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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Анотація. У статті проаналізовано можливості використання ІКТ щодо формування лінгвокраїнознав-
чої компетентності; охарактеризовано форми використання ІКТ у процесі вивчення фахових дисциплін.  
На основі аналізу наукових праць нами було запропоновано такі: у межах аудиторної роботи – віртуаль-
ні лекції-подорожі, віртуальні екскурсії в музеї, теми презентацій лінгвокраїнознавчого характеру; для 
науково-дослідницької роботи – ресурси електронних бібліотек тощо. Доведено, що впровадження ІКТ у 
процес формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх філологів створить додаткові умови 
для збагачення лінгвокраїнознавчих знань, формування дослідницьких, комунікативних, інтеграційних 
умінь. Адже використання ІКТ у закладах вищої освіти є важливою і необхідною умовою, яка розширить 
можливості для опанування лінгвістичних, країнознавчих знань, цілісного вивчення національно-куль-
турної специфіки мови, підвищення якості підготовки до практичних та семінарських занять з фахових 
дисциплін, вміння використовувати комп’ютерні засоби у дослідницькій діяльності.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, майбутній філолог, лінгвокраїнознавча 
компетентність, заклади вищої освіти, фахові дисципліни.

Vernygora Olena
Ivan Zyazun Institute of Pedagogical Education and Adult Education 

Ukraine National Academy of Sciences and Technologies

THE USE OF ICT AS A FACTOR IN FORMING THE LINGUISTIC-ETHNOGRAPHIC 
COMPETENCE OF THE FUTURE PHILOLOGISTS

Summary. The article analyzes the possibilities of using ICT to form linguistic-ethnographic competence, 
and characterizes the forms of implementation ICT in the process of studying professional disciplines. Mod-
ern society requires highly qualified specialists in the philological field, who has not only profound knowledge 
of linguistics, literature, ethnography, linguistic culture, Ukrainian studies, etc., but also are competently 
knowledgeable how to use information and communication technologies in their professional pedagogical and 
research activities. The linguistic-ethnographic competence of the Ukrainian language and literature future 
teachers is formed in the process of assimilating linguistic knowledge through information about the country, 
namely: its culture, history, ethnic, regional features, life, customs, traditions, etc. On the basis of scientif-
ic researches, we have proposed the following forms of ICT implementation in the process of studying the 
specialized disciplines: the virtual lectures-travels, the virtual tours in the museums, the presentations of 
linguistic-ethnographic nature, for research work – resources of electronic libraries, etc. It is proved that the 
introduction of ICT in the process of forming the linguistic-ethnographic competence of the future philologists 
will create additional conditions for the enrichment the linguistic knowledge, formation of research, commu-
nicative, integrational abilities. After all, the use of ICT in higher education institutions is an important and 
necessary condition for expanding the possibilities for mastering linguistic, regional knowledge, holistic study 
of national-cultural specifics of language, improving the quality of preparation for practical and seminars on 
professional disciplines, the ability to use computer tools and will create additional resources for the formation 
of linguistic-ethnographic competence. ICT enable to study more thoroughly the national-regional flavor of the 
Ukrainian language in connection with the ethnic peculiarities of world perception, moral norms and values of 
the people. Involving future philologists in the study of professional disciplines with the help of ICT contributes 
the quality of research, creative thinking and professional self-improvement in future pedagogical activities.
Keywords: information and communication technologies, future philologist, linguistic-ethnographic 
competence, institutions of higher education, professional disciplines.

