаток  С 

 

Тренінг  

 

Тема:  Справжній вихователь  – яким він має бути? 

Мета:  допомогти майбутнім вихователям дошкільних навчальних 

закладів усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і 

професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації  

до саморозвитку й самореалізації, формувати навички групового 

співробітництва; 

формувати практичні навички саморозвитку у навчальній 

діяльності;  

виховувати патріота своєї Батьківщини, повагу до духовних 

надбань людства, релігійну та етнічну толерантність водночас з 

неприйняттям культу сили і переваги матеріальних цінностей 

над духовними. 

 

Тривалість заняття – 2 години.  

Використані інтерактивні техніки: „криголамиˮ, рухавки, міні-лекції; 

психогімнастичні вправи; мозкова атака; дискусія; моделювання 

педагогічних ситуацій; творчі завдання. 

Учасники – студенти 1 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

К-сть учасників – 15 – 25 осіб. 

Час, відведений для підготовчих моментів до проведення тренінгу – 

один тиждень. 

Кількість тренерів – 1 особа – викладач. 

Приміщення для проведення тренінгу: навчальна аудиторія, у якій 

стільці розташовані у формі кола. 

Форма проведення: просвітницький тренінг (формування навичок 

зміни стратегії поведінки) 

 

Завдання:  

✓ виокремити проблемні зони в особистісній та діяльнісній сферах 

учасників; 

✓ створити умови для усвідомлення майбутніми вихователями 

дошкільних навчальних закладів поєднання у своїй діяльності 

різних стилів поводження; 

✓ формувати навички групової взаємодії. 

✓ актуалізувати потребу майбутніх фахівців дошкільної освіти в 

особистісному професійному самовдосконаленні; 

✓ розкрити особливості педагогічної взаємодії; 

✓ створити рефлексивне середовище, що сприяє активізації усіх сторін 

особистості студентів.   
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Хід тренінгу  

План 

1. Представлення ведучих (5 хв.). 

2. Самопрезентація. Вправа „Ініціалиˮ (10 хв.). 

3. Визначення мети тренінгу (10 хв.).  Вправа „Фізична метафораˮ 

(10 хв.). 

4. Інформаційне повідомлення „Тренінг: сутність, структура, інтерактивні 

технікиˮ (5 хв.). 

5. Правила роботи групи (10 хв.). 

6. Визначення сподівань учасників від заняття. Вправа „Гораˮ (5 хв.). 

7. Вправа „Колесо життяˮ (15 хв.). 

8. Заняття емоційного напруження „Уяви себе у іншому віціˮ (5 хв.). 

9. Вправа „Ціннісні орієнтаціїˮ (20 хв.). 

10. Моделювання ситуації „Вихователь дошкільних навчальних закладів – 

яким він має бути?ˮ (20 хв.). 

11. Гра-розминка „Фасилітаторˮ (10 хв.) 

12. Підбиття підсумків. Метод ДРІД (5 хв.). 
 

1. Представлення ведучих (5 хв.). 

Викладач повідомляє учасникам тренінгу мету, завдання, а також 

пропонує обрати з присутніх ведучих тренінгу та обговорити правила. 

Коло, у якому ми сидимо, є простором нашої групи, у якому немає 

нічого і нікого, окрім нас самих, окрім того, що ми принесли сюди в собі. Це 

і найголосніше. Щось робити з собою ми можемо тут лише за допомогою 

один одного, лише через один одного. Наше спілкування, те, що ми внесемо 

в груповий простір, лише це і буде допомагати розумінню себе. Ми будемо 

дізнаватися про себе через ті почуття, які ми викликаємо один у одного, 

через ті стосунки, які будуть складатися.  
 

2. Самопрезентація. Вправа „Ініціалиˮ (10  хв.). 

Учасникам пропонують назвати прізвище, ім'я, по батькові, а потім – 

свої позитивні якості, що починаються з літер власних ініціалів. Наприклад, 

Петрова Галина Вікторівна – працьовита, говірка, весела.  

Усі представляються по колу. 
 

3. Визначення мети тренінгу (10 хв.)  Вправа „Фізична метафораˮ 

(10 хв.). 

Тренер акцентує на необхідності визначення очікуваного результату, 

якого група має досягти наприкінці заняття, та пропонує виконати таку 

вправу. 

Поставити ноги на ширину плечей, руки витягнути вперед паралельно 

підлозі, потім повернутися всім корпусом назад і запам’ятати на стіні те 

місце, яке вдалося зафіксувати. Повернутися у вихідне положення. Закрити 
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очі та уявити, що наступного разу можна повернути корпус значно далі. 

Розплющивши очі, спробувати знову повернутися. Порівняти те місце у 

просторі, яке вдалося зафіксувати на цей раз із попереднім результатом. 

Зробити висновок про реальну силу впливу окресленої мети. 

Тренер акцентує на значенні виконання цієї вправи, яка наочно 

демонструє ефект постановки цілей та доводить до учасників мету та 

завдання тренінгу. 
 

4. Інформаційне повідомлення „Тренінг: сутність, структура, 

інтерактивні технікиˮ (5 хв.). 
 

5. Правила роботи групи (10 хв.). 

Тренер пояснює групі, що правила потрібні для створення такої 

обстановки, коли б кожен учасник мав можливість відкрито висловлювати 

свої почуття та думки; не боявся стати об’єктом глузувань і критики; був 

упевнений, що все особисте, висловлене на занятті, не буде оприлюднене 

поза групою; отримував інформацію сам і не заважав іншим. 

Із застосуванням методу мозкового штурму учасники визначають 

правила, котрі фіксуються на екрані за допомогою мультимедійного 

проектора (або на чистих аркушах паперу), на допомогу тренеру обирають 

помічників із групи. Потім кожне із запропонованих правил обговорюють і 

приймають усією групою (друкують на комп'ютері та висвітлюють на екрані 

або записують на плакаті). Традиційно прийнято використовувати такі 

правила групової роботи: бути позитивними та відвертими; 

дотримуватися при висловлюванні „правила чергиˮ; бути активними та 

діяльним; слухати й чути кожного; толерантно ставитися один до одного; не 

витрачати більш ніж відведено часу на виконання завдання; забезпечувати 

конфіденційність. 
 

6. Визначення сподівань учасників від заняття. Вправа „Гораˮ 

(5 хв.). 

Тренер пропонує учасникам записати на стікерах, що саме вони 

очікують від заняття. Потім на заздалегідь підготовленому ватмані із 

зображенням гори всі сподівання треба розмістити біля її підніжжя. 
 

7. Вправа „Колесо життяˮ (15 хв.). 

Вправа розрахована на формування мотивації активної участі в 

тренінгу. Тренер роздає учасникам заздалегідь підготовлені аркуші паперу із 

зображенням  та пропонує учасникам тренінгу  побудувати власне „Колесо  

життяˮ (рис. 1). 
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Рис. 1. Колесо життя 

 

Полюси спиць: 

✓ духовна (пасивний – активний); 

✓ інтелектуальна (обмежений – допитливий); 

✓ емоційна (нестійкий – стійкий); 

✓ соціальна (одинокий – причетний до соціальних систем, груп); 

✓ професійна (невдоволений – вдоволений); 

✓ особистісна (незрілий – самодостатній); 

✓ психологічна (не адаптивний – адаптивний); 

✓ фізична (нездоровий – здоровий). 

Кожна „спиця колесаˮ – це відповідний аспект життя, якості 

особистості, що оцінюються від 0 (негативне забарвлення) до 5 (позитивне 

забарвлення). За пропонованою шкалою учасники повинні оцінити їх, 

поставити позначку на відповідній „спиціˮ та з’єднати лінією. 

Після виконання завдання доцільним є обговорення отриманих 

результатів за такими питаннями: 

✓ Чи утворилося коло з проведеної Вами лінії? 

✓ Збігається Ваше коло з тим, що зображено на рисунку? 

✓ У якому з аспектів життя Ви  найбільш задоволені? 

✓ Які життєві сфери Ви хотіли б удосконалити? 

✓ Як Ви зможете цього досягти? 

✓ Про що свідчать результати цього завдання? 

Після обговорення тренер налаштовує на необхідність життєвої 

рівноваги, яку забезпечує кожна зі „спицьˮ завдяки постійному й 

рівномірному розвитку якості особистості, що дозволить досягти гармонії в 

усіх аспектах життєдіяльності. 

 

8. Заняття емоційного напруження „Уяви себе в іншому віціˮ 

(5 хв.). 

Майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів тренер  

пропонує на хвилину заплющити очі, уявити себе у молодшому віці та за 

улюбленою справою. 
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Після виконання вправи тренер ставить учасникам запитання на 

кшталт: „У якому віці Ви себе уявили, за яким заняттям, чому саме таку 

картину тощо?ˮ. 

 

9. Вправа „Ціннісні орієнтаціїˮ (20 хв.). 

Тренер розкладає на столі дві купюри – 1 і 5 гривень, пропонуючи 

бажаючому вибрати одну з них. Після того як учасник визначився з вибором, 

тренер запитує, на основі чого той зробив вибір (як правило, за більшою 

вартістю банкноти). 

Далі тренер змінює паперову гривню на ювілейну. Коли й інший 

учасник визначився з вибором, він розповідає, що лежало в основі цього 

вибору. Значимість монети для нього полягає у тому, що вона задовольняє 

його потребу зібрати колекцію ювілейних монет (ціль, що він прагнув 

досягти); і це є цінним для нього. 

Цінності допомагають людям визначитися, сформувати свою 

поведінку. 

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону 

спрямованості особистості і складає основу її ставлення до навколишнього 

світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації 

життєвої активності. 

