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Мова і культура дуже тісно взаємопов’язані. Кожна мова невіддільна від культури, 

яка складає її змістовий аспект. Мова не тільки відразу ж відображає сучасну культуру, але й 

фіксує її попередні стани і передає її цінності від покоління до покоління. Свого часу 

Р. Ладо, один з основоположників контраcтивної лінгвістики, зауважив: « Існує ілюзія, 

властива часом навіть освіченим людям, ніби значення однакові у всіх мовах і мови 

розрізняються лише формою вираження цих значень. По суті ж, значення, в яких 

класифікується наш досвід, культурно детерміновані, так що вони істотно варіюються від 

культури до культури » [4, c.34-35]. Варіюються не тільки значення, але й склад лексики. 

Мова, виступаючи однією з форм духовної культури етносу, безпосередньо 

виражаючи його ментальність та будучи основним засобом спілкування, постала в результаті 

тривалого історичного розвитку свого носія. Виступаючи динамічною субстанцією (мова 

постійно перебуває у русі, змінюючись у просторі й часі), вона зберігає ознаки іманентної 

стабільності, цілісності. Цей факт гарантує виконання мовою комунікативної ролі, а також 

реалізацію функцій акумулювання досвіду соціуму, міжпоколінного зв’язку, збереження 

етнічної культурної пам’яті. Питання виявлення в мові історично-культурної пам’яті етносу, 

слідів його багатогранної життєвої діяльності, посідають помітне місце у колі сучасних 

лінгвістичних досліджень [1; 2; 3], адже «історія мови – історія етносу»: у мові зазнають 

об’єктивації результати пізнавальної діяльності людини. Використовуючи мову, людська 

спільнота нагромаджує знання про світ, що існує об’єктивно, усвідомлює взаємозв’язки між 

природними явищами, осягає їх у якісному й кількісному аспектах, з’ясовує характерні риси 

процесів, які відбуваються між ними. Виступаючи замкненою системою, повною мірою мова 

відкриває себе тільки для членів відповідного етносоціуму.                                                                                         

           Мова допомагає формувати етномовну картину світу – продукт і рушія національної 

самосвідомості. З іншого боку, вона є тим фактором, що поєднує духовні здобутки 

попередніх і наступних генерацій, а також виступає засобом етнічної ідентифікації, шляхом 

якої актуалізується зв’язок між конкретним мовцем і цілим етносом – творцем і носієм мови 

[7, c.5-6]. Як зазначає О.  О. Потебня, виконання мовою функції передачі етнічної 

ментальності «полягає не в тому, що виражається мовою, а в тому, як виражається» [5, 

c.187]. З цього погляду цікавим виступає традиційне дискурсивне вживання мови 

(фольклорні тексти замовлянь, вірувань, оповідей-міфів (казка, переказ, легенда тощо), 



вербальних фрагментів весільних та інших обрядів), яке визначає для свого носія напрями 

світосприймання [3, c.48].                                                                                                                    

          У лексикографічних джерелах подано різні тлумачення терміна "паремія". Так, 

дослідниця О. Селіванова залучає до паремій прислів’я, приказки (приповідки), етикетні 

формули (вітання, побажання, порівняння), прикмети, каламбурки, крилаті вислови тощо [6].               

         Етнокультурне виховання здійснюється шляхом використання у навчальному процесі 

народознавчого матеріалу; текстів, у яких розкриваються сторінки історичного минулого 

України, інформації про відомих українців минулого і сьогодення; залучення дітей до 

проведення народних та релігійних свят, обрядів, ознайомлення з історією їх виникнення. 

Належне місце на уроках української мови повинно займати використання краєзнавчого й 

особливо лінгвокраєзнавчого матеріалу, чільне місце серед якого займають паремії. 

Дошкільники і молодші школярі мають знати, розуміти і вживати прислів’я і приказки; уміти 

доречно їх використовувати в усному і писемному мовленні для його увиразнення.                 

         Важко переоцінити значення паремій у процесі етнокультурного виховання учнів, адже 

вивчення прислів’їв, приказок необхідне не лише для реалізації завдань освітньої галузі 

«Мова і література», а також для досягнення мети освітньої галузі «Суспільствознавство», 

завданням якої є виховання соціально-активної особистості, яка усвідомлює свою належність 

до етносоціального та соціально-культурного середовища (Напр. Чого сам собі не зичиш – 

того і другому не жадай; Людина без друзів – що дерево без коріння; У ріднім краю – як у 

раю; Нема на світі другої України, немає другого Дніпра; В чужім краю і солов’ї не 

цвірінькають; Одна ластівка весни не приносить тощо); «Природознавство», одним із 

завдань якої є засвоєння традицій народу у відносинах людини з природою (Напр. Природа 

одному мати, другому – мачуха; Хто полю годить, тому жито родить). Ряд паремій 

використовують також для формування родинно-побутової компетенції (Напр. Добрі діти – 

батькам вінець, а злі діти – кінець; Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько). 

Знання пареміології необхідні також й для досягнення мети таких освітніх галузей 

Державного стандарту початкової загальної освіти: «Здоров’я і фізична культура» (Напр. 

Здоров’я – дорожче багатства; Здоров’я за гроші не купиш; Недосипаєш – здоров’я 

втрачаєш; Рух – це здоров’я), «Технології» (Напр. Сім раз відмір, один раз відріж), 

«Мистецтво» (Напр. Мистецтво вічне, життя коротке) тощо.                                         

          Підсумовуючи, варто відзначити, що етнокультурне виховання, формування 

комунікативної, соціальної, громадянської компетентностей дошкільників та учнів значною 

мірою повинно здійснюватися засобами української пареміології.   Уміння правильно і 

доречно користуватися в усному та писемному мовленні паремії є ознакою високого рівня 

володіння мовою і знання культури. 
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