Постановка проблеми. У період стрімкого 
розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій відбуваються зміни в освітній галузі, 
які впливають на професійне становлення май-
бутніх учителів-філологів. Формування лінгво-
країнознавчої компетентності є однією із необхід-
них якостей майбутніх учителів української мови 
та літератури, в основі якої покладено вивчення 
національно-культурних цінностей через мову. 
Сучасне суспільство потребує таких фахівців фі-
лологічної галузі, які мають не лише ґрунтовні 
знання з мовознавства, літератури, краєзнавства, 
лінгвокультурології, українознавства тощо, а та-
кож компетентно обізнаних, що вміють доцільно 
використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології у своїй професійній, педагогічній і до-
слідницькій діяльності. В Законі України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні на 2007-2015 роки» зазначено, що 
«однією з головних умов успішної реалізації Осно-
вних засад є забезпечення навчання, виховання, 
професійної підготовки людини для роботи в ін-
формаційному суспільстві. Для цього необхідно 
розвивати національний науково-освітній про-
стір, який ґрунтуватиметься на об’єднанні різних 
національних багатоцільових інформаційно-ко-
мунікаційних систем; розробити методологічне 
забезпечення використання комп'ютерних муль-
тимедійних технологій при викладанні шкільних 
предметів та дисциплін, врахування в системах 
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навчання студентів у педагогічних закладах ви-
щої освіти і перепідготовки вчителів особливостей 
роботи з ІКТ» [5]. Тому актуальним залишається 
питання щодо впровадження ІКТ у процес підго-
товки майбутніх філологів, що створить додатко-
ві ресурси для формування лінгвокраїнознавчої 
компетентності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над проблемами інформатизації освіти працю-
вали В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, О. Овча-
рук, Н. Олійник, І. Ставицька та інші. Питання 
щодо використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у процесі підготовки майбутніх 
учителів-філологів розглядали В. Бобрицька, 
С. Кубрак, І. Кузнецова, С. Процька, В. Руден-
ко, О. Семеног тощо. Питання теоретичних засад 
лінгвокраїнознавства досліджували Г. Костома-
ров, Є. Верещагін, Г. Томахін, А. Райхштейн, 
Ю. Пасов та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак особливої уваги 
потребує аналіз проблеми можливостей викорис-
тання ІКТ у процесі вивчення фахових дисци-
плін як чинник формування лінгвокраїнознав-
чої компетентності, що недостатньо висвітлено 
у наукових публікаціях.

Метою статті є аналіз форм використання 
ІКТ з метою розширення можливостей формуван-
ня лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх 
філологів у процесі опанування фахових дисци-
плін в межах активізації дослідницької роботи.

Завданнями статті є: окреслити можливості 
використання ІКТ з метою формування лінгво-
країнознавчої компетентності; охарактеризува-
ти форми використання ІКТ у процесі вивчення 
фахових дисциплін та проведення дослідницької 
роботи серед студентів-філологів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Впровадження інформаційно-комунікацій-
них технологій у процес підготовки студентів 
закладів вищої освіти – чинник формування 
лінгвокраїнознавчої компетентності у майбутніх 
викладачів-словесників. На думку В. Бобриць-
кої та С. Процької, «створення електронного ін-
формаційного навчального середовища в умовах 
інформатизації освіти є однією з основних вимог 
професійної підготовки майбутніх філологів на 
сучасному етапі формування суспільства знань» 
[1, с. 7]. Тому використання ІКТ на заняттях удо-
сконалює якість їх проведення, підвищує рівень 
ефективності засвоєння змісту фахових дисци-
плін, які сприяють формуванню лінгвокраїноз-
навчої компетентності. 

Одним із сучасних міждисциплінарних на-
прямів наукових студій є лінгвокраїнознавство, 
вивчення якого вимагає інноваційних засобів. 
І. Воробйова зауважує, що «з сучасних позицій 
лінгвокраїнознавство слід розглядати як між-
дисциплінарну інтегровану наукову галузь, яка, 
з одного боку, охоплює навчання мови, а з друго-
го, дає через мовні одиниці певні відомості про 
країну виучуваної мови. Головне завдання лінг-
вокраїнознавства як лінгвістичної галузі – ви-
вчення мовних одиниць, які найбільш яскраво 
відображають національні особливості життя 
і культури народу – носія мови» [3, с. 14]. Лінг-
вокраїнознавча компетентність майбутніх учи-
телів української мови і літератури формується 

в процесі засвоєння мовознавчих знань через ві-
домості про країну, а саме: її культуру, історію, 
етнічні, регіональні особливості, побут, звичаї, 
традиції тощо. 

На думку Р. Гуревича, використання ІКТ 
в освітньому процесі дозволяє активізувати піз-
навальну діяльність та самостійну роботу сту-
дентів, забезпечити позитивну мотивацію на-
вчання за допомогою інтерактивного діалогового 
гіпертексту, проводити заняття на високому ес-
тетичному і емоційному рівнях, забезпечити зна-
чний рівень диференціації навчання, підвищити 
обсяг виконання робіт, удосконалити контроль 
знань, раціонально організувати навчальний 
процес, формувати навички пошукової діяль-
ності, забезпечити доступ до різноманітних по-
шукових систем, електронних бібліотек, інших 
інформаційних систем, електронних бібліотек, 
інформаційних ресурсів [4, с. 23]. 