Мозковий штурм 

Учасники називають цінності, важливі для професійного вихователя 

дошкільних навчальних закладів (за допомогою комп’ютера одразу ж 

друкується список і демонструється на екрані): 

професійні знання педагогічні здібності 

володіння педагогічними методиками терпіння 

створення ситуацій успіху відповідальність 

ініціативність активність 

навички саморегуляції рефлексивність 

емпатія простота у викладі матеріалу 

позитивне настроювання доброзичливість 

вимогливість об’єктивність 

особистий інтерес саморозвиток 

креативність толерантність 

гнучкість принциповість 

визнання повага 

незалежність самодисципліна 
 

Учасникам пропонується з цих цінностей десять, а потім п’ять і 

пронумерувати їх за ступенем значущості для них. 

Об’єднання у п’ять груп за невербальною демонстрацією певної 

тварини (учасники витягають листочки із зображеннями тварин). Групи 

відбирають по три найцінніші якості вихователя і транслюють їх. Запис 
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демонструється на екрані. Потім групам пропонується прибрати одну якість, 

менш важливу у порівнянні з іншими. Потім – залишити лише одну, 

найважливішу, на погляд групи. 

Залишилося п’ять найважливіших цінностей, якими керуються 

вихователі дошкільних навчальних закладів. От відповідно цим цінностям 

вони і будують свою діяльність. 

Після виконання завдання доцільним є обговорення отриманих 

результатів за такими питаннями: 

✓ Що Ви відчували, коли Вас просили пронумерувати якості? 

✓ Чи легко було розставатися з Вашими цінностями? Чому? 

✓ Які труднощі виникли у ході групової роботи? 

✓ Яку інформацію для роздумів Ви одержали? 
 

10. Моделювання ситуації „Вихователь дошкільних навчальних 

закладів – яким він має бути?ˮ (20 хв.). 

Тренер ознайомлює учасників зі стилями педагогічної діяльності, 

відповідно до яких майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

поділяють на „експертівˮ, „зірокˮ, „фасилітаторівˮ, та стисло характеризує їх. 

Учасників розподіляють на три групи за назвами кольорів: червоний – 

вихователі – „зіркиˮ, синій – „експертиˮ; жовтий – „фасилітаториˮ. Кожна 

підгрупа моделює педагогічні ситуації (наприклад, група „синіхˮ з 

вихователем-експертом тощо) та розігрує їх, потім створює портрети типів 

вихователів  на аркушах формату А3) та презентує свої напрацювання. 

Далі тренер разом з аудиторією узагальнює за допомогою таких 

питань: 

1. Які труднощі виникали у процесі моделювання педагогічної ситуації? 

Чому? 

2. Який висновок можна зробити щодо стилів педагогічної роботи? 

3. Які стилі є найбільш ефективними в сучасній педагогічній практиці? 

4. Чи справедлива теза: „Успішний фахівець має поєднувати риси „зірокˮ, 

„фасилітаторівˮ й „експертівˮ? 
 

11. Гра-розминка „Фасилітаторˮ (10 хв.). 

Групу поділяють навпіл і формують два кола – внутрішнє та зовнішнє 

(учасники стоять обличчям один до одного). Представників зовнішнього кола 

запрошують вийти із аудиторії і проводять інструктаж: учасники, що 

утворюють внутрішнє коло, упродовж однієї хвилини повинні стояти із 

заплющеними очима, витягнувши руки вперед. Коли ви побачите, що руки 

вашого партнера опускаються вниз, підтримайте своїми долонями легенько 

його руки, а щойно відчуєте, що йому вже не потрібна ваша підтримка, 

опускайте руки. Після цього таку ж інформацію доводять до відома 

учасників внутрішнього кола, тільки пропонують руки напарників 

підтримувати постійно. 
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Далі підгрупи займають вихідну позицію і виконують кожне завдання 

по хвилині. 

Тренер організовує обговорення за такими питаннями: 

✓ Якими були Ваші відчуття при виконанні вправи ? 

✓ Що відчували ті, кому постійно підтримували руки? 

✓ Які відчуття були у тих, кому підтримували руки час від часу? 

✓ Як Ви будете використовувати здобутий досвід у професійній 

діяльності? 

Наприкінці тренер підсумовує, що хтось потребує підтримку постійно, 

а хтось – лише інколи. Вихователь-фасилітатор відчуває, коли, кому і яку 

потрібно надати підтримку, для забезпечення усвідомлення необхідності 

активності навчання. 
 

12. Підбиття підсумків. Метод ДРІД (5 хв.). 

Тренер пише на дошці: 

Д – досвід (що робили, що пам’ятаєте?) 

Р – рефлексія (які відчуття, реакція?) 

І – інформація (яку інформацію одержали, які висновки можете 

зробити?) 

Д – дії (як Ви будете діяти у майбутньому) 

Учасникам пропонується висловити свої думки щодо кожного питання. 

У такий спосіб підбиваються підсумки тренінгу. 
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Додаток  Т 

 

Заняття з  української літератури з використанням ІКТ 

Тема.  Мандрівець з доріг України 

Мета: розширити знання студентів про життєвий і творчий шлях 

письменника рідного краю Степана Горлача; розкрити роль України у долі 

митця, її вплив на його  творчість; формувати інтерес до дослідницької 

діяльності; удосконалювати у студентів  навички узагальнювати, аналізувати, 

робити висновки, працювати самостійно з додатковою літературою; 

розвивати усне мовлення, творчі здібності; виховувати любов до 

Батьківщини, почуття національної свідомості, гідності, гордості за таланти 

рідного краю. 

Цілі:  

• студенти знатимуть: цікаві факти з біографії письменника, 

пов’язані із його перебуванням у смт. Веселому Запорізької 

області, інших містах України та Канади; способи опрацювання 

зібраного матеріалу;  

• умітимуть: розподіляти доручення; спланувати свою роботу під 

час підготовки проекту; збирати і систематизовувати матеріали 

про письменника: спогади, біографічні відомості, розповіді 

родичів; оформляти матеріали; працювати спільно для реалізації 

мети проекту. 

Обладнання: 

• портрет  С. Горлача,  

• збірки творів,  

• слайди,  

• студентські  презентації,  

• пісня Т. Петрененка „Україноˮ, Н. Бучинська „Українаˮ, 

• буклети, 

• робочі зошити. 
 

Форма проведення заняття: захист проекту з використанням пректно-

дослідницької методики „Intelˮ 

Тип заняття: заняття - проект 

Студенти об’єднуються в 4 групи за власним бажанням. Кожна з них: 

1. Готували робочі матеріали, згідно з характером групи. 

2. Оформляли звіт про виконану роботу. 

Епіграф:  

О рідна Мати –Придніпров’я,  

Не ігноруй любов мою: 

Чи винен я, що так безмежно 

Тебе любив я і люблю? 

С. Горлач 
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Хід заняття: 

І. Мотивація навчальної діяльності студентів. 

1. З’ясування (забезпечення) емоційної готовності до заняття  

(побажання успіху в групі) 

2. Озвучення очікуваних результатів або кулька сподівань 

(„Незакінчене реченняˮ: „Я думаю сьогоднішнє заняття буде цікавим, тому 

що …ˮ) 

3. Вступне слово викладача (на фоні мелодії пісні „Журавліˮ)  Цю 

пісню знають усюди: і в Україні, і в еміграційних  колах українців 

Німеччини, Аргентини, Канади… У ній вчувається біль людей, що змушені 

жити на чужині, під ударом жорсткої долі, залишивши рідну землю; у у ній - 

туга за рідним краєм. Саме таке почуття відчуває і Степан Горлач – 

український письменник з далекої Канади. Тільки перетнувши кордон, 

ступивши на рідну землю, зболене серце митця  набирається снаги і сили, 

нових думок і вражень. 

Отже, ви вже здогадались, що сьогодні на занятті  розмова піде про нашого 

земляка Степана Горлача „Мандрівця з доріг Україниˮ. 

ІІ. Оголошення теми, пояснення мети проекту 

ІІІ. Цілевизначення (викладач  пропонує самостійно визначити цілі й 

обговорити їх у групі) 

Слово викладача 

• Зверніть увагу на епіграф до нашого заняття. 

• Як ви розумієте зміст його? 

• До чого звертається автор слів? (До України) 

 

Складання „Асоціативного кущаˮ (на стікерах студенти пишуть свої 

думки і прикріпляють на дошку) 

• А що для вас є Україна? 

• Які вона викликає у вас почуття? 

 

Слово викладача 

Протягом заняття ми будемо говорити про митця українського слова, 

мандрівника-філософа  -  С.Горлача і спробуємо з’ясувати, чи співпадають 

ваші почуття щодо Батьківщини із почуттями письменника. 

IV. Опрацювання навчального матеріалу. 

1. Слово викладача  (презентація) 

Сьогодні у нас заняття – література рідного краю за темою „Мандрівець з 

доріг Україниˮ. 

• Так хто він „мандрівецьˮ? 

• Чому С. Горлача можна так назвати? 

• Хто він: письменник України чи Канади? 

На всі ці та інші питання ми спробуємо дати відповіді. 
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А працюватимемо у групах, бо кожна група отримала завдання 

заздалегідь, а сьогодні ви будете репрезентувати свою роботу. 

2. Дослідницька робота в групах, презентація своїх результатів. 

Слово викладача. 

• Кажуть, що письменник починається з дитинства. А яким же було 

дитинство нашого земляка? Хто його батьки? Де народився, як взагалі 

склалося життя письменника? Про це та багато інше нам розкаже 

група „Біографиˮ.  

 

Презентація групи „Біографиˮ. 

Розповіді  студентів про основні віхи життя письменника, 

дослідження родовідного дерева. 

Презентація групи „Літераториˮ  

( літературна та просвітницька діяльність). 

 

Розповіді студентів  

  1. Вчитель і письменник, публіцист і громадський діяч С.Горлач увійшов у 

літературу повістю „Богдарˮ, що має підзаголовок – „Містична дійсністьˮ. 

