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В статті обґрунтовано культурологічний підхід як методологічної основи 

дослідження феномену «лексико-народознавчої компетентності», проаналізовано 

зміст лексико-народознавчої компетентності, її основні функції, визначено підходи її 

формування. 

Представлено різні підходи вчених до трактування ключових понять 

«культурологічний підхід» «народознавча лексика», «компетентність», «лексико-

народознавча компетентність». Уточнено, що «народознавча лексика» – це 

сукупність знань сучасних наук про народ, його багатогранне життя, історично 

замовленні сфери творчої діяльності. 

Ключові слова: культурологічний підхід, методологічні основи, лексика, 

народознавча лексика, компетентність. 

 

Актуальність проблеми. Процес глибинних змін у житті нашого суспільства 

висуває як пріоритетну проблему виховання інтелектуальної, творчої особистості, яка 

здатна забезпечити вихід держави на рівень цивілізованих країн світу. Удосконалення 

системи професійної освіти пов’язане з відродженням культурологічного підходу 

вищої школи, а також переходом до культурологічної спрямованості освіти взагалі.  

Культурологічна спрямованість є важливою властивістю особистості педагога і 

визначає його світоглядні позиції, творчий потенціал, систему цінностей, переконань. 

Відтак, культурологічний підхід, будучи методологічною основою, дає можливість 

розглядати її як процес оволодіння культурою, спрямований на розвиток, цілісне 

перетворення особистості людини. 

Вибір нами культурологічного підходу зумовлений спрямованістю сучасної 

освіти в контексті культури і передбачає об’єктивний зв’язок людини з культурою як 

системою цінностей. Людина містить в собі частину культури. Вона не тільки 

розвивається на основі освоєної нею культури, але і вносить у неї щось принципово 

нове, тобто людина стає творцем нових елементів культури. Тому, освоєння культури 

як системи цінностей є розвитком самої людини, становленням її як творчої 

особистості і суб’єкта культури. 

Аналіз останніх наукових досліджень. У дослідженнях сучасних учених 

спостерігаються різні підходи. Серед досліджень, котрі стосуються власне 

культурологічного підходу в освіті, передусім слід назвати праці В. Біблера, Ю. 

Давидова, Б. Єрасова, І. Коломолгорової та ін. На думку вчених, загальна культура 

педагога характеризується такими його рисами, як високий рівень розвитку інтелекту, 

культура поведінки, соціальна активність, моральні якості. Водночас поза увагою 

дослідників залишилось обґрунтування культурологічного підходу як методологічної 

основи дослідження лексико-народознавчої компетентності. 

Мета статті – обґрунтувати культурологічний підхід як методологічної основи 

дослідження феномену «лексико-народознавчої компетентності». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найбільш актуальних 

методологічних підходів у формуванні змісту педагогічної освіти в Україні є 
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культурологічний підхід. Сутність культурологічного підходу як конкретно -наукової 

методології пізнання і перетворення педагогічної реальності полягає в спрямованості 

освітнього процесу на становлення культурної особистості фахівця, формування 

студента як носія загальної та професійної культури, що забезпечує його повноцінне 

існування в навколишньому світі й у професійній діяльності [8]. 

Значення та місце культурологічного підходу в існуванні та розвитку 

суспільства є актуальною проблемою наукових досліджень останніх десятиліть. 

Проблемою культурологічного підходу в освіті розглядається дослідниками під різним 

кутом зору. Передусім слід назвати праці С. Батракова, Є. Бондаревської, Р. 

Гришкової, Ю. Жданова, Є. Шиянова. 

У словнику культурологічний підхід визначається як бачення освіти через 

призму понять культури, тобто розуміння її як культурного процесу, котрий 

відбувається у культуро відповідному середовищі, всі компоненти якого наповнені 

людськими смислами і слугують людині, котра вільно проявляє свою індивідуальність, 

здатність до культурного саморозвитку і самовизначення у світі культурних цінностей 

[1]. 

На думку Є. Бондаревської культурологічний підхід визначає бачення освіти 

крізь призму розуміння культури, тобто його розуміння як культурного процесу, що 

відбувається в культуро відповідному освітньому середовищі, всі компоненти якого 

наповнені людськими сенсами та слугують людині, яка вільно виявляє свою 

індивідуальність, здатність до культури саморозвитку й самовизначення у світі 

культурних цінностей. Автор наголошує що, сучасний педагог є носієм і творцем 

загальної та професійної культури, що володіє гуманістичним мисленням, здатністю до 

постійного самовдосконалення і творчого саморозвитку. Підготовка таких спеціалістів 

вимагає суттєвих змін у системі вищої педагогічної освіти [3. с. 251].  

Саме культурологічний підхід відкриває можливість для пошуку нових шляхів у 

навчанні та вихованні, забезпечує вивчення освітніх проблем, можливість аналізувати 

педагогічні явища в їх динаміці. Так, на думку Р. Гришкової необхідно поглиблювати 

культурологічну спрямованість усіх складових частин навчального процесу в 

освітньому закладі, скеровувати професійну підготовку майбутнього спеціаліста від 

навчання як нормативно зумовленої діяльності до вміння як індивідуально значущої 

діяльності суб’єкта освітнього процесу [4]. 

