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ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті йдеться про специфіку етнокультурної компетентності, окреслено комплекс знань і 
вмінь, що свідчать про її сформованість, обґрунтовано доцільність уведення в методику навчання 
літератури поняття «етнокультурний маркер», розглянуто ефективні види навчальної діяльності. 
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Постановка проблеми 
Із запровадженням компетентнісного підходу, зорієнтованого на результат, на виховання освіченої 

людини, з властивими їй установками до виявлення проактивності, інноваційності й адаптивності, педа-
гоги пов’язують свої найбільші сподівання. Але чи не найбільшою гордістю сповнюється серце викладача, 
коли його учні по-справжньому зацікавлюються культурою, традиціями, історичним минулим свого на-
роду, знають і шанують його мову, активно користуються правилами мовленнєвого етикету.  

В умовах соціокультурної інтеграції національна культура зазнає руйнації — етнічне, особливе й 
неповторне, стає архаїчним, а сучасне, знеособлене — нормою. Визнаючи унікальність української куль-
тури, бо «скрізь, на всьому поклав цей народ свою ознаку, ознаку … яскравої талановитості» [8, 58], мово-
знавець, історик церкви, педагог І. Огієнко наголошує на дбайливому ставленні до неї, вивченні та попу-
ляризації. Важлива місія педагога, що пробуджує в серцях дітей любов до свого народу, є предметом ува-
ги О. Духновича. Український культурний діяч і педагог упевнений: «…людина без народності схожа на 
заблукалого вовка, для якого будь-який ліс, де можна чимось поживитися, є його вітчизною» [3, 421]. А 
Б. Грінченко в «Листах з України Наддніпрянської», розмірковуючи про несолідарність української інтелі-
генції, її невміння об’єднатися заради поступу у вихованні українського патріота, доходить невтішного вис-
новку про «невиробленість наших національних поглядів взагалі, низьке наше національне самопізнання» 
[2, 55]. Ця проблема залишається актуальною і нині. Про це йдеться у працях М. Заковича, М. Жулин-
ського, М. Семчишина В. Сухомлинського та ін. 

Інноваційні процеси у просторі сучасної освіти спонукають до висновку, що в аспекті реалізації 
інтерсуб’єктного навчання української літератури як емоційно-ціннісного діалогу суб’єктів, що ґрунтується 
на екзистенційно-діалогічних засадах і якому властиві визнання особистісної унікальності Іншого, перма-
нентність (не переривається по закінченню інтеракції), багатоаспектність (торкається різних сфер інтере-
сів), багатовекторність (має різні кореляційні складові) і смислотворчість (етична, естетична), на особливу 
увагу заслуговує формування в учнів етнокультурної компетентності, яка свідчитиме про соціальну й 
загальнокультурну спроможність людини плекати національно-ціннісні духовні смисли. 

Мета статті у визначенні комплексих знань і вмінь як складових етнокультурної компетентності, 
аналіз шляхів її формування під час інтерсуб’єктного навчання української літератури. 

Виклад основного матеріалу 
Враховуючи міркування вчених щодо визначення сутності понять «компетенція» і «компетент-

ність», беремо до уваги думку експертів міжнародної міждисциплінарної програми «Визначення та вибір 
компетенцій: теоретичні й концептуальні основи» (Definition and selection of competencies: theoretical and 
conceptual foundations — DeSeCo). Компетентність вони визначають як здатність «успішно задовольняти 
індивідуальні й соціальні потреби, ефективно виконувати окреслені завдання» [12], що доповнює думку 
вітчизняних учених, які поняття «компетентність» тлумачать у аспекті «поєднання знань, умінь, цінностей і 
ставлень» для їх застосування в повсякденній діяльності [6, 8]. Компетенції як складові компетентності 
окреслюють «особистісні характеристики людини, що визначають її поведінку та впливають на рівень ви-
конання певної діяльності» [5, 87].  
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Керуючись визначенням ключових (базових) компетентностей як поліфункціональних, надпред-
метних, міждисциплінарних, багатовимірних утворень, що сприяють досягненню життєвих успіхів, «підви-
щенню якості суспільних інститутів і відповідають багатоманітним сферам життя» [4, 22], до їхнього пере-
ліку можна віднести етнокультурну, сформованість якої позначається на рівні національної свідомості гро-
мадян, усвідомленню власного патріотизму, в бажанні спрямовувати свою суспільну, інтелектуальну і тру-
дову діяльність на благо розвитку держави, нації. 