Вона побачила світ 1981 року. Задум написати цю книгу виник ще під час 

Другої світової війни. Перебуваючи у постійній небезпеці, він цінував 

рукопис більше, ніж власне життя . Події, що розгортаються у повісті, 

переносять нас в 30-ті роки XX століття. Місце дії – село Гоголівка, що на 

Веселівщині. Як відомо, саме в ті роки більшовики вирішили загнати селян в 

новітнє рабство-колгоспи. Тож усі головні колізії твору зводяться до 

протистояння селян цій нелюдській акції. Але сили надто нерівні і стихійний 

опір сільських трудівників влада ламає терором та голодомором. Описані 

письменником картини голодомору вражають уяву глибокою реалістичністю 

і достовірністю деталей. 

Своєрідним продовженням твору „Богдарˮ стала художня повість 

„Могутаˮ, хоч між ними пролягла чимала часова віддаль (17 років).  

2. Декілька років творчого життя віддав С.Горлач упорядницькій роботі, 

наслідком чого стала його книга „Приповідки і афоризми канадських 

українцівˮ, видана 1985 року. Ця збірка вміщує кілька тисяч крилатих 

висловів. У цій фольклорній скарбниці важливе місце займають приказки і 

прислів’я, приповідки і афоризми, більшість з яких розкривають любов 

автора до неньки – України: 

О, Україно,- ціль життя! 

До смерті будь мені зорею! 

Ти серед сонячного дня 

Сліпиш блаженістю своєю! 

Найвища мета письменника – незалежність України, щастя 

стражденної української нації, яка скільки віків карається в неволі. Він 

проголошує: „За край, за край, за рідний край, я помирати мушу!ˮ 
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Ця збірка, безперечно, прислужиться ще не одному поколінню 

українців, оскільки містить неоціненні скарби народної творчості, спресовані 

у тужаві строфи крилатих думок. 

3. С.Горлач належить до тих творчих особистостей, що  ніколи не 

зупиняються на досягнутому і завжди шукають себе у різних жанрах 

літератури. Досягнувши помітних успіхів у прозі, він вирішив спробувати 

сили у новому для себе роді поезії. Наслідком цього став цикл „Стего і 

Музиˮ, невелика сатирична поема „На острові живу як хочуˮ та  віршована 

алегорична байка  для дітей „Зайчик Тра-ля-ляйчикˮ . Усі ці твори вийшли 

друком в одній книзі, виданій у Києві 1998 р. 

„Стего і музиˮ –  це філософськи поетичний твір, у якому розкривається 

складний внутрішній світ людини, що проходить звивистий шлях 

еволюційного становлення . Цей шлях починається із захопленням чужим 

світом і приводить ліричного героя до рідної культури, справжнього Бога  і 

дорого серцю отчого дому.  

4. Читаючи художню повість „На вістрі пригодˮ (1998р), можна побачити тут 

самого автора. Яка страшна, складна його життєва доля! Автор повісті малює 

світлий образ людської віри і надії, незнищенності нашого роду.  

5. Кожному письменнику дорогі усі без винятку його книги, і це зрозуміло , 

тому що порівняти їх можна з рідними дітьми ,між якими неможливо робити 

різницю. Але є у кожного письменника книга,  яку читачі можуть назвати 

головною книгою його життя. Саме таким твором в художньому доробку 

С.Горлача є дорожній щоденник „Хрестини незалежностіˮ, виданий 1994 р. 

Це повість мандрівника, а була вона результатом здійсненої мрії пана 

Горлача – його мандрівки по Україні. Як свого часу Григорій Сковорода, так 

і С.Горлач перейшов усю батьківщину пішки – з півночі на південь, із заходу 

на схід. Цей похід – перетин чотирьох частин світу символізує хрест . Саме 

такою – похрестити новонароджену незалежну самостійну Україну – була 

ідея цього походу. Одне з найпочесніших місць для книги С.Горлача 

„Хрестини незалежностіˮ відвів у домашній бібліотеці А.Дімаров, який 

захоплено відгукнувся про громадську  діяльність автора, який по гарячих 

слідах здобуття волі, мав мужність з’явитися з жовто-синім прапором у 

багатьох містах України. Після виходу у світ цього щоденника, Степана 

Горлача було прийнято до Спілки  письменників України. 

6. „Перша нічˮ – це глибоко філосософський твір, створений полум’яним 

серцем патріота. Письменник А.Дімаров сказав на презентації: „Ця книга 

навчає любові до України, жертовності заради неї, і не просто любити, а 

робити все для порятунку рідної земліˮ. А дружина А.Дімарова додала: „Дай 

Боже, щоб ми так любили Батьківщину, як це  засвідчив герой книги – 

Андрійˮ. А в Андрієві кожний може впізнати самого автора.  

7. Повість „Максимˮ побачила світ у 2005 році. Доля головного героя 

Максима Дрофина віддзеркалює долю цілого покоління українців, вигнання з 

рідних місць, розлуки з родиною, поневірянь по розділеній різними силами 
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повоєнній Європі. Життєвий шлях героя спонукає читача до роздумів про 

сенс людського життя, долю України та українства впродовж століть і в 

чужому світі. 

 

 

 

8. Поетична хвилинка 

Калина в Києві, а чи в Оттаві – 

Калиною росла, росте і вмре; 

То хто ж тоді міняти українство 

В Канаді рідній змушує тебе? 
 

Передаючи мудрість своїх предків на папір в алегоричній формі – я 

завжди мав на думці вічну Україну. Я уявляв образ України коли писав: 
 

На чужині не легко жити, 

Але ще тяжче умирати, 

Усвідомивши, що мене 

Не будуть при Дніпрі ховати 
 

Життя є довге, але творчість, 

Що слід лишає по собі, 

Така мізерна і коротка 

У тій життєвій боротьбі. 
 

Свій далекий, але близький, 

Рідний, наддніпрянський край, 

Виглядає, мов у казці,  

Мов у мріях Божий рай. 
 

То хто сказав, що ми повинні 

Трястися завжди над серцями: 

Я, Україні, давши серце, 

Без нього вже живу роками. 
 

О, рідна Мати-Придніпров’я, 

Не ігноруй любов мою: 

Чи винен я, що так безмежно 

Тебе любив я і люблю? 
 

Дім збудований з камінця 

Час повалить, рознесе, 

Але дім з тепла й любови, - 

Вічне щастя принесе! 

 

Презентація роботи групи „Журналістиˮ  (інтерв’ю у родичів Степана 

Горлача, статті в газетах та веб-сторінка). 
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Після виступу 2 і 3 групи викладач ь пропонує пограти в гру „Клубокˮ 

(протягом 5 хвилин студенти  обговорюють можливі питання за матеріалом 

заняття. Кидаючи клубок один одному, студенти задають питання та дають 

на них відповіді. Той, хто дає відповідь, тримає в руці нитку. Таким чином, в 

кінці гри виходить павутинка правильних відповідей). 

 

Група „Експертиˮ пропонує заповнити таблицю „Хто ж він: письменник 

України чи Канади?ˮ (мовна павутина) 

ТАК НІ 

  

(докази „Заˮ, „Протиˮ на стікерах і на дошку в таблицю). 
 

Після заповнення  таблиці студенти-експерти порівнюють відповіді із 

відповідями, що отримали після опитування до початку проекту. 
 

V. Підсумок заняття 

1. Слово викладача. 

С.Горлач – полум’яний патріот матінки – України, народився на Україні, свої 

твори присвячує Батьківщині, …. Тому ми маємо право віднести цього митця 

слова до письменників України, а також до письменників рідного 

Веселівського краю. 

2. Метод „Мікрофонˮ 

• Що ви бажаєте взяти від С.Горлача, письменника і громадського діяча, 

у власну життєву мандрівку? 

„Кульки сповіданьˮ 

3. Слово викладача. 

Дякую всім за співпрацю. Дивлячись на вас, радію, що ви небайдужі до 

українського слова, до славетних синів рідного народу, зокрема до С.Горлача 

„Мадрівця далеких дорігˮ. Тому вірю, виросте нове покоління не з рабською 

психологією, а з новим мисленням, перетворить Україну на справді 

демократичну передову державу. Велику надію покладаю на Вас, і у Вас 

вірю. А Ви черпайте віру у наших великих митців слова: 

Щоби що гарне й добре не пропало, ти кріпко вір, 

Ти кріпко вір, бо віра чудо творить, 

Без неї скрізь пустир і суєта. 

Угору дух, хоч серце пада й мліє. 
 

                     С. Горлач 

VI. Оцінювання 

Ознайомтеся з картками оцінювання та заповніть їх, користуючись 

критеріями оцінювання проекту. 

VII. Рефлексія 

1. У якій формі ми провели заняття? 
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2. Чи сподобалась вам ця форма? Чому? 

3. Що нового ви дізналися? 

4. Якого досвіду набули? 

5. Чи досягли очікуваних результатів ви особисто і група в цілому? 

6. Що вас найбільше зацікавило? 

7. Які у вас є запитання з цієї теми? 

8. Про що б ви хотіли дізнатися більше? 

9. Як ви будете використовувати в житті знання, які отримали 

сьогодні? 

 

Додаток 1 

Життєвий та творчий шлях Степана  Горлача 

Гарно сказав про перші кроки у житті Олесь Гончар: „Дитинство – 

світанок людини,її вранішня зоря. Яка чиста відкритість душі,яка свіжить 

світосприймання, яка жага пізнати довколишнє життя, багатство знань і 

мудрості. В чисту, незайману ниву повинно лягати таке ж чисте добірне 

зерно поезії краси ,любові до батьківщиниˮ.  

Як і кожна дитина, Степан Горлач також усе це пізнав – і щире 

подивування та радість від дивних відкриттів. Та рано захмарилось небо його 

дитинства, рано пізнав він на смак нужденну працю, гіркоту втрат і біль 

розлуки. Бо судилось йому прийти в цей світ на початку XX століття – чи не 

сутемніший в нашій історії, позначений штучним голодомором і повальними 

репресіями, жахливою багаторічною і небаченою досі розрухою... 

Степан Горлач народився 9 січня 1921 року в селянській родині  на 

Веселівщині у селі Криловка . 

Його батьки переселилися сюди з Новоселівки, щоб почати нове життя. 