«Культура» – (від лат. cultura – виховання, освіта, розвиток) трактується як 

сфера духовного життя суспільства, що охоплює систему виховання, освіти, духовної 

творчості, установи й організації, що забезпечує її функціонування [10, с. 167]. Дане 

визначення тією чи іншою мірою стосується вчителя, а саме: функцій педагога в 

суспільстві, діяльності вчителя та її результатів, особистісних якостей. 

У дослідженнях сучасних учених (В. Біблер, Ю. Давидова, Е. Маркаряна) 

спостерігаються різні підходи до аналізу таких складних явищ, як загальна культура, 

педагогічна культура та культурна діяльність. На наш погляд, з поміж цих підходів ми 

виділяємо педагогічну культуру. Тому що, невід’ємною частиною педагогічної 

культури вчителя є його мовленнєва культура. Ознайомлення з яким дає можливість 

вчителю оволодіти обов’язковим запасом культурних надбань свого народу, підняти 

рівень усного та писемного мовлення на високий щабель. 

Мова як прояв національної самобутності народу зберігає і передає наступним 

поколінням етнічні особливості світосприймання, картини соціального та культурного 

побуту, народні думки і почуття, звичаї та обряди, втілені у відшліфованих словесно-

виражальних формах. «Оскільки мова є продуктом певної етноспільноти, вона 

передусім консолідує націю. Упродовж століть у народній мовній свідомості 

переосмислюється світ реалій, у результаті чого формується категоризаційна етнічна 

модель світу» [11, с. 4]. 
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У сучасному мовознавстві феномен «мова» розкривається як «складна 

багаторівнева знакова система, що використовується людьми з метою спілкування 

(обмін інформацією, волевиявлення), фіксації та збереження інформації» [6, с. 3]. 

Мова виконує важливу етнотворчу та етнооб’єднувальну функції; найповніше 

пов’язана з культурно-побутовими особливостями етносів, бо їхня культура, особливо 

духовна, найповніше виражається рідною мовою. Більше того, мова входить у 

культуру етносів, зберігає і передає способи їхнього мислення і психологію [10, с.160].  

Думка про те, що мова етносу виконує культурологічну функцію і формує 

національно-мовну картину світу виникла ще у XVIII столітті завдяки Є. Верещагіну 

та В. Костомарову і продовжила свою реалізацію у працях І. Голубовської, В. фон 

Гумбольдта, Р. Кісь, В. Кононенка, Бодуен де Куртене, О. Потебні, та ін. Учені 

наголошували на очевидності та двобічному характерові зв’язку між мовою і 

світобаченням культурно-етнічного колективу. 

В. фон Гумбольдт у своїх працях неодноразово наголошував на нерозривності 

понять «мова» і «народ», «мова» і «культура». Науковець писав: «Людина, взята сама 

по собі, слабка і здатна лише на незначне через свою недовговічну силу. Їй потрібна 

висота, на яку вона могла б піднятись; ряд, до якого вона могла б примкнути. Цю 

перевагу вона, безумовно, отримує, чим більше вирощує в собі дух своєї нації, свого 

народу, свого часу». У концепції Гумбольдта мова невіддільна від культури. Вона 

пов’язана з духовним розвитком людства, відображає розвиток культури: «Мова тісно 

переплетена з духовним розвитком людства і супроводжує його на кожному етапі 

локального прогресу або регресу, віддзеркалюючи в собі кожну стадію культури» [5, 

с.57]. 

У цьому контексті для застосування культурологічного підходу в процесі 

дослідження лексико-народознавчої компетентності ми звернулися до базових понять 

проблеми, які дали змогу стверджувати, що мовленнєва культура, яка є предметом 

вивчення народознавчої лексики, являє частину етнічної культури суспільства та може 

вивчатися з огляду на історичний розвиток людства, у контексті історії його культури.  

Лексика – (від гр. lexicós – той, що відноситься до слова) це сукупність уживаних 

у мові слів, з якими пов’язані певні значення, закріплені в суспільному вжитку.  

Українська лексика, як і мова в цілому, тісно пов’язана з історією українського 

народу. Лінгвісти (Б. Грінченко, А. Кримський, І. Огієнко, О. Потебня та ін) 

виокремили ще один шар без еквівалентної лексики, фонової лексики, слова-реалії і 

слова-символи, культурознавчий компонент у яких можна знайти за умови знання 

особливостей соціальної значущості предмета, що позначається цим словом. Це так 

звана народознавча лексика. 

Народознавча лексика – це гетерогенна за походженням лексика, що є носієм 

семантики, яка відображає специфічні риси культури певного народу від матеріальних 

реалій до багатозначних символів і може займати різне місце в семантичному полі 

слова – від центрального до периферійного. 