Навчання, що ґрунтується на національному виховному ідеалі, нині викликає стійкий інтерес віт-
чизняних педагогів і психологів. Його основоположні ідеї, висловлені Г. Ващенком 70 років тому, орієнту-
ють на необхідність гармонійного розвитку людини, на потребу виховувати її «як певну цілість, при якій 
кожна здібність посідає в особистості те чи інше місце у зв’язку з її роллю в нашому житті й діяльності … 
коли якась властивість її посідає центральне місце в її психічному житті і відіграє роль стрижня, навколо 
якого органічно об’єднуються особисті властивості». Такою властивістю українця, за твердженнями вче-
ного, є безмежна відданість Батьківщині [1, 183].  

Набуття культурної компетентності сучасного громадянина, як зазначають В. Гаркавець і С. Сте-
фанюк, передбачає три рівні соціалізації: національні норми; традиційну духовну культуру (у тому числі й 
релігійну); обрядово-креативну діяльність [10, 4]. 

Пов’язуючи мовленнєвий розвиток особистості зі сформованістю її духовної культури, набуттям 
умінь «осмислено сприймати і продукувати усні й письмові твори», М. Стахів наголошує на необхідності 
дотримуватися правил мовленнєвого етикету — поважати співрозмовника, виявляти ввічливість, ґреч-
ність, чемність, тактовність, доброзичливість і стриманість. Мовленнєвий етикет, за М. Стахів, — «…явище 
загальнолюдське та суто національне, бо відображає національний характер українця, його ментальність — 
склад розуму, самобутній спосіб мислення й світосприйняття» [9, 143]. Цілком очевидно, що нехтування 
знанням мовленнєвого етикету не тільки збіднює процес взаємодії суб’єктів, нівелює унікальні етнічні 
риси, воно збіднює також сприймання художнього тексту в його етнокультурній специфіці. Будучи пов’я-
заним з ментальністю народу, етикет віддзеркалився у фольклорних і літературних творах (у привітаннях, 
звертаннях, прощаннях, використанні жестикуляції, знаках експресії тощо). 

Проблема етнокультурної компетентності висвітлюється в публікаціях О. Гуренко, Т. Дятленко, 
Н. Лисенко, Г. Лозко, Т. Фогель, обговорюється на конференціях, в Інтернеті. Так, Г. Лозко пропонує її ана-
лізувати в аспекті фахової діяльності викладача, який має враховувати специфічні ментальні риси укра-
їнців і водночас дбати про створення психологічно комфортної атмосфери для учнів інших національ-
ностей. Схожої думки дотримується Т. Дятленко. Дослідниця пов’язує етнокультурну компетентність з 
повагою до національної історії, культури, з виявленням ціннісного ставлення до неї і, головне, з праг-
ненням зберегти її унікальність. Сформованість етнокультурної компетентності Т. Фопель пов’язує з ша-
нобливим ставленням до інших людей, зі здатністю «гармонійно співіснувати з людьми інших культур, 
мов та релігій, бути готовими долати забобони та йти на компроміси» [11]. Ураховуючи існуючі в науці 
підходи до окреслення специфіки зазначеної компетентності, вважаємо, що їх об’єднує зорієнтованість на 
засвоєння особливостей рідної культури, традицій і звичаїв українців, дбайливе ставлення до духовного 
спадку етносів у складі соборної України. 

Відповідно до цього етнокультурну компетентність визначаємо як інтегральну властивість 
особистості сприймати специфічні етнічні картини світу, національно-ціннісні духовні смисли, характери, 
особливості ментальності українців, віддзеркалені в художніх творах різних видів мистецтва, усвідомлю-
вати роль і місце цих творів у світовій культурі. Про її сформованість свідчать:  

 знання особливостей національного характеру українців — їхньої вдачі, темпераменту, мен-
тальних рис, зокрема ввічливості, доброзичливості, пошани до батьків і землі, релігійності, емоційності, 
делікатності, демократизму, індивідуалізму, вразливості тощо; прикладних мистецтв (вишивка, розпис, 
різьбярство, ковальство тощо), одягу, організації побуту й дозвілля;  

 уміння виділяти в художніх текстах різних видів мистецтва специфічно українські риси, деталі 
(одягу, оздоблення, спілкування тощо), світоглядні принципи й ціннісні установки, аналізувати наявність 
цих рис у сучасній культурі, побуті, популяризувати (засобами навчальної реклами) етнічну культуру 
українців; 
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 ціннісні установки до виявлення рис свідомого патріота свого народу, поціновувача та 
пропагандиста його культури, духовних цінностей, зокрема української мови. 