Тут їм наділили певну кількість землі і вони засукавши рукава, взялися до 

праці. А починати доводилося по суті з нічого, з нуля . 

Не було навіть даху над головою. Житло споруджували з глини, яку 

змішували з половою, воно було дуже практичним і зручним, взимку воно 

утримувало тепло, а влітку не було в ньому надто спекотно. Тепер 

письменник , коли пригадує своїх батьків, незмінно бачить їх тільки за 

роботою - чи то вдень, чи пізно вечором, при каганці. Одна безпросвітна 

праця супроводжувала їх. 

Ішов 1928 рік… Тільки почали Горлачі спинатися на ноги, вилізати із 

злиднів та нужди, як почалася колективізація. Упала мов грім з ясного неба. 

Звісно, ніхто й не думав добровільно здавати до колгоспу нажите потом і 

кров’ю добро. Селяни опиралися як могли. Протистояння тривало кілька 

років. Тоді почалися арешти і виселення до Сибіру. Не обминуло лихо й хату 

Горлачів.1932 року батька арештували і відправили у глибоку Росію. Та по 

дорозі йому вдалося втекти. Якийсь час переховувався, жив напівлегально. 

1933 року арештували вдруге і на цей раз його слід назавжди загубися у 

сибірський безвісти. Тільки чутки доходили, що вивезли його з односельцями 
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аж у Карелію на так звану „Ведмежу горуˮ, про яку очевидці розповідали  як 

місце земного пекла, нелюдських мук засланців. 

Мати і четверо неповнолітніх дітей опинилися в страшній скруті, й 

 тільки дивом пережили страшний рік голодокосту. 

Коли Степанко трішки підріс, відправили його до батькового брата у 

Ялту. Там він пробув шість років і закінчив середню школу.  

Як сина розкуркуленого, до армії не брали, була заказна дорога й до 

вищого учбового закладу. Тож пішов працювати помічником кіномеханіка, а 

згодом і сам освоїв цей нескладний фах. 

У книзі „Хрестини Незалежностіˮ є своєрідна вставлена новела, 

написана у форму листа до дочки Наталі, в якому так письменник розповідає 

про рідних йому людей: „Твоя бабця Меланія (моя мама) була монахинею від 

молодих років, і коли жіночий монастир наїздкики руйнували в 30-х роках, 

то вона, будучи ігуменею, вийшла на зустріч варварам і просила, що перед 

тим , як будуть палити святі ікони і книги,– спалили  й її. Після декількох 

років ув’язнення вона прибула до нас глуха і беззуба, і того ж року в дорозі 

до брата була закатована. Твоя бабця без чоловіка, якого арештували як 

ворога народу (а нас було п’ятеро дітей) розкуркулена і викинута із власної 

хати, пережила голод і холод під чужим парканом і фізичне катування 33 

року, але щовечора перед спанням не забувала прочитати главу святого 

Євангелія, і, може як результат того глибокого релігійного виховання, я вже 

п’ять років щодня  іду до парку і в лісі молюся не за себе, не за свою родину, 

а за свій народ; не за спасіння своєї душі, а за спасіння душ п’ятдесяти 

мільйонів ближніх, щоб Бог усподобив мене піти в рідний край і  послужити 

народові своєму. Молився, щоб політичні партії не використовували релігію 

для своїх амбіцій, щоб за вірою не крилися думи північно-ірладських 

католиків чи ліванських оборонців православної віриˮ 

Горлач Степан „Хрестини Незалежностіˮ - К., 1992.-с.141. 

Весною 1941 року, коли в світі запахло війною, двадцятирічного 

Степана все-таки призвали в армію. Тут він потрапив у так званий „стройбатˮ 

- будівельний загін - найбільш упосліджений і злиденний рід військ . 

Безперечно, це було  не випадковим. Ось як пояснює своє призначення 

письменник у книзі „На вістрі пригодˮ: „Мене – думаю – з причини 

непомильної оцінки „воєнспецівˮ - як неблагонадійного, зачислили до 

„строітельного батальйонуˮ  бо , мовляв, я маю „розширєніє серцяˮ. Та влада 

тоді була володарем не лише землі, але й тіла і вона найкраще знала, хто де і 

яку хворобу має. До „строітельного батальйонуˮ брали всіх тих, котрим було 

небезпечно давати зброю: розкуркуленим, злодіям, засудженим, фізично 

нездатним і всім тим, кого було названо „неблагонадійнимˮ.  ( С. Горлач „На 

вістрі пригодˮ К. 1998 – с. 144 

Служба в армії давалася не легко, важка фізична робота страшенно 

вимотувала, до того ж доводилося терпіти знущання і приниження, через 
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панування тут так званої „дідівщиниˮ. Та найбільше дозоляла щоденна 

праця. Солдати ледь трималися на ногах. 

Якийсь час Степану Горлачу випало служити у Дніпропетровську. Там 

він захворів від фізичного перенапруження і виснаження. Кілька тижнів 

провів на шпитальній койці. А коли почалася війна, батальйон кинули копати 

протитанкові рови. Трудитися доводилося по 10-12 годин на добу. І так, що 

піт заливав очі. Спали, зрозуміло, де прийдеться, інколи просто на купі 

соломи, а інколи, зарившись у скирду. „У кінці 1941 року майже вся Україна 

була окупована німцями, - пише письменник. – Всі знали, що німці не 

зупиняться, а тому готувалися до утримання фронту  і, безперечно, 

контрнаступу…ˮ ( С.Горлач „На вістрі пригодˮ). 

Але ні утримання, ні тим більше контрнаступу організувати не вдалося. 

Армія панічно відступала. Німці наступали так навально і потужно, що в 

оточення потрапляли цілі армії, їх командування у повному складі. Але ту 

частину, в якій служив С. Горалч , встигли евакуювати за Урал,до Сибіру , 

подалі від форту.  І це була свідома акція , адже більшість із тих , що служила 

у „стройбатіˮ,  не належала до прихильників комустичної влади. Це були 

здебільшого діти репресованих і розкуркулених, тих, які пережили страшні 

голокости. 

Звісно, при першій же нагоді вони перші складали  зброю чи 

дезертирували з армії, адже захищати ненависну систему, яка знищила їх 

рідних і близьких, не було жодного сенсу. 

1942 року, під час другого наступу  німців, вище командування послало 

стройбатівців, попередньо об’явивши їм, що „родинаˮ їх прощає. 

Пройшовши короткотривалий вишкіл, вони опинилися на передній лінії, у 

так званому укріпленні. Але справжнього фронту, на щастя, так і не 

побачили. Одного дня в штабах почалася велика метушня, всі машини 

вирушили на „нові позиціїˮ. Як згодом виявилося, начальство,  довідавшись 

про навальний прорив німців на фронті, просто накивало п’ятами, 

залишивши рядових солдатів напризволяще. 

Степан Горлач опинився в німецькому полоні . І волею долі йому знову 

судилося потрапити у так званий будзайн, на цей раз, звісно, німецький. 

Ремонтували дороги, підірвані мости, виконували іншу важку роботу. З 

наступаючою німецькою армією дійшли аж до Кавказу. В тих робочих 

частинах були здебільшого  українці і німці-наглядачі, ставилися до них в 

основному прихильно. 

Коли німецька армія була розгромлена, з її залишками будзагін 

відступив аж до Австрії. Залишатися на рідній землі не було жодного сенсу, 

бо до тих які потрапили в полон, ставлення у більшовиків було як до 

зрадників „родиниˮ і ні на що інше крім, концтаборів і переслідувань, вони 

не могли сподіватися. 

Отож його шлях простелився на Захід. Тут ще судилось брати участь у 

воєнних діях і  зазнати поранення від югославських партизанів. 
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Коли війна закінчилася, Степан Горлач опинився в таборах ді-пі. 

Працював в ГРО, займаючись транспортним сполученням. Довелося 

пережити і злидні, і непевність становища, і загрозу репатріації. Більшовики 

проводили велику агітацію між діпівцями, обіцяли на рідній землі не тільки 

прощення, а мало й не рай. Знаходилися й такі, що піддавалися цій агітації і 

поверталися на батьківщину. Так вчинив і молодий брат Степана Горлача – 

Михайло. На той час він мав вже підірване здоров’я і вдома довго не прожив 

– помер десь у 60-х роках в Ялті. 

В Австрії в таборах познайомився Степан Горлач зі своєю майбутньою 

дружиною – Сонею. Вона перебувала у Філяху, неподалік Італійського 

кордону, а він - у Краденфорті. Відстань чимала, враховуючи тогочасну 

ситуацію і відсутність сталого транспортного сполучення, та волею долі їм 

судилося зустрітися і серцем прихилися один до одного. 

Одного разу знайома росіянка заходить до Степана і повідомляє, що 

Соня виїжджає в Канаду до своєї рідн.І він теж, начебто, повинен їхати з 

нею. Це був уже 1948 рік. Багато вигнанців з рідного краю на той час уже 

покинули Європу і виїхали в Канаду, США, Австралію. Хоча більшість 

сподівалась, що невдовзі почнеться загострення стосунків між РСФСР і 

США, тож варто залишатися в Європі, поблище до Батьківщини. Таку ж 

пораду давав центральний провід членам УОН і своїм симпатикам. А Степан 

Горлач на той час вже належав до організації націоналістів. Тож вагався, чи 

виїхати в Канаду, чи ні. Але серце перемогло. До того ж допомогла знайома 

росіянка,яка в стислі строки оформила всі потрібні документи, на що інші 

витрачали понад півроку.  

Отож, влітку 1946 року майбутній письменник із своєю нареченою 

виїхали до Канади. Спершу їхали поїздом через усю Німеччину і Францію до 

портового міста Кенес, що на Середземному морі. Відтак їх підібрав 

корабель, що відпливав до Голіфаксу. Подорож через океан тривала дев’ять 

днів, і пасажири, незвичні до морських мандрівок, важко страждали від 

морської хвороби. Тяжко давався цей переїзд і Степану Горлачу. Щоб 

спинити приступи хвороби, він намагався перебувати на середині корабля, де 

хитавиця була не така відчутна. Та як довго і важко не тягнулися ці дні, 

нарешті на обрії появилися обриси нового материка. 

