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         У статті розглянуто основні теоретичні аспекти та сутність 

соціокультурної компетентності, охарактеризовано її структуру та 

компоненти. Розвідка присвячена проблемі вивчення паремій у початковій 

школі, адже знання пареміології необхідне для досягнення мети таких освітніх 

галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: «Мови і 

літератури», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична 

культура», «Технології», «Мистецтво». Особливу увагу  також приділено 

паремії як джерелу народної культури, побуту, звичаїв, традицій, народної 

психології, філософії.  
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У сьогодення проблема формування соціокультурної компетенції учнів є 

актуальною й пов’язується з навчально-виховним процесом. Завданням 

української  школи є створення  належних умов для особистісного зростання й 

творчого вираження кожного школяра, здатного оберігати й примножувати 

цінності національної та  іншомовної культур. Національна освіта й виховання 

є чинниками етнокультурного збереження української нації. На думку 

К.Ушинського, «Виховання, створене самим народом і побудоване на народних 

основах, має ту виховну силу, якої нема в найкращих системах, побудованих на 

абстрактних ідеях або запозичених в іншого народу… У кожного народу своя 

особлива національна система виховання» [20, с.102].  

Завданням початкової школи є формування активної, ініціативної та 



самостійної особистості, яка володіє комунікативною, соціальною, 

громадянською, здоров’язбережувальною компетентностями тощо.   

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти метою 

вивчення української мови є формування в учнів комунікативної компетенції 

шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, 

опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального 

досвіду. Одним із завдань для досягнення мети є залучення до національної 

культури народу; сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному 

та естетичному розвиткові особистості [6]. 

                Соціокультурну модель навчання, «яка буде соціально й культурно 

орієнтованою, пов’язаною із використанням внутрішнього потенціалу людини, 

її досвіду, здатності до естетичного й ціннісного переживання життя» пропагує 

сучасна філософія освіти [1].  Соціокультурне спрямування шкiльних 

предметів, урiзноманiтнення методів навчально-виховної дiяльностi сприятиме 

вихованню патріотичних почуттів учнів, адже  рідна мова виконує такі 

соціальні функції: є засобом розвитку особистості як передумови розвитку 

народу;  використовується як засіб пізнання і комунікації. 

         Українська мова та література  є складовими соціокультурної моделі 

освіти. Навчання української мови має бути спрямоване на формування 

соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний розвиток 

учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, 

етнокультурне, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання. 

         Теоретичному аналізу поняття «соціокультурна компетентність»  

присвячені роботи таких учених, як Чернуха А. М., Мурзіна А. В. [23], 

М.Максимець [14], Т. М.Колодько [10], Г. Р. Корицька [12],  В. Вітюк [2] тощо. 

         Соціокультурна компетенція трактується як засвоєння культурних і 

духовних цінностей свого та інших народів; норм, які регулюють стосунки між 

поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному 



розвитку [5]. В. Вітюк зазначає, що соціокультурна компетенція – це сукупність 

знань, умінь, навичок і здібностей особистості, які надають можливість 

спілкуватися українською мовою в різних ситуаціях відповідно до норм 

мовлення і поведінки, а також традицій культури. Соціокультурна компетенція 

учнів спрямована на розвиток світогляду школярів та їхню підготовку до 

сприйняття себе як носія національних цінностей; на усвідомлення власних 

обов’язків як члена суспільства і відповідальності за майбутнє своєї країни; 

знання культурних норм поведінки українського суспільства, 

загальноприйнятих форм самовираження і використання їх під час спілкування; 

розвиток умінь використовувати здобуті соціокультурні знання, уміння і 

навички відповідно до ситуацій спілкування і т. ін.. [2, с.476].  Структуру 

соціокультурної компетенції дослідниця подає як цілісну систему 

взаємопов’язаних компонентів: країнознавчу, лінгвокраїнознавчу і 

соціолінгвістичну компетенцію[2, с.476]. Країнознавча компетенція – це 

здатність особистості усвідомлювати знання про народ – носія мови, про 

культуру країни, про основні факти державного устрою, про історію, 

географію, економіку, літературу, мистецтво, особливості побуту, традицій, 

звичаїв тощо. Лінгвокраїнознавча компетенція, як зазначає Т. М. Колодько, - це 

здатність сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-

культурними особливостями, а також включає знання мовних одиниць, у тому 

числі з національно-культурним компонентом семантики, і вміння 

використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій (фонові 

знання, топоніми, антропоніми, фразеологізми) [10]. Лінгвокраїнознавча 

компетенція пов’язана зі знаннями особливостей мовленнєвої і немовленнєвої 

поведінки і пов’язані із умовами і особливостями повсякденного життя, 

міжособистісними стосунками, суспільними цінностями, соціальними звичаями 

тощо, які є важливими для культури спілкування і поведінки. Соціолінгвістична 

компетенція пов’язана з умінням  доречно використовувати у мовленні 

формули мовленнєвого етикету, вирази народної мудрості, дотримуватися 

правил ввічливості тощо.  