Навчання у закладах вищої педагогічної 
освіти, майбутня професійна діяльність та на-
уково-дослідницька робота викладача-словесни-
ка полягає у постійному пошуку, опрацюванні, 
систематизації та збиранні інформації. ІКТ на-
дають можливість швидкого доступу до необхід-
них джерел, що полягає у використанні онлайн-
ресурсів, електронних бібліотек, електронних 
підручників, розробленні презентацій тощо. На 
переконання В. Бикова можливості «викорис-
тання засобів ІКТ у навчанні може відбуватися 
в різних організаційних формах: онлайн-кур-
си, онлайн-консультування, онлайн-тренінги, 
хакатони, вебінари, використання інтерактив-
них ЕП, електронних віртуальних лабораторій, 
електронних соціальних мереж, відвідування 
інтерактивних музеїв науки, створення пре-
зентацій, платформ спілкування за науковими 
інтересами, міжнародних конкурсів з рішення 
науково-технічних задач, віртуальних технопар-
ків та інші» [2, с. 194]. На основі наукових дослід-
жень В. Бикова, Р. Гуревича та ін. нами були 
запропоновані форми проведення аудиторних 
занять, які є ефективними у формуванні лінг-
вокраїнознавчої компетентності майбутніх учи-
телів-філологів, а також дослідницькі завдання, 
тематика практичних робіт. 

Цікавими будуть віртуальні лекції-подорожі, 
які мають міждисциплінарний характер. Адже 
в процесі вивчення лінгвістики, діалектології, 
фольклористики чи літературознавства у поєд-
нанні з країнознавчими аспектами формуються 
духовно-національні та ціннісні орієнтації май-
бутніх словесників. На сайті «Відкривай Украї-
ну» (www.discoverukraine.com.ua) запропоновано 
відео- та фотоматеріали про культуру і традиції 
України, наприклад: незвичайні пам’ятки, віде-
оподорож замками Західної України, дивовиж-
не відео Чернівецького університету, українське 
село або відео про сучасну Україну тощо. Саме 
використання такого культурологічного матеріа-
лу під час вивчення фольклору, етнографії, діа-
лектології впливатиме на формування лінгвокра-
їнознавчої компетентності майбутніх філологів.

Розглядаючи питання найпоширеніших ре-
алій певного регіону предметів побуту, одягу 
та інші лексеми, можна на практичному занятті 
з діалектології або фольклористики за допомо-
гою ІКТ, якщо зробити підбір цікавих аудіо- чи 



«Young Scientist» • № 7.1 (71.1) • July, 2019 3
відеоматеріалів, які збирають студенти під час 
діалектологічної та фольклорної практик. Ці ма-
теріали є своєрідним матеріальним фондом, що 
уможливлюють залучення майбутніх фахівців 
різних років до напрацювань попередніх. Адже 
дослідники поділяють Україну на такі регіони, 
які мають як спільні ознаки в мові, так і від-
мінні, їх лексичний склад насичений різними, 
фразеологізмами, лексемами, діалектами тощо, 
які мають національний колорит. Такий збір ма-
теріалів буде корисним для того, щоб побачити, 
які традиції та обряди на сучасному етапі збері-
гаються, а які втратили свою актуальність, які 
діалекти ще побутують тим чи іншим регіоном, 
а які зникли. Такі матеріали викладач може 
використовувати на лекційних, семінарських 
та практичних заняттях, що сприятиме більш 
ефективному формуванню лінгвокраїнознавчої 
компетентності майбутніх філологів.

Сучасні технології стрімко розвиваються 
і сьогодні вже використовують віртуальні екс-
курсії в музеї. На сайті «Віртуальний тур укра-
їнськими музеями просто неба» (http://museums.
authenticukraine.com.ua/ua/) пропонуються екс-
курсії Ужгородським музеєм народної архітекту-
ри та побуту в Закарпатській області, Музеєм на-
родної архітектури та побуту «Шевченківський 
гай» у Львові, Запорізькою Січчю у Запоріжжі, 
Національним музеєм народної архітектури 
та побуту України в Пирогові Київської області, 
Мамаєвою Слободою у Києві, Музеєм народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщи-
ни в Переяславі-Хмельницькому, Резиденцією 
Богдана Хмельницького у Чигирині Черкаської 
області. Відвідування таких віртуальних музеїв 
дають змогу не тільки удосконалити свої лінгво-
країнознавчі знання, але й ознайомитися з ет-
нокультурними цінностями, зануритись у вірту-
альну дійсність, побачити цікаві експозиції, що 
є одним із засобів формування лінгвокраїнознав-
чої компетентності.