У Канаді новоприбулі підписали контракт на один рік, за яким повинні 

півроку відпрацювати на залізниці, а півроку – у лісі. І ось уже знову поїзд 

несе українських емігрантів в незнаний край, назустріч невідомості, новим 

тривогам. 

На залізниці довелося працювати менше,як пів року. Це була важка 

фізична праця, але головне люди почували себе вільними. Українці 

відновили Організацію Українських Націоналістів і впродовж року 

відзначали річниці державних свят, як і річниці пам’яті полеглих героїв. 

Та добути визначений у контракті термі до кінця не судилося, бо 

невдовзі виявилося, що на залізниці праці немає і це дало привід емігрантам 
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випросити так звану „робочу книжкуˮ. Після цього вони роз’їхалися хто 

куди. 

Степан Горлач подався до Вінніпегу. Тут 1949 року він обвінчався з 

Сонею і вони зажили  в парі сімейним життям. 

То був світлий період у житті молодих людей – вони з’єднали свої долі і 

почувалися незмірно щасливими. 

Соня працювала телефоністкою, а Степан – геодезистом. Згодом він 

опанував фах зварювальника, прокладав підземку в Торонто , а також 

працював в різних куточках країни. В той час йому пропонували вигідний 

контракт на півночі Канади, але зваживши на складні кліматичні умови 

(холод, довгу північну ніч) він відмовився. Натомість працював в різних 

місцях на різних роботах. Судилося навіть побути в Південно-Африканській 

республіці, де  1965 року проклади перший в цій країні потужний- 470 

кілометровий газопровід. 

Повернувшись до Канади з грішми, він вирішив продовжити навчання  і 

вступив до торонтського університету, щоб набути фах учителя технічного 

навчання середньої школи. Після закінчення навчання двадцять років 

працював педагогом. 1986 року вийшов на заслужений відпочинок. 

Степан і Соня Горлачі виховали двох  дітей – сина Богдара і доньку 

Наталку. Син народився 1962 року і після закінчення середньої школи 

захопився технікою. Спробував себе у різних ділянках, 1999 року відкрив 

власне підприємство. 

Наталка народилася 1966 року. Після закінчення середньої школи 

вирішила присвятити себе медицині, обравши професію фармацевта. Разом із 

чоловіком Петром виховують чотирьох дітей. Загалом у Степана і Соні 

Горлачів шість онуків. 

Коли розвалилася ненависна комуністична імперія і українські 

емігранти отримали змогу відвідати рідну Вітчизну, Степан Горлач був у 

числі тих, хто пешим полинув на Україну. 

Коли вляглися перші емоції, він відчув, що найболючіше для нього 

почуватися на Батьківщині в ролі туриста. Прагнув працювати для добра 

інших, принести якомога більше користі своєму народові, любов до якого 

ніколи не згасала в його серці. І тому, коли почалася агітація за Незалежність 

напередодні референдуму 1991 року, активно включився в неї з 

наймасовіших організацій українців Канади „Актив Воліˮ. 

А ще письменникові пощастило здійснити, здавалося, нейздісненне – він 

похрестив нашу Незалежність, пройшовши Україну з півночі на південь і зі 

 сходу на схід. 

В Україні Степан Горлач знайшов чимало щедрих друзів і приятелів з 

відкритим серцем і чистою душею. Звичайно, передусім це письменники, 

люди творчої праці, які вміють оцінити написане і створене іншими. Поміж 

ними слід назвати Михайла Слабошпицького, Анатолія Дімарова, Миколу 

Тимчака, Олену Логвиненко… Звичайно, цей перелік можна продовжити. 
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Пролетить ще одна зима, і він знову повернеться в Україну, як 

вертаються з далекого вирію стужілі птахи. Повернеться, щоб відтаяти 

серцем, набратися снаги і сили, нових думок і вражень, які може дати тільки 

рідна земля, а відтак загорітися ще однією незвичайною ідеєю, бо 

найбільшою мукою для нього стало б життя без руху, без дії у затишку 

власної кімнати. Тому певен: доки б’ється серце і служать ноги, треба іти на 

зустріч людям, на зустріч долі і Господеві. 

 

 

 

Додаток 2 

Анкета учасника проекту 

 

1. Чи зацікавила тебе участь у проекті? 

2. Від чого залежала зацікавленість? 

           А) можливість самостійної роботи; 

           Б) цікава проблема; 

           В) пошукова-дослідницька робота; 

           Г) зустрічі з родичами письменника, інтерв’ю із С.Горлачем; 

           Д) свій варіант відповіді. 

 

3. Який етап у роботі був найцікавішим? 

           А) планування; 

           Б) збирання інформації; 

           В) підготовка виходу проекту; 

           Г) презентація; 

           Д) свій варіант відповіді. 

 

4. Чого навчився під час роботи над проектом? 

 

5. Оціни свою роботу  в проекті і свій внесок у нього: 

           А) задоволений собою; 

           Б) зовсім не задоволений собою; 

           В) даремно витратив час; 

           Д) свій варіант відповіді. 

 

6. Що, на твою думку, треба змінити, щоб робота над наступним 

проектом була цікавішою?     
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Додаток  У 

 

Усний   журнал:  

„Із Україною в серціˮ 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: 

➢ розширити та поглибити знання студентів про історичне 

минуле нашої держави; 

➢ виховання у студентів  почуття патріотизму, національної 

гордості, любові до рідного краю; 

➢ розвивати активну громадянську позицію студентів щодо 

територіальної цілісності та єдності держави; 

➢ виховання майбутнього захисника цілісності кордонів та миру 

в Україні. 
 

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, карта України, державна 

символіка, звукозаписи, відеофільми. 

Хід заходу 

 ( Святково прибраний зал в українському стилі,  на екрані емблема заходу) 

 

(за кулісами звучить Гімн України) 

Викладач: Ти народився і живеш, 

А що ти робиш на Землі? 

Гориш як свічка, чи гниєш? 

Немов колода на дворі 

 

Людина народжується на світ і разом з життям отримує в спадок мабуть найбільше 

і безцінне багатство: Батьківщину. 
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Її не вибирають за смаком і бажанням, так само як не вибирають неньку-матір. 

Вітчизна, як і рідна мати,  –  це наша доля, яка дісталась нам на радість і на горе, на всі 

випробування, біди і захоплення, на безперервну щоденну працю і свята. І тому приймати 

її потрібно такою, якою вона є, без сорому і незадоволення, без заздрощів до 

територіальної незалежності людей інших великих держав. 

Довідка: 
Держава – Україна 
Столиця – місто Київ 
Дата відновлення незалежності – 24 серпня 1991 р 
Територія – 603, 7 тис. км. 
Населення (за даними перепису на 1 вересня 2016 р.)  –  42млн. 472 тис. 797 
Державна мова – українська. 

 
Викладач: Батьківщина, як мати, одна. Нам її берегти і любити, як маму. 

Студент:  У всіх людей одна святиня 

Куди не глянь, де не спитай. 

Рідніша їм своя пустеля, 

Аніж земний в чужині рай 

Їм красить все їх рідний край 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини. 

Викладач: 24 серпня наша держава відзначила 25 років своєї незалежності. Підіб’ємо 

підсумки молодої держави. 

 

Відеофільми про Україну (Успіхи України за 25 років незалежності) 

 

Студент: Є багато країн на землі 

В них – озера, річки і долини 

Є країни великі й малі 

Та найкраща завжди-Батьківщина. 
 

Є багато квіток запашних 

Кожна квітка красу свою має, 

Та гарніш завжди поміж них 

Ті, що квітнуть у рідному краю! 
 

Студент:   Є багато пташок голосних 

Любі – милі нам співи пташині, 

Та завжди наймиліші із них 

Є ті, що живуть у рідній нам країні. 
 

І тому найдорожчою нам 

Є і буде у кожну хвилину 

Серед інших країн лиш одна 

Дорога нам усім Україна! 

 

Студент: Україно! Ти моя молитва, 

Ти моя розлука вікова 

І гримить над світом люта битва 

За твоє життя, твої права. 
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(Звучить відео-пісня „Ти будеш жити, Україно!ˮ  

(вірш С. Литвина, музика Г. Татарченка)) 

 

Викладач: Учні, завжди пам’ятайте: 

Одна Батьківщина і двох не буває. 

Місця, де родилися, завжди святі. 

Хто рідну оселю свою забуває 

Той долі не знайде в житті. 

 

Довідка (по карті України): 

Україна – одна з найбільших європейських країн. За площею 603, 7 тис.км2,  вона 

більша за Францію, Іспанію, Швецію, Польщу. 

Землі нашої держави простяглися із заходу на схід на 1270 км., з півночі на південь 

на 900 км. 

Загальна протяжність наших кордонів 6500 км (з них 1050 км морем). 

Найбільша гірська система в Україні – Карпати. Найвища гора – Говерла (2061м). 

Найбільша річка – Дніпро. Із загальної довжини Дніпра 2201 км. на Україну припадає 981 

км. Це третя за довжиною і площею басейну річка в Європі. 

 

Викладач: Шановні студенти, ви повинні знати і дорожити 

(на екрані з’являються Державні символи України) 

  

Державні символи України: 

 

Державний прапор України 

 

 

 

 

 

Державний Герб України 

 

 

Державний Гімн України 
 

Національний Гімн України – це урочиста пісня, символ нашої   державної єдності. 

Його більше століття тому написали поет П. Чубинський та композитор М. Вербицький. 

(Хор студентів  виконує Гімн України, зал встає). 

 

Основний Закон нашої держави – Конституція України. 
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Викладач: Видатний політичний та військовий діяч, творець ОУН та Січового стрілецтва 

Євген Коновалець говорив: „У вогні переплавляється залізо на сталь в 

боротьбі перетворюється народ на націю!ˮ Пізніше, протягом усього ХХ ст. 