В. Вітюк наголошує, що суть соціокультурної компетентності полягає у 

здатності особистості сприймати, аналізувати, оцінювати прочитані чи почуті 

українські тексти, висловлювання про Батьківщину, родину, історію рідного 

краю, народні звичаї і традиції, мистецтво, національні свята, рослинний і 

тваринний світ України, загальнолюдські цінності тощо і добирати та 

використовувати ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної 

мети [2, с. 477]. 

          Вчені розглядають дев’ять типів лінгвокультурних одиниць і явищ, які, на 

нашу думку, входять до змісту соціокультурної компетенції: 1)  слова і вирази, 

що є предметом лінгвокраїнознавства; 2)  міфологізовані культурно-мовні 

одиниці (міфологеми); 3)  паремії; 4) символи, стереотипи, еталони й ритуали; 

5) образи; 6) мовленнєву поведінку; 7) стилістичний уклад мови; 

8) мовленнєвий етикет; 9) взаємодію релігії та мови [19].  

         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.  

Знання пареміології, уміння користуватися її засобами — невід'ємна 

ознака високої мовної культури кожної людини. 

На жаль, мовлення учнів початкової школи ще не сформоване 

(одноманітне, невиразне), словниковий запас маленький. Більшість школярів 

рідко вживають паремії, а якщо й вживають, то роблять при цьому велику 

кількість помилок.  

Пареміологія як чинник формування соціокультурної компетентності 

молодших школярів системно не вивчалась (трапляються лише поодинокі 



згадки у розвідках науковців[8; 9; 22]), - саме тому подана проблема стала 

об’єктом нашого дослідження.  

Особливо актуальним є питання вивчення прислів’їв, приказок, 

афоризмів у початковій школі не лише для збагачення мовлення учнів, 

розвитку їх мовленнєвих умінь і навичок, але й для етнокультурного розвитку 

молодших школярів. 

Завдання розвідки – розглянути паремію як мовно-естетичний знак 

культури, а також проаналізувати необхідність вивчення пареміології для 

досягнення мети усіх освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. 

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 » [13, 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 [3; 4; 7], 



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 [21, 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» [17, 

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 [7, c.48].   

Польський дослідник Є.Бартмінський лексику і фразеологію, в межах якої 

розглядає пареміологію, вважає «привілейованою» основою мовної картини 

світу [24, c.12]. 

 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 [18].                                                                                                                                                

          Паремії – джерело країнознавчої, національно-культурної інформації в 

етнолінгвістичному аспекті; прислів’я та приказки несуть в собі залишки різних 

(родинних, календарних) давніх обрядів. Такі мовно-естетичні знаки культур, 

як паремії, мають здатність збирати й накопичувати позамовну інформацію. Як 



знаки понять, що фіксують колективний досвід даного етносу, вони належать 

до тих мовних чинників, які свідчать про приналежність до певної культури, 

враховують образно-емоційну експресивність.  

Пареміологія характеризується значним ступенем національної 

маркованості, щодо вивчення різноетнічних мовних картин світу ефективним 

виступає «аналіз національно-специфічних паремій (типу укр. На городі –  

бузина, а в Києві – дядько; Без гетьмана військо гине; Бог не без милості, козак 

не без долі; До булави треба голови) і специфіки їх мотивації», оскільки вони 

відображають відмінності між народами у площинах як духовної, так і 

матеріальної їхніх культур. Отже, пареміологія неповторним способом передає 

дух та своєрідність нації.                               

Таким чином, архаїчна народна культура і мова перебувають між собою у 

взаємозв’язку. Вивчаючи жанри народної творчості, можна потрапити до 

глибин народної мови; водночас, дослідження мовних реліктів відкриває 

простір для нових висновків у царині народної культури. 

До паремій зараховуємо також влучні вирази відомих людей: Борітеся –  

поборете (Т. Шевченко); В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля 

(Т.Шевченко); Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне (П.Тичина).                                                                                    

         Згідно Державного стандарту початкової освіти молодші школярі мають 

знати, розуміти і вживати прислів’я і приказки; уміти доречно їх 

використовувати в усному і писемному мовленні для його увиразнення. У 

процесі опрацювання малих фольклорних форм доцільно пропонувати 

школярам записувати усталені вислови, прислів’я, приказки.  