Оскільки результат інтерсуб’єктного навчання української літератури в основній загальноосвітній 
школі вбачаємо у сформованості знань, умінь, ціннісних установок в учнів виступати ініціаторами різно-
векторного емоційно-ціннісного діалогу за різними кореляційними складовими (на матеріалі художнього 
тексту), підтримувати цей діалог, виявляючи інтерес до іншого, акцентуючи увагу на національно значущі 
цінності, загальнолюдські культурні надбання, нами було запропоновано ввести в науковий обіг поняття 
«етнокультурний маркер» і поглибити аналітико-синтетичну роботу з художнім текстом завдяки виявлен-
ню, поясненню його національної специфіки. 

Етнокультурним маркером називаємо мовні знаки (окремі слова, словосполучення, фразеологіз-
ми, епітети, метафори), що містять кодовану інформацію про культуру етносу і вказують на специфічно-
національні ознаки тексту. Наявність етнокультурних маркерів відкриває читачеві можливість зосереди-
тися на специфіці національної культури, зокрема рисах української ментальності. 

У межах експерименту з метою виявити рівень сформованості в учнів знань і вмінь знаходити в ху-
дожніх текстах (їхніх фрагментах) етнокультурні маркери, пояснювати їх специфіку ми запропоновали 
таке завдання:  

Прочитайте наведені фрагменти художніх творів і поясніть, який з них, на вашу думку, належить 
до української літератури і чому.  

Фрагмент 1. «…На подвір'ї перед невеличкою хатиною, що стояла край села, бавилося п'ятеро 
малих дітей в полатаних сорочках і все бігали до воріт та виглядали на дорогу, чи не йде батько. Сонце, 
мов величезний бальон, спускалося за рубець лісу і червоним променем обливало хатину з малими віко-
нцями, обливало подвір'я, обливало білі голови дітей, що качались по мураві. Рипнули двері, і на порозі 
стала халупничка Матвіїха, жінка ще не стара, але вже з поморщеним і почорнілим лицем. Послідні про-
менці сонця ще захопили її, поцілували в лице, і Матвіїха виглядала через хвилю наче мідяна статуя» 
(Тимофій Бордуляк «Дай, боже, здоровля корові!»). 

Фрагмент 2. «…Вечірні сутінки. Лапатий, мокрий сніг ліниво кружляє коло тільки що засвічених 
ліхтарів і тонким, м'яким шаром лягає на дахи, кінські спини, плечі, шапки. Візник … зігнувся, як тільки 
можна зігнутися живому тілу, сидить на козлах і не ворухнеться. Якби впала на нього ціла кучугура, то й 
тоді він, здається, не вважав би за потрібне струшувати з себе сніг... Його конячина теж біла й нерухома... 
Своєю нерухомістю, незграбними формами … вона навіть зблизька схожа на копійчаного коника-пряника. 
Вона, напевне, поринула в роздуми. Кого відірвали від плуга, від звичних сірих картин і кинули сюди, в 
цей вир, повний страховинних огнів, невгамовного гуркоту і людей, що кудись біжать, тому не можна не 
думати...» (А. Чехов «Туга») 

Як не парадоксально, це завдання виявилося для учнів доволі важким. Звернімося до текстів. У 
першому фрагменті етнокультурні маркери представлено достатньо чітко, наприклад, опис селянської хати, 
родини, господині, наявність рис антеїзму (єднання людини з природою). У другому фрагменті вони відсутні. 
Визначаючи етнонаціональні особливості наведених фрагментів, 66% учнів помилилися, а з 34% учнів 
лише 18% дали більш-менш повну відповідь, решта 16% назвали лише один маркер — селянську хату. 

Набуття етнокультурної компетентності неможливе без формування у школярів соціальної та 
творчої активності, що передбачає виявлення емоційного ставлення до героїв художнього твору, автор-
ського задуму і способів його реалізації, здатності самостійно утворювати асоціативні зв’язки, засновую-
чись на власному життєвому досвіді, емоційній пам’яті, особливостях етичного й естетичного розвитку.  