українці своєю боротьбою, своєю кров’ю, своїми життями доводили своє 

право на власну державу. Доводили, що ми не безрідне плем’я, а нація, гідна 

своїх дідів козаків та прадідів князів. 

На жаль, війна зараз знову точиться у незалежній Україні на її східних рубежах, 

знову змушує нас доводити собі та всьому світу, що ми заслуговуємо на краще життя. Ми 

– єдині. Нехай вороги не ділять нас на схід і захід, на східняків і західняків. Ворог хоче і 

далі нас грабувати роз’єднавши. Тому так трепетно і гостро звучать слова: Станемо на 

захист незалежності і миру в Україні. Тому такого великого значення набуває професія 

захисника Вітчизни.  

14 жовтня тепер (вдруге) в Україні відзначають День Захисника України – День 

вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності 

України. 

06 грудня – День Збройних Сил України.  

(Відео: „Збройні сили Україниˮ) 

 

Зростає роль і значення воїнів Збройних Сил України, адже вони захищають мирне 

життя українського народу, наші сім’ї і родини, найбільшу цінність людей – життя. 

Зростає боєздатність і могутність української армії. Зараз по світовому рейтингу 

українська армія займає 21 місце в світі. 70 тис. солдат перебуває зараз в лавах Збройних 

Сил України. 10 тис. жінок служать зараз в армії.  

Слава Героям! Героям Слава! 

Але війна – це смерть. 

 
Студент:    „Ти пам’ятаєш як горів Майданˮ 

Ти пам’ятаєш як горів Майдан? 

Хіба можливо це колись забути? 

Той біль і час смертельної спокути 

І наш надрив від звільнення кайдан. 
 

Студент:    Ти пам’ятаєш як горів Майдан? 

Коли і серце в крові обливалось, 

Коли усе на світі пробачалось. 

Лиш не війна між своїх громадян. 

 
Студент:    Ти пам’ятаєш як горів Майдан? 

І чорну силу беркуту, і зброю, 

Коли столиця сходила на Трою. 

Небесну Сотню покривав саван. 

 
Студент:       Ти пам’ятаєш як горів Майдан? 

А чи продовжує у снах твоїх горіти, 

Бо вже зотліли всі зимові квіти 

І ставом став наш всохлий океан. 

 

…ти пам’ятаєш як горів Майдан? 
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Студент:       „Вертайсь, солдатеˮ 

Вертайсь, солдате, сіяти пшеницю,  

Бо рік спитає: де ти, хлопче, був? 

І на кордоні закопай рушницю,   

І заспівай, щоби весь світ почув. 

Про Україну, Лесю і Тараса, 

Про рідну матір і таку любов, 

Що розлилась від Львова до Донбасу, 

Любов лилась, але не наша кров. 

Ті вороги, що звалися братами –  

Колись прозріють. Поможи їм Бог. 

А ми столи накриєм рушниками 

Й печаль розділимо одну на двох. 

Згадаєм тих, хто із тяжкого бою 

Уже не прийде до своїх воріт, 

Ту молодість, що стали удовою, 

Згадаєм очі тисячі сиріт. 

Заради них, заради всього роду 

Ми будем йти за правду до кінця, 

І дасть земля джерелам чисту воду, 

І маки зацвітуть у пшеницях. 

Вертайсь, солдате, ми тебе чекаєм. 

Тяжкий свій хрест ти з гордістю проніс. 

Хай Україну Бог оберігає 

І очі наші висохнуть від сліз. 

(Тетяна Чеховська) 

 

Та не всі матері, дружини, діти можуть дочекатись своїх сина, чоловіка, 

батька із зони АТО. Події на Майдані під час Революції Гідності (листопад 

2013-лютий 2014 р.р. ) показали, що гинуть люди і в мирний час. Всім, хто 

віддав свої життя, Героям Небесної Сотні,  Героям АТО наша пам’ять і 

хвилина мовчання. 

 

Опитування студентів: 

➢ Чи обов’язково юнакам служити в армії, а дівчатам? 

➢ Що дає служба в армії? 

➢ Що гарантує незалежність кордонів країни, її мирне існуванн7 

➢ Що може пришвидшити закінчення бойових дій на Сході України? 

➢ Чим ми можемо допомогти воїнам АТО? 

Складемо зараз разом листівку бійцям АТО: 

➢ Ми вами пишаємося. 

➢ Ми дякуємо вам за наш спокій і мирне небо над нами. 

➢ Повертайтеся додому живими і здоровими. 

➢ Віри, Надії і Любові. Хай береже вас Бог. 
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Студент:    Люблю, тебе, 

Вітчизно, мила Україно 

Бо щастя жити ти мені дала 

Для мене ти одна і рідна і єдина 

Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. 

 

Студент:     Я – твій громадянин 

Я прагну підростати 

Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла 

Моя свята і рідна, Україно-мати, 

Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. 

 

Студент:       Разом будуймо сильну державу 

Вільну, велику, єдину  

Люди, прошу: Бережіть і цінуйте 

Нашу святу Україну. 
 

Викладач:  

Закінчуємо наш захід. Сьогоднішні події на Сході України не дають 

спокійно спати кожному свідомому українцеві. Сьогодні, як ніколи, ми 

повинні бути хоробрими і сильними, розуміти, що лише в єдності і 

згуртованості український народ переможе ворога. Українські солдати 

вистоять, якщо вся країна буде допомагати своїм воїнам. Шириться по всій 

країні волонтерський рух і ми, вчителі, учні не повинні бути осторонь цього 

руху. Продуктами харчування, теплими речами, словами підтримки у 

листівках і малюнках можемо підтримати бійців неоголошеної війни. 

Молімося щодня за Україну, за мир, за збереження життя учасників-солдат 

АТО.  

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

 

Усний журнал завершено. Дякуємо за увагу! До побачення. 
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Додаток  Ф  

Міністерство освіти і науки України 

Департамент науки  і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ 

Харківської обласної ради 

 

 

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти 

Кафедра української та російської філології 

 

 

 

Формування лінгвокультурологічної  

компетентності майбутніх вихователів  

дошкільних навчальних закладів  

 

Програма та навчально-методичні матеріали  

до спецкурсу для студентів спеціальності  012  Дошкільна освіта  

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2016     
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Програма  спецкурсу 

 

„Формування лінгвокультурологічної компетентності  

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ  

 

 

1. ОПИС СПЕЦКУРСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

Шифр та 

найменування галузі 

знань  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

відповідних ЕСТS: 1 

Залікових модулів: 2 

(тестування, реферат)  

Змістових модулів –1  

   

Галузь знань  

01 Освіта 

 

Нормативна, цикл 

загальноосвітньої 

підготовки 

форма навчання денна 

012 Дошкільна освіта  

Рік підготовки : 

2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання   - 

Семестр  

4 

Загальна кількість 

годин – 112 год. 

Лекції  

20 год. 

Практичні заняття 

Тижневих годин : 

аудиторних  - 2 

Ступінь бакалавра 

 

6  год. 

Семінарські заняття 

8 

Індивідуальні заняття 

10 

Самостійна робота 

68 

4 семестр – залік 
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Основні ідеї спецкурсу: 

 

✓ варіативність у виборі шляхів формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів; 

✓ діалектичні свободи діяльності, стандарт дій у педагогічному процесі, 

технологічність процесу освіти; 

✓ прогнозування успішності власної педагогічної діяльності на її 

різноманітних етапах формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів; 

✓ поєднання пізнавальних процесів з творчою навчально-педагогічною 

діяльністю, яка має індивідуальний і колективний характер. 

 

2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ, 

МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1  Мета викладання спецкурсу 

 

У Законі України про вищу освіту  перед вищими навчальними 

закладами поставлено завдання підготувати спеціалістів 

висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. 

Сучасним життям висуваються  високі вимоги до професійної підготовки 

студентів – майбутніх вихователів. Саме тому необхідним є оволодіння 

культурою мовлення, що допоможе майбутнім фахівцям освіти стати 

справжнім майстром своєї справи з високим рівнем знань і вмінь у галузі 

педагогічної діяльності. Найважливішим засобом впливу на людину, 

облагородження її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила 

й виразність рідного слова.  

Стійкі тенденції до розширення поля професійної діяльності 

майбутнього вихователя і її ускладненню неминуче підвищують вимоги до 

рівня його професійної компетентності. При цьому для вихователя, що 

реалізовує освітній процес, важливе значення набуває особливого вигляду 

його професійна компетентність – лінгвокультурологічна компетентність, що 

забезпечує результативність виконання ним основних професійних завдань. 

Маючи великий спектр універсалізованих характеристик і маючи можливість 

включення в різнобічні сегменти освітньої практики, лінгвокультурологічна  

компетентність виступає важливим показником якості підготовки студентів – 

майбутніх вихователів. Оскільки лінгвокультурологічна  компетентність – 
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інтегративне багатоаспектне особове нововведення, що не виникає стихійно, 

то вона потребує цілеспрямованого  формування, яке повинне починатися у 

вищих навчальних закладах, які готують майбутніх вихователів.  

 

Мета спецкурсу – сформувати національно-мовну особистість, 

ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному 

спілкуванні,  навчити їх професійної мови, збагатити словник 

термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень 

майбутніх вихователів, формувати практичні навички ділового усного і 

писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності. Мета 

пов'язана з утворенням умов для формування особистісно значущого досвіду 

індивідуальної й спільної діяльності при вирішення педагогічних завдань, 

для формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх  

вихователів дошкільних навчальних закладів. 

 

Предметом вивчення  спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ 

є мова та культура фахової галузі. Тому велика увага під час вивчення всіх 

тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів комунікацій певного фаху. 

Робота над культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох 

аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів і їх 

фахової мовної культури. 