Вивчення пареміології необхідне не лише для реалізації завдань освітньої 

галузі «Мови і літератури», 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; Один у полі – не воїн; Одна 

бджола меду не наносить 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; Сонце 

гріє, Сонце сяє – вся природа воскресає; Весняне сонце – як дівчини серце; 

Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому). Знання пареміології необхідне 

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; В здоровому тілі – здоровий дух; Було б здоров’я, 

на все інше наживеш; Їж – не переїдайся, пий – не перепивайся, говори – не 

переговорюйся, то будеш здоров тощо), «Технології» (Напр. Сім раз відмір, 

один раз відріж; Де тонко – там і рветься; Куди голка –

 туди й нитка), «Мистецтво»  (Напр. Мистецтво вічне, життя коротке). Ряд 

паремій використовують також для формування родинно-побутової 

компетенції і морального виховання молодших школярів (Напр. Добрі діти – 

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

скрізь гладенько; Все купиш, лише тата і мами – ні; Рада б мати до дітей небо 

прихилити та зорями вкрити; Життя прожити – не поле перейти; З брудної 

води іще ніхто чистим не вийшов; Біда вівцям, де вовк пастухом; Чим більше 

кицьку гладиш, тим вище вона горб підіймає). Також, загалом, формуванню 

мотивації до навчально-пізнавальної діяльності сприяє вивчення таких паремій: 

Мудрим ніхто не вродився, а навчився; Книга вчить, як на світі жить; 

Вченому світ, а невченому тьма тощо. Розвивати наполегливість до навчання 

допоможе вивчення таких паремій: Не кажи –  «не вмію», а кажи – «навчусь»; 

Без муки немає науки; Успіх у навчанні залежить від уміння не здаватися, коли 

щось не вдається тощо. 



Учителеві слід систематично звертати увагу на збагачення мовлення 

учнів прислів’ями, приказками, афоризмами, доцільно укласти словник-

мінімум паремій з тлумаченням їх значень. 

           Тому педагог повинен навчити учнів початкової школи сприймати 

українську мову не як суто теоретико-граматичний комплекс, а як інтегровану 

систему, що накопичувалась і видобувалась  століттями у взаємозв’язку з 

історією, етнографією, фольклором, традиціями тощо. У зв’язку з цим вагомого 

значення набуває соціокультурний аспект навчання мови, змістове наповнення 

якого здійснюється на основі накопичення, відбору і поширення 

соціокультурних відомостей. 

            Аналіз лінгводидактичної літератури, вивчення думок науковців дає 

змогу визначити основні шляхи формування соціокультурної компетентності 

учнів молодших класів: 1) проведення інтегрованих уроків (українська мова– 

читання, народознавство, природознавство, образотворче мистецтво, музика 

тощо); 2) використання на уроках рідної мови традиційних і пошук нових форм, 

методів і прийомів, які найкраще сприятимуть розвитку креативних умінь і 

творчих навичок учнів, їхньому прагненню до пізнання наукових істин, 

навколишнього світу, активізації інтелектуальної діяльності під час розв’язання 

теоретичних і практичних лінгвістичних завдань. На уроках української мови 

слід успішно застосовувати спостереження над мовою тексту соціокультурної 

тематики, запитання та завдання, які потребують залучення матеріалу з різних 

навчальних предметів, виконання системи вправ, роботу з підручником, 

впровадження інновацій них форм і методів навчання і т. ін.); 3) використання 

на уроках української мови доцільно відібраного дидактичного матеріалу 

соціокультурної тематики. З методичного погляду зазначені вимоги до текстів 

дають змогу зробити процес навчання рідної мови у початковій школі 

успішним [2, с. 477]. 

          Основним дидактичним матеріалом для реалізації соціокультурної 

змістової лінії є тексти. Тексти соціокультурної тематики передусім повинні 



презентувати мовний матеріал, що вивчається на уроці; містити інформацію 

про державу, її столицю, державну символіку, особливості національного 

мовленнєвого етикету тощо. 

          Важливим напрямом реалізації компетентнісного підходу в процесі 

вивченні української пареміології є добір ефективних методів, прийомів 

навчання і форм організації навчальної діяльності. До таких належать:  

продуктивні (вивчений мовний матеріал застосовується в мовленнєвій практиці 

не лише на уроках уроках української мови, але й під час вивчення інших 

дисциплін); евристичні (окремі елементи нових знань учень знаходить завдяки 

розв’язанню пізнавальних завдань); проблемні (учень усвідомлює проблему і 

знаходить шляхи її вирішення); інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, під 

час якої кожний школяр осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність). 