У процесі організації науково-дослідницької 
роботи з лінгвокраїнознавчої проблематики за 
допомогою ІКТ можна запропонувати викорис-
тати електронну мапу та різноманітні фото ет-
нокультурних регіонів України від ХІ століття 
до сьогодення, де простежуватиметься як про-
тягом тривалого часу змінювались їх назви, чи-
сельність та кордони. Така інформація є на сай-
тах: «Етнографічні регіони України коли вони 
сформувались» (https://ua.igotoworld.com/ua/article/  
953_etnograficheskie-regiony-ukrainy.htm) та  
«Україна споконвічна. Етнографічне районуван-
ня України» (https://etnoua.info/rajonuvannja/).

Майбутні філологи також за допомогою ІКТ 
можуть підготувати цікаві презентації лінг-
вокраїнознавчої тематики в межах наукового 
гуртка, або на студентських міжвузівських кон-

ференціях з проблем українознавства, фолькло-
ристики, наприклад: «Мовна картина світу», 
«Українські стереотипи», «Безеквівалентна лек-
сика української мови», «Ономастична лексика 
у творчості О. Забужко», «Ономастична лексика 
в прислів’ях та приказках», «Лексика побутових 
реалій, що використовують у різних регіонах 
України», «Показ одягу Гуцульщини та тради-
ційний одяг Слобожанщини», «Традиційна регі-
ональна їжа українців», «Різдвяні традиції в за-
хідному та східному регіонах України» тощо. За 
допомого ІКТ можна зробити аналіз побуту, зви-
чаїв, традицій нашого народу, зацікавити, май-
бутніх філологів у подальшому дослідженні лінг-
вокраїнознавчої проблематики. Адже до сьогодні 
створено багато ресурсів – електронних бібліотек 
України та світу, якими може скористуватись 
майбутній філолог, наприклад: електронна біб-
ліотека «Diasporiana» (http://diasporiana.org.ua),  
Електронна бібліотека «Культура України» 
(http://elib.nlu.org.ua), Велика Одеська Бібліоте-
ка (http://www.library.com.ua/shop_ling.shtml), Із-
борник – 2002 (http://izbornyk.org.ua), Мислене-
ве дерево (українські інформаційні ресурси для 
освіти і науки) (www.myslenedrevo.com.ua), елек-
тронна бібліотека «Україніка» (http://irbis-nbuv.
gov.ua), Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя 
Стефаника» (http://lib.pnu.edu.ua).

Висновки і пропозиції. Отже, на сьогод-
ні використання ІКТ у закладах вищої освіти 
є важливою і необхідною умовою, яка розширює 
можливості для опанування лінгвістичних, кра-
їнознавчих знань, цілісного дослідження на-
ціонально-культурної специфіки мови, підви-
щення якості підготовки майбутніх учителів до 
практичних та семінарських занять з фахових 
дисциплін, формування вміння використовува-
ти комп’ютерні засоби у професійній діяльності. 
Наявні електронні ресурси дозволяють викла-
дачам закладів вищої освіти удосконалювати 
різноманітні форми і методи роботи для кращо-
го опанування студентами-філологами змісту 
навчальної дисципліни. ІКТ дають змогу ґрун-
товніше вивчити національно-регіональний 
колорит української мови у зв’язку з етнічни-
ми особливостями світосприйняття, моральних 
норм і цінностей народу. Залучення майбутніх 
словесників до вивчення фахових дисциплін за 
допомоги ІКТ сприяє підвищенню рівня дослід-
ницьких умінь, активізації пошукової роботи, 
розвитку творчого мислення, професійному са-
мовдосконаленню у майбутній педагогічній чи 
науковій діяльності.

Перспективою подальших досліджень може 
бути розроблення дослідницьких завдань для 
майбутніх філологів з використанням ІКТ з метою 
розвитку лінгвокраїнознавчої компетентності.
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