Основна увага на заняттях зосереджується на різних видах словникової 

роботи, що має на меті насамперед збагатити словник студентів 

термінологічною, фаховою лексикою, навчити вільно орієнтуватися в 

словниковому запасі української мови, правильно використовувати його, 

залежно від сфери й мети спілкування. 

При опрацюванні термінологічної, фахової та інших груп лексики 

звертається увага на правопис, вимову й стилістичні функції аналізованих 

слів, що сприяє підвищенню загальномовної і фахової мовної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Програма спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ 

визначає загальну спрямованість спецкурсу й обов’язковий обсяг знань і 

умінь, якими повинні володіти студенти. 
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2.2   Завдання вивчення спецкурсу 

Завдання спецкурсу:  

✓ вивчення теоретичних засад нормативності української 

літературної мови;  

✓ вироблення навичок правильного використання різних мовних 

засобів залежно від сфери й мети спілкування; 

✓ формування уявлення про професіоналізм, компетентність, 

лінгвокультурологічну компетентність майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; 

✓ проаналізувати сучасний стан цієї проблеми в педагогічній теорії 

і практиці і виявити можливі шляхи її рішення; 

✓ на підставі системно-діяльнісного, компетентнісного і процесо- 

культурологічного підходів розробити і впровадити педагогічну 

технологію формування лінгвокультурологічної  компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, яка 

містить структурні блоки (мотиваційно-цільовий, змістовно-

процесний і оцінно-результативний), що виконують  відповідні 

функції (ціліпокладальну, діагностико-прогностуючу, мотивуючу, 

комунікативно-когнітивну, аксіологічну. 
 

Після вивчення спецкурсу студент повинен: 

знати:  

• предмет, мету вивчення, завдання і значення спецкурсу; 

• основні педагогічні поняття „професіоналізмˮ, „компетентністьˮ, 

„професійна майстерністьˮ, „лінгвокультурологічна компетентністьˮ; 

• лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному 

спілкуванні; 

• синтаксичні норми сучасної української літературної мови в 

професійному спілкуванні; 

• лінгвокультурологічні норми сучасної української літературної мови в 

професійному спілкуванні; 

• терміни, професіоналізми та фразеологію майбутнього фаху; 

• особливості професійного спілкування; 

• основи культури професійного мовлення; 

• етикет ділового спілкування; 
 

уміти: 

• самостійно та вільно орієнтуватися в науково-теоретичних засадах 

лінгвокультурологічної компетентності; 

• обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем щодо 

формування лінгвокультурологічної компетентності у практиці роботи з 

дітьми дошкільного віку; 
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• володіти культурою діалогу та полілогу; 

• застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних 

комунікативних процесах; 

• уміти користуватися загальномовними та спеціальними словниками; 

• брати участь у процесі ділового спілкування; 

• готуватися до публічного виступу; 

• дотримуватись етикету спілкування; 

• прогнозувати, конструювати та моделювати роботу по створенню 

проектів особистісного-професійного зростання та різнобічного 

розвитку дітей дошкільного віку; 

• формувати лінгвокультурологічну компетентність; 
 

мати навички: 

• аналізу переваг і недоліків формування лінгвокультурологічної 

компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів; 

• реалізації власного потенціалу в процесі формування 

лінгвокультурологічної компетентності; 

• формування лінгвокультурологічної компетентності у процесі 

професійного зростання та різнобічного розвитку дітей на практиці. 

 

2.3  Взаємозв’язок з іншими дисциплінами 

Даний спецкурс забезпечує формування лексичної бази з накопичення 

термінологічного словникового фонду студентів для подальшого оволодіння 

навчальними предметами, що викладаються українською мовою, а також для 

здійснення у подальшому професійного спілкування, одержання необхідної 

фахової інформації. 

Освоєння спецкурсу студентами базується на одержаних раніше знаннях 

з граматики, морфології, фонетики, синтаксису, стилістики. 

 

Краще засвоїти матеріал допоможуть дисципліни:  

• українська мова за професійним спрямуванням; 

• культурологія (на рівні формування нації та мови); 

• соціологія (на рівні соціології освіти й соціології молоді); 

• логіка (на рівні побудови синтаксичних конструкцій, на рівні 

домінування понять та побудови висновків); 

• психології (на рівні мовленнєвої діяльності особистості); 

• педагогіка (на рівні формування особистості); 

• історія України  
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3. ЗМІСТ І СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ 

 

Спецкурс  складається із 4-х модулів, які містять 15 тем. Модулі 

є цілком самостійними, які можна заміняти іншими модулями. 

 

1. Модуль, змістовий (вступний), містить 5 тем:  

✓ Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

✓ Вибір майбутньої професії – відповідальний крок. 

✓ Суть дефініції „лінгвокультурологіяˮ, „лінгвокультурологічна  

компетентністьˮ у науково-педагогічних дослідженнях. 

✓ Історія становлення  поняття „лінгвокультурологічна  

компетентністьˮ. 

✓ Зміст і структура лінгвокультурологічної компетентності.  

 

2. Модуль, змістовий (заліковий) містить 3 теми: 

✓ Культура професійного мовлення. 

✓ Культура усної та писемної мови в її стильових різновидах. 

✓ Лінгвокультурологія з погляду історіографії. 

  

3. Модуль, змістовий (заліковий) містить 3 теми: 

✓ Фразеологізми як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  вихователів дошкільних  

навчальних закладів. 

✓ Паремія  як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  вихователів дошкільних  

навчальних закладів. 

✓ Художній текст  як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  вихователів дошкільних  

навчальних закладів. 

 

4. Модуль, змістовий (заліковий) містить 4 теми: 

✓ Лінгвокультурологічна  компетентність та її прийоми  у процесі 

професійної підготовки майбутніх  вихователів дошкільних  

навчальних закладів. 

✓ Основні принципи формування лінгвокультурологічної 

компетентності. 

✓ Методи формування лінгвокультурологічної компетентності. 

✓  Педагогічна тенологія формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх  вихователів дошкільних  навчальних 

закладів 
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Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку. 

Передбачено рубіжні етапи контролю в формі усного опитування, 

перевірки ІНДЗ, рефератів, якості виконання завдань самостійної роботи 

студентів, тестування. 

 № 

Розділи й теми 

Усьо

го 

Кількість годин 

лекція практичні семінар індивіду-

альні 

сам.  

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Змістовний (вступний)  

Тема 1.Вступ. Мета та завдання 

навчальної дисципліни.  

2 2 - - - 4 

Тема 2. Вибір майбутньої професії – 

відповідальний крок  

4 - - 2 2 2 

Тема 3. Суть дефініції 

„лінгвокультурологіяˮ, 

„лінгвокультурологічна  

компетентністьˮ у науково-

педагогічних дослідженнях 

4 2 - 2 - 2 

Тема 4. Історія становлення  поняття 

„лінгвокультурологічна  

компетентністьˮ 

4 - - 2 2 2 

Тема 5. Зміст і структура 

лінгвокультурологічної 

компетентності  

4 2 - - - 4 

Усього:  30 6 - 6 4 14 

Модуль 2. Змістовний (заліковий) 

Тема 6. Культура професійного 

мовлення  

2 2 - - - 4 

Тема 7. Культура усної та писемної 

мови в її стильових різновидах 

4 2 - - - 2 

Тема 8. Лінгвокультурологія з 

погляду історіографії  

4 - - 2 2 6 

Усього:  20 4 - 2 2 12 

Модуль 3. Змістовний (заліковий) 

Тема 9. Фразеологізми як засіб 

формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  

вихователів дошкільних  

навчальних закладів 

4 - 2 - - 4 
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Тема 10. Паремія  як засіб 

формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  

вихователів дошкільних  

навчальних закладів 

4 - 2 - - 4 

Тема 11. Художній текст  як засіб 

формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності  майбутніх  

вихователів дошкільних  

навчальних закладів 

2 - 2 - - 4 

Усього:  20 - 6 - - 12 

Модуль 4. Змістовний (заліковий) 

 

Тема 12. Лінгвокультурологічна  

компетентність  

та її прийоми  у процесі 

професійної підготовки майбутніх  

вихователів дошкільних  

навчальних закладів 

4 2 - - 2 4 

Тема 13. Основні принципи 

формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності  

4 2 - - - 6 

Тема 14. Методи формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності  

 

4 2 - - - 10 

Тема 15. Педагогічна технологія  

формування 

лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх  

вихователів дошкільних  

навчальних закладів 

4 2 - - 2 10 

Усього:  42 8 - - 4 30 

РАЗОМ:  112 20 6 8 10 68 
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4  МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

За джерелом придбання знань: словесні, наочні, практичні; за характером 

пізнавальної діяльності:  пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемний виклад, евристична бесіда з постановкою проблемних питань, 

пошуковий, дослідницький; у залежності від діяльності викладача і студента: 

бінарні; у залежності від логіки пізнання: аналітичний, синтетичний, 

індуктивний, дедуктивний методи. Словесні, наочні, практичні методи, а також 

методи стимулювання й мотивації та ін. Робота  з підручниками, словниками, 

довідковою літературою, перекладу текстів, виконання вправ, складання різних 

видів документів. 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Діагностика навченості студентів – обов’язковий компонент 

освітнього процесу, за допомогою якого визначаються досягнення 

поставлених цілей. До складу діагностики входять різні форми контролю, 

який означає виявлення вимірювання та оцінку знань і навичок студентів. 

У процесі вивчення курсу застосовуються такі види контролю: 

попередній, поточний, повторний, періодичний, підсумковий. 

Форми перевірки різноманітні: тестування, надання усних та 

письмових завдань, опитування під час заліку, освітні ситуації і т.д. 

Форми та методи контролю обираються викладачем з урахуванням 

обраної ним загальної методики викладення курсу, індивідуальних 

особливостей студентів і специфіки їхньої професійної підготовки. 

 

6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Словники, додатковий матеріал, опорні конспекти лекцій, 

ілюстративний, демонстраційний, роздатковий дидактичні матеріали. 