Заохотити підлітків плекати національну культуру, одну з найбагатших у світі, стимулювати фор-
мування в них патріотичних почуттів допомагає акцентування уваги на таких етнокультурних маркерах, 
що вказують: 

 на культурні національні відмінності, дають змогу унаочнити зв'язок між мовою народу, його 
культурою та етнічною єдністю (до таких маркерів належать фразеологізми, архаїзми, специфічно укра-
їнські форми привітання, звертання, подяки, прохання, побажання, запрошення тощо); 

 на специфічно українські деталі побуту, одяг, ремісництво (вони надають художньому тексту 
особливої привабливості, знайомлять читача з унікальним національним колоритом); 
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 на специфічно українські ментальні риси (позитивні й негативні), допомагають зрозуміти колізії, 
обумовлені національною психологією; 

 на особливості світосприйняття українців, їхню побожність. 
Окреслені нами етнокультурні маркери відіграють важливу роль у навчально-виховній роботі, 

адже місія сучасного педагога — плекати в учнів повагу до культури свого народу, умотивовувати вивчати 
її та поширювати. 

Важливо також, щоб етнокультурна спрямованість інтерсуб’єктної взаємодії на уроках української 
літератури органічно вписувалася в систему загального обговорення проблем, висвітлених автором ху-
дожнього твору, доповнювала б характеристики образів-персонажів, указувала б на їхню національну 
приналежність. Наведемо приклади. 

Так, вивчаючи казку «Про правду і кривду», пропонуємо учням знайти в тексті форми привітання, 
властиві українцям. Це передусім такі: «Здоров, чоловіче добрий!», «Будь ласкавий, чоловіче», «Добрі 
люди!», «Скажіть, будьте ласкаві, панночку…». Школярі також звертають увагу на повторюваність лексеми 
«добрий», що спонукає їх до висновку про добру вдачу, властиву українцям, їхню повагу до людини неза-
лежно від її майнового статку, віку, особливостей вдачі.  

Наступні запитання передбачають з’ясувати, як наведені форми звернення сприймаються в сучас-
ному суспільстві. Учні, як правило, зазначають, що використання цих висловлювань не вважається при-
родним, тому, перехожі, якщо звернутися до них зі словами «Здоров, чоловіче добрий!» або «Скажіть, 
будьте ласкаві, панночку…», скоріше за все здивуються.  

Інтерес і загальне пожвавлення викликає завдання об’єднатися в пари і скласти невеличкий діалог 
(на 2–3 репліки) із залученням сучасних етикетних формул чемності. Виявляється, дуже приємно, коли до 
тебе звертаються за всіма правилами українського етикету. Поглибити цю роботу можна, перевівши її з 
очного (класного) у заочний формат взаємодії і запропонувавши підготувати презентацію на тему «Укра-
їнська ввічливість (на матеріалі вивчених народних казок)» на 5–6 слайдів. 

Під час вивчення календарно-обрядових пісень «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Щедрик, 
щедрик, щедрівочка» пропонуємо шестикласникам знайти народні форми привітання зі святом і проана-
лізувати їх. Визначаючи «Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся», школярі вказують на те, що в 
тексті пісні лексема «радуйся» повторюється 20 разів як заклик добра і благополуччя в оселю господаря. 
У щедрівці щедрувальники звертаються до господаря зі словами: «Вийди, вийди, господарю», і, так би 
мовити, словами уявно візуалізують те багатство, що попри всі негаразди обов’язково має прийти до гос-
подаря. Мабуть, саме тому народ використовує дієслівні форми минулого й теперішнього часу — «овечки 
покотилися», «ягнички… скачуть», «баранці… скачуть». 

Вивчаючи історичну пісню «Зажурилась Україна», зосереджуємося на таких етнокультурних мар-
керах: історичних фактах — «Витоптала орда кіньми маленькії діти», «молодії — у полон забрано»; на 
зверненні до України як до живої істоти — «Зажурилась, Україна, бо нічим прожити», специфічних україн-
ських формах звертання — «пане-брате», епітетах — «вражому турку», «шаблю гостру, довгу».  

Одним із важливих кроків до оволодіння учнями етнокультурними знаннями є колективна робота 
над короткотерміновим внутрішнім проектом з підготовкою звіту-презентації. Елементи проектної техно-
логії з акцентом на етнокультурному компоненті застосовуємо, наприклад, під час вивчення комедії 
І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» (8-й клас).  