Інтерактивні методи сприяють розвитку здібностей кожної особистості, дають 

можливість кожній дитині продемонструвати свої навчальні досягнення в 

конкретних ситуаціях, порівнювати свій рівень розвитку з іншими учасниками 

навчального процесу. Кожному методу відповідають ті чи інші прийоми 

навчання. Крім загальнодидактичних (пояснення, зіставлення, аналіз, 

узагальнення, систематизація знань тощо), можна  використати предметні 

прийоми, які визначаються конкретною темою і метою навчального матеріалу. 

Наприклад, під час вивчення  прислів’їв і приказок, афоризмів 

використовуються такі предметні прийоми: відновлення деформованого тексту, 

продовження тексту за поданим зачином тощо. Цінними є прийоми, що 

спонукають учнів до активної діяльності, пошуку шляхів вирішення 

поставлених завдань чи проблем. При вивченні паремій перевага надається 

формам, які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли кожний учень має 

можливість висловитись, проявити себе в комунікативному процесі.  

         Не менш важливим чинником успішного  вивчення і закріплення  

української пареміології є  є готовність учителя до реалізації поставленої мети.  

Педагог повинен  проявляючи ініціативу, самостійність і відповідальність;  



планувати урок з використанням усього розмаїття форм і методів навчальної 

діяльності; пов’язувати навчальний матеріал з повсякденним життям та 

інтересами учнів; залучати до обговорення попередній досвід школярів;  

оцінюючи навчальні досягнення школярів, брати до уваги, насамперед, 

здатність застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях. 

Слід  використовувати  такі основні критерії відбору паремій для 

молодших школярів: 

- змістовність, інформативність; 

- доступність змісту  для учнів початкової школи; 

- наявність  у творах, рекомендованих для читання молодшими 

школярами; 

- виховна роль паремій. 

         Вивчення пареміології повинно ґрунтуватися на таких принципах:  

-позамовний (пов'язаний з певним позамовним фактом (предметом, явищем, 

процесом) дійсності); 

-семантичний (виявляє глибинний зміст паремії); 

-діахронічний (розкриває взаємозв’язок слова з історією народу). 

         Засвоєння прислів’їв, приказок потребує використання наочних 

посібників, які б допомогли усвідомити й відчути багатство словника 

української мови, стилістичну роль прислів’їв і приказок. Такими посібниками 

могли б бути різні види таблиць і плакатів: 

1. Тематичні таблиці паремій. 

2. Таблиці, які демонструють системні зв’язки мовних одиниць 

(антонімічні, синонімічні, полісемічні). 

3. Таблиці крилатих висловів видатних письменників. 



4. Усі вищезазначені таблиці можна зробити в електронному варіанті і 

демонструвати на великому екрані за допомогою проектора. 

  Згідно з Педагогічною Конституцією Європи сучасні педагогічні 

технології та методика їх застосування визначаються змістом навчального 

предмету, загальними принципами педагогічного процесу, надбаннями 

культури та соціальної практики (ст. 8.2 Педагогічної Конституції Європи). 

Педагогічні технології не підлягають догматизації; в основі їх застосування – 

право вільного вибору учителя, заснованого на його педагогічній майстерності 

та творчості (ст. 8.3 Педагогічної Конституції Європи). Педагогічні технології, 

що здійснюються з використанням власних наукових досліджень педагога, із 

застосуванням сучасних інформаційних засобів, мовних стратегій та 

дискурсних прийомів, визначаються «високими педагогічними технологіями» 

(ст. 8.4 Педагогічної Конституції Європи). Це свідчить про виконання 

педагогом нових ролей в освіті, адже методологію сучасних освітніх програм 

визначають чотири основні концептуальні поняття: спілкування; турбота; 

спільнота (допомагає учням зрозуміти глибинні зв’язки між історією, 

географією, мовою, культурою); зв’язки (дає можливість школярам збагнути 

взаємопов’язаність усього в житті).  

         Таким чином, вивчати паремії учні повинні не лише на уроках мови і 

літератури, але й під час вивчення інших дисциплін, адже основними із завдань 

сучасних педагогічних технологій є системна інтеграція галузей знань, 

розвиток творчого потенціалу школяра, його здібностей до комунікативної 

діяльності. Тільки тоді учні будуть знати прислів’я та приказки, крилаті 

вислови і вміти  доречно їх вживати у мовленні. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що етнокультурне виховання, 

формування комунікативної, соціокультурної, громадянської компетентностей 

учнів значною мірою повинно здійснюватися засобами української 

пареміології.   Уміння правильно і доречно використовувати в усному та 



писемному мовленні паремії є ознакою високого рівня володіння мовою і 

знання культури. 
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