Народознавча лексика пов’язана з творами усної народної творчості, 

національними традиціями, обрядами, звичаями, символами. За даними вчених, 

означена лексика має спільну ознаку, що й об’єднує їх в окрему групу лексем, які 

мають виражену специфічну етнічну семантику (Т. Левченко), що певним чином 

впливає на формування етнічної самосвідомості, національного світогляду, 

національного менталітету, високої духовності, пов’язаної з історичними коренями 

свого народу [7]. 

Доцільність застосування культурологічного підходу в дослідженні лексико-

народознавчої компетентності як професійно-педагогічної культури майбутнього 

вчителя яка зумовлена її тісними зв’язками з іншими складниками та іншими 

різновидами культури суспільства.  
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С. Ожегов визначає компетентну людину як освічену, авторитетну в певній 

галузі. Подібно до цього розуміють це поняття Дж. Ровен та А. Бодальов. Згідно з 

першим, компетентність – «це специфічна здібність, необхідна для ефективного 

виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, це володіння 

вузькоспеціальними знаннями, особливого роду предметними навичками, способами 

мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії» [9]. А. Бодальов уважає, що 

компетентність – це «специфічна здібність, яка дозволяє ефективно вирішувати типові 

проблеми і завдання, що виникають у реальних ситуаціях повсякденного життя» [2]. 

Вивчення феномену лексико-народознавчої компетентності ґрунтується на 

багатьох відомих методологічних підходах, провідним з яких є компетентнісний. У 

процесі розробки ідей компетентнісного підходу вчені все частіше акцентують увагу 

на взаємозв’язку компетентнісного і культурологічного підходів.  

Лексико-народознавча компетентність має складну структуру, тому слід 

визначити її процес формування. Цей процес розглядається як отримання індивідом 

обʼєктивних знань та уявлень щодо своєї етнічної культури, історії рідного краю, 

звичаїв, традицій своєї нації.  

Проблема лексико-народознавчої компетентності як професійного мовлення 

майбутнього вчителя початкових класів є відкритою на сьогоднішній день. Вона 

передбачає вивчення сутності поняття професійної компетентності вчителя і його 

особливостей. Аналіз проблеми розвитку професійної компетентності майбутнього 

вчителя з позиції лексико-народознавчих підходів свідчить про появу нових 

досліджень, пов’язаних з розробкою науково-педагогічних засад професійної 

підготовки фахівців. 

Отже, лексико-народознавча компетентність учителя в контексті 

культурологічного підходу створює можливості для підвищення рівнів їхньої загальної 

та педагогічної культури, фахової підготовки, забезпечує становлення особистості 

педагога як суб’єкта культури і власної діяльності, його гармонійній розвиток, створює 

умови для успішної професійної самореалізації.  

Висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі. 

Враховуючи зазначені положення, можна стверджувати, що вивчення суті лексико -

народознавчої компетентності, особливості формування її в майбутньому вчителю без 

реалізації культурологічного підходу буде неповноцінним та неякісним. Головними 

цінностями освіти при культурологічному підході, є людина як суб’єкт культури, 

освіта як культурно розвивальне середовище, яке формує особистість на основі 

лексико-народознавчої компетентності, що складає культурне ядро змісту освіти, а 

також способи саморозвитку та самовдосконалення. 

Перспективами вивчення проблеми може бути дослідження особливостей 

реалізації інших методологічних підходів у процесі вивчення лексико -народознавчої 

компетентності. 
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Struk A. Culturological approach as a methodological basis of the study of the 

phenomenon of «lexico-population competence». 

The article substantiates the cultural approach as a methodological basis for the 

study of the phenomenon of «lexical-nationalistic competence», analyzes the content of 

lexical-national-language competence, its main functions, and determines the approaches of 

its formation. 

Cultural approach radically changes the perception of the fundamental values of 

education as exclusively informational and cognitive, helping to avoid the narrow scientific 

orientation of the content of education. According to the analysis of literary sources, the 

cultural approach involves considering the phenomenon of culture as a pivot in 

understanding and explaining the essence of man, his consciousness and life.  

Cultural approach has a significant research potential in the study of man and 

society, since integrates the efforts of many sciences that study the cultural heritage of 

mankind. In order to realize the research potential of the cultural approach, it is necessary: 

to consider pedagogical phenomena as cultural phenomena, to use to achieve the goal of the 

study with the most accurate definitions of pedagogical culture, it is advisable to use the 

theoretical achievements of cultural science as a science. 

It should be noted that the culturological approach makes it possible to outline three 

main aspects of education: as a general culture of a specialist, pedagogical culture, cultural 

activity. In our opinion, with the help of a speech culture, there is a transition to the 

knowledge of the lexical-ethnographic competence of the future teacher. 

The vocabulary competence of the future teacher involves the formation of his 

ethnographic, socio-cultural competence: the ability to use the peculiarities of speech 

behavior in the corresponding situations of communication, to ensure the formation of a 

culture of communication, familiarity with the norms of etiquette, the formation of knowledge 

and skills regarding the rules of courtesy, the ability to determine the emphasis and dialectal 

features of speech, ability to compose and present oral responses about what they have seen, 

heard, experienced, etc. 

Key words: cultural approach, methodological foundations, vocabulary, ethnographic 

vocabulary, competence. 

  