Під час першого уроку після з’ясування особливостей читацької рецепції і визначення кола проблем, 
порушених автором, пропонуємо учням об’єднатися в чотири групи і, обравши одну з чотирьох тем, на-
креслити алгоритм її опрацювання. До переліку тем входили такі: 

 «Побутові етнокультурні маркери в комедії «Сто тисяч» та їхня роль»;  
 «Характерологічні етнокультурні маркери в комедії та їхня роль»;  
 «Стилістичні етнокультурні маркери в комедії та їхня роль»; 
 «Історичні етнокультурні маркери в комедії та їхня роль».  
Школярі мали не тільки зосередитися на тому, як саме видатний український драматург висвітлив 

українську етнокультурну специфіку, а й проаналізувати, до яких творів-репрезентантів інших національ-
них літератур цей твір є дотичним.  
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Досліджуючи першу тему, восьмикласники дійшли висновку, що автор постійно акцентує увагу на 
специфічно українських деталях побуту (організація господарства, харчування, підготовка до сватання, 
внутрішньородинні стосунки). Акцент на, здавалося б, несуттєві побутові дрібниці поглиблює сприйняття 
читачем (глядачем) особливостей організації життєвого простору українців, розширює уявлення про мен-
тальні риси і переконує у важливості вести діалог з текстом не тільки в площині ідейно-тематичного заду-
му, а також у площині діалогу в такій кореляційній комбінації: «сучасна національна культура — представ-
леність національної культури у творі». 

Представники другої групи звернули увагу на неординарність українського національного характе-
ру із властивою йому іронічністю, доброзичливістю, неквапливістю, ощадливістю, заглибленістю у приро-
ду, толерантністю; терпимістю й побожністю. Вони також відзначили негативні риси, серед яких — жадіб-
ність, пасивність, довірливість, що в окремих випадках набувають потворних форм, як це сталося з геро-
єм комедії — Герасимом Калиткою. Учні апелюють, наприклад, до таких реплік хазяїна: «От чортяка при-
несла цього бродягу! Півобіда сам злопає і на перешкоді ділові стане…Треба його як-небудь вирядити», 
«Ви ударяйте на гроші — гроші всьому голова!», «А Пузир дасть приданого за дочкою грішми? Як ду-
маєте?» тощо. 

Досліджуючи характерологічні маркери, восьмикласники не могли залишити поза увагою такі все-
світньо відомі твори, як «Мертві душі» М. Гоголя, «Скупий лицар» В. Шекспіра, хоча на уроках зарубіжної 
літератури ці тексти не вивчалися. Звернувшись до тлумачного словника, читачі визначили, що скнарою 
називають людину, надмірно скупу, жадібну та загребущу [2, 237]. Потім вони проаналізували умови, що є 
причиною появи таких негативних рис, як жадібність, ненаситність, з’ясували основи життєвої філософії 
скупих людей. Учні не тільки апелювали до авторського тексту, критичних матеріалів, вони робили вис-
новки, інтерпретували та синтезували набуту інформацію. Квінтесенція дослідження згодом була пред-
ставлена на слайдах, які під час підсумкового уроку демонструвалися через мультимедійний проектор на 
дошку. 

Орієнтуючи учнів на дослідження проблеми, висвітленої в художньому тексті, словесник допома-
гає їм глибоко сприйняти мистецьке явище, зосередившись на своїх емоціях, авторських інтонаціях та 
асоціаціях, що виникли під час читання, національному колориті, що робить твір мистецтва неповторним, 
яскравим, неординарним. І навіть такий багатовекторний діалог має всі шанси залишитися національно-
знеособленим, якщо не акцентуватиметься увага на етнокультурних маркерах, не залучатимуться відпо-
відні методи і прийоми, що сприяють підвищенню зацікавленості учнів духовними цінностями українців. 

Висновки 
Таким чином, інтерсуб’єктне навчання української літератури в основній загальноосвітній школі 

орієнтується на формування національно свідомого громадянина, який знає, шанує і плекає культуру 
свого народу, його мову. Процес формування етнокультурної компетентності супроводжується виявлен-
ням специфічно національних рис, дитина долучається до рідного слова, опановує мистецтво, відчуває 
себе часточкою цілого, ім’я якому — український народ. Особлива роль у цьому процесі належить етно-
культурним маркерам, що допомагають зосередитися на специфіці національної культури, українського 
менталітету. 
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Улищенко В.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

НА УРОКАХ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В статье анализируются особенности этнокультурной компетентности, характеризуется 

комплекс знаний и умений, свидетельствующий о ее сформированности, объясняется целесообраз-
ность введения в методику обучения литературы понятия «этнокультурный маркер», рассматри-
ваются эффективные виды учебной деятельности. 
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Ulishchenko V.V. 
FORMING ETHONCULTURAL COMPETENCE  

BY MEANS OF UKRAINIAN LITERATURE 
The article provides definition of the distinguishing features of ethnocultural competence, as well as the 

overview of expertise and abilities indicating its presence. A concept of «ethnocultural marker» is introduced; 
effective activities for the Ukrainian literature classes are discussed. 
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