 

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 
 

Важливим складником навчального процесу є контроль рівня знань 

студентів. Під час вивчення спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ 

застосовуються такі різновиди контролю знань: поточний, проміжний, 

підсумковий. Вони мають на меті активізувати самостійну роботу 

студентів, забезпечити об'єктивність оцінювання рівня їх знань. 
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Студенти набувають вмінь і навичок внаслідок проведення 

практичних занять, самостійного вивчення матеріалу, що передбачено 
навчальним планом. 

Перевірка й оцінювання знань студентів має кілька видів:  
Поточний контроль: 

1. оцінювання знань під час практичних занять; 
2. оцінювання знань з використанням поточних тематичних 

тестів; 
3. оцінювання виконання домашніх завдань.  

 
Проміжний контроль: 

1. проведення підсумкових письмових контрольних робіт за 
окремими темами; 
2. оцінювання знань на основі блоково-модульних тестів; 
3. індивідуальні співбесіди за результатами вивчення кожного 
розділу 

 
Підсумковий контроль: 

1. у процесі заліку; 
2. за результатами роботи протягом семестру за умови 
відмінних показників. 

 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота   

З.м. 1 З.м. 2 З.м. 3 З.м.4   

Т 1-5 Т 6-8 Т 9-11 Т 12-15 Сума Підсумковий 

тест (залік) 

10-16 10-16 10-16 10-16 100*0,6 100*0,4 

30 20 20 30 100  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 
9. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 
1. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному 

мовленні. Синонімічний вибір слова.  
2. Бесіда, телефонна розмова, ділова нарада, прес-конференція, доповідь, 

ділова дискусія. 
3. Етика професійного спілкування. Лінгвістичний аспект міжперсонального 

спілкування. 
4. Етичні норми і нормативи. Професійна етика.  
5. Засоби формування лінгвокультурологічної компетентності. 
6. Зміст дінгвокультурологічної компетентності. 
7. Історія становлення поняття „лінгвокультурологічна компетентністьˮ. 
8. Культура професійного мовлення 
9. Культура усного ділового мовлення. Види та жанри усного професійного 

спілкування. Елементи ділового етикету. Типи спілкування. 
10. Культура усної та писемної мови в її стильових різновидах. 
11. Лінгвокультурологічна компетентність та її прийоми у процесі 

професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів. 

12. Лінгвокультурологія з погляду історіографії. 
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13. Мета і завдання навчальної дисципліни „Формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладівˮ. 

14. Методи формування лінгвокультурологічної компетентності. 
15. Методологія формування лінгвокультурологічної компетентності. 
16. Мова і професія. Вибір майбутньої професії – відповідальний крок.  
17. педагогічна технологія формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
18. Назви посад, звань, професій. 
19. Написання  цифрових даних у професійних текстах.  
20. Науковий стиль сучасної української мови. Мовні, жанрові особливості.  
21. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з 

номенклатурними словами та без них.  
22. Ознайомлення з видами згортання наукової інформації (план, анотація, 

реферат, рецензія). Методика їх складання. Реферування наукових джерел. 
23. Основні функціональні стилі сучасної української мови. Текст як основна 

одиниця та засіб різностильової комунікації.  
24. Особливості використання різних частин мови у професійному 

спілкуванні. 
25. Паремія як засіб формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
26. Підготовка тексту виступу. Специфіка публічного мовлення. Структура 

діяльності ритора. Публічне мовлення як спілкування з колективом 
співрозмовників. 

27. Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування.  
28. Правила оформлення наукових робіт. Композиція наукового тексту. 

Оформлення бібліографії.  
29. Синтаксичні особливості професійних текстів. 
30. Складні випадки керування та узгодження.  
31. Словотвірні норми української мови в професійному мовленні 
32. Структура дінгвокультурологічної компетентності. 
33. Суть дефініції „компетеністьˮ. 
34. Суть дефініції „лінгвокультурологічна компетентністьˮ. 
35. Суть дефініції „лінгвокультурологіяˮ. 
36. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми 

у професійному мовленні. 
37. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху). 
38. Фольклоризм як засіб формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
39. Фразеологізми як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
40. Художній текст як засіб формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
 

10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
10.1. Основні підручники та навчальні посібники 

1. Авскентеєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л.Г. 

Авскентеєв – Харків, 1983.  
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2. Аксьонова Л.А. Чарівний барвінок. Хрестоматія усної народної 

творчості для 1 – 5 класів / Л.А. Аксьонова – Донецьк, 2007.  С. 26.  

3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович 

вступне слово Б. Тимошенко. – Вид. 5-е, переробл. і доп. –  К. : Книга, 

2010. – 252 с. 

4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Надія Бабич. – Львів : світ, 

1990. – 232 с. 

5. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації 

[Електронний ресурс] / Ф. С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205 с. – 

Режим доступу: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/k].  

6. Білоноженко В.М. Функціонування та лексикографічна розробка 

українських фразеологізмів / В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк. – К.: 

Наукова думка, 1989. – 154 с.  

7. Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / 

С. К. Богдан. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с. 

8. Ботвин Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової 

комунікації: навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – 

К. : АртЕк, 2002. – 208 с. 

9. Вергигора Олена / Специфіка вивчення усної народної творчості 

учнями основної школи / Олена Вернигора. Проблеми підготовки 

сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол. : 

Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 

Випуск 12, Ч. 1. – С. 24 - 32]. 

10. Восточнославянский фольклор: Слов. науч. и нар. терминологии / 

Редкол.: К. П. Кабашников (отв. ред.) и др. - Мн., 1993. С. 406-407. 

11. Глазкова І.Я. Комунікативні бар’єри: сутність, причини появи, 

типологія / І. Я. Глазкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : 

зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. ІV. – Ч. І. – С. 250 –

260.  

12. Городецка Л. А. Лингвокультурная компетентность личности как 

культурологическая проблема: автореф. дис. …докт. филол. наук / 

Городецка Л. А. – М., 2007. – 48 с.  

13. Грищенко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / 

Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.  

14. Дей О. І. Український фольклор у слов'янських літературах: доповіді 

радянської делегації, V міжнародний з'їзд славістів / О. І. Дей, 

О. І. Зілинський, Р. Ф. Кирчів, Н. С. Шумада – Київ, 1963, С. 59-60].  

15. Довідник з культури мови / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2005. 
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7. www.ukrbook.net 

8. Neruh/BU/ukr_mova/lekcii.htm 
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10. drpsklibr.at.ua›…mova…profesijnim_sprjamuvannjam/4 

 

http://pidruchniki.ws/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_za
http://pidruchniki.ws/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_za
http://www.mova.info/
http://www.ukrlib.com.ua/
http://www.novamova.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ekniga.com.ua/
http://www.ukrbook.net/
http://drpsklibr.at.ua/
http://drpsklibr.at.ua/load/ukrajinska_mova_za_profesijnim_sprjamuvannjam/4


356 

 

 

Додаток  Х 
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С. 208–213. 
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навчальних закладів. Імідж сучасного педагога : Всеукр. наук.-практ. 
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9. Давидченко І. Д. Методика професійної підготовки майбутніх 
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Realizacja badań i projektów. Zbirów raportów naukowych. Konferencji 
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11. Давидченко І. Д. Фразеологізми як засіб формування 
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спрямуванням. Актуальні питання методики навчання як чинника 
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Всеукр. наук.-практ. конф. присвячені 95-річчю Комунального закладу 
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технологій у процесі  формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Формування 

сучасного освітнього середовища : теорія і практика : матеріали регіон. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2016 р.) за заг. ред. 

Г. Ф. Пономарьової ; КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради. Харків : ФОП Петров В. В., 2016. C. 58–60. 

20. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів :  

програма спецкурсу [для викладачів та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів]. Харків: ХГПА, 2016. 15 с. 

21. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів :  

методичні рекомендації [для викладачів та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів]. Харків: ХГПА, 2016. 84 с. 

 



359 

 

 

22. Давидченко І. Д. Засоби формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів :  

методичні рекомендації [для викладачів та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів] / І. Д. Давидченко. Харків: ХГПА, 2016. 96 с. 

 

23. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у 

контексті особистісно орієнтованого навчання. Оптимізація мотиваційних 

складників та  формування ключових предметних компетентностей 

на заняттях у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації як чинники 

вдосконалення підготовки сучасних фахівців (м. Харків, 1-3 лютого 2017 р.) : 

матеріали  Міжрегіонал. наради-тренінгу викл. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів 

акредитації  / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; КЗ „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради. Харків : ФОП Петров В. В, 

2017.  С. 31–33. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у 

доповідях на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних 

– „Pedagogika. Realizacja badań i projektów” (Варшава, 2015), „Сучасна 

педагогіка: теорія, методика, практика” (Хмельницький, 2015), „Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті” 

(Дрогобич, 2015), „Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki” (Варшава, 2015), 

„Актуальні питання сучасної педагогіки” (Ужгород, 2015), „Science and 

civilization” (Шеффілд, 2016), „Педагогіка і психологія: сучасні методики та 

інновації, досвід практичного застосування” (Миколаїв, 2016), „Научная  

весна – 2016” (Київ, 2016); Усеукраїнських – „Актуальні питання методики 

навчання як чинника підвищення якості професійної підготовки фахівців у 

вищій школі” (Харків, 2015); регіональних – „Формування сучасного 

освітнього середовища : теорія і практика” (Харків, 2016); Міжрегіональної 

наради-тренінгу викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

– „Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових 

предметних компетентностей на заняттях у вищих навчальних закладах  І-ІІ 

рівнів акредитації як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців” 

(Харків, 2017), а також під час обговорення на засіданнях кафедр теорії та 

методики дошкільної освіти, української лінгвістики, літератури та методики 

навчання Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради, педагогіки і методики технологічної та 

професійної освіти Державного вищого навчального закладу „Донбаський 

державний педагогічний університет” (2015 – 2018 рр.). 
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