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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

 
На сьогодні формування в масовій свідомості престижного образу 

української мови, культури, для якого вони мають всі підстави, є питанням 
відповідальним, особливо для фахівців вищої школи, чия професійна діяльність 
пов’язана  як із мовою,  так і з культурою. Особливо гостро постає ця проблема 
у технічному ВНЗ. Потенційно поширенню й розвиненню української мови 
мають сприяти насамперед соціально-гуманітарні дисципліни, що виклада-
ються у вищих навчальних технічних закладах. Цикл філософії, психології, 
політології, соціології не тільки розширює загальний світогляд студентів, але й 
формує життєву орієнтацію, сприяє реалізації особистих якостей. Завданням 
мовно-культурної політики у виші має стати якнайширша популяризація 
української культури і мови. 

Кафедри спеціалізовані, як, скажімо, кафедра українознавства у 
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, мають 
всі можливості популяризувати українську культуру у вузівському середовищі, 
відновлювати функції рідної мови. Українська мова зазнала впливу настільки 
руйнівних процесів, що після проголошення її державною потребує підтримки 
та сприяння розвиткові на всіх ділянках суспільного життя, повернення її не 
тільки як мови спілкування для значної частини українців, а й для 
представників інших націй в Україні. Звичка користуватися російською в 
побуті при вимушеному переході на українську в професійній діяльності 
породжує явище так званої «дерев’яної мови», мови, що їй бракує природності 
вимови, виразності, гнучкості, достатнього лексичного запасу. В цьому аспекті 
високий професіоналізм та мовна ерудиція викладачів беззаперечно сприятиме 
засвоєнню української мови студентами. 

Курси «Історія України», «Українська мова (за професійним спряму-
ванням)», «Українська та зарубіжна культура», «Культурологія» спрямовані на 
оволодіння культурою мислення, розширення світогляду, засвоєння мовної та 
словникової бази. Майбутній фахівець вищої кваліфікації повинен засвоїти 
загальнолюдські цінності, поглибити знання з історії української культури, 
мови.  

Завданням курсів «Українська та зарубіжна культура», «Культурологія», 
«Історія української культури» є розширення простору української культури, 
мови. Російськомовна атмосфера наших міст породжує ефект мовного диктату 
середовища, стає супротивником у справі реабілітації української мови. Тому 
популяризація та ствердження української мови в студентському середовищі є 
вкрай необхідною справою. Лекція та практичне заняття, що ведуться саме 
української мовою, допомагають долати обмеженість використання української 
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мови, сприяють повноцінному функціонуванню національної мови не тільки в 
писемній, а і в усній практиці наукового спілкування. Їх завдання – зорієнту-
вати студента в тенденціях розвитку науки про культуру на сучасному етапі, 
наголосивши і на спадкоємності культурних, мовних традицій. Ключові 
проблеми, що розглядаються під час лекцій, як правило, виносяться й на 
практичні заняття з метою поглибити окремі аспекти лекційного подання, 
актуалізувати матеріал для його самостійного опрацювання студентами. 

Обмежене використання української в усному спілкуванні гальмує і 
ускладнює справу оздоровлення інших стилів, зокрема адміністративно-
ділового і, особливо, наукового як незалежних, заснованих на власному ґрунті 
мовних утворень. Тому посилена увага на науковій термінології зменшує вплив 
російської термінології. На практичних заняттях студенти мають можливість не 
тільки закріпити вивчене, відтворюючи лекційний матеріал, відомості з 
рекомендованої додаткової літератури, але й висловити самостійні міркування з 
питання, що обговорюється, по-іншому інтерпретувати деякі тези, положення, 
навести власні приклади або запропонувати обговорити детальніше те чи інше 
питання, використовуючи та закріплюючи свої знання з української мови. 

Діалог викладача і студента, безпосереднє їх спілкування також є 
продуктивним способом засвоєння як самого курсу, так і введення до 
побутового, наукового вжитку державної мови. Важливе місце у методиці 
викладанні має широке використання ілюстративного матеріалу, комп’ютерних 
програм, а також відвідування музеїв, виставок, спектаклів, концертів. Отже, 
маємо надію сподіватися, що українська мова стане в нашому суспільстві 
мовою, якою ми не лише спілкуємося задля порозуміння, а й мовою, яку ми від 
колиски пізнаємо і якою творимо світ, виражаємо свої помисли й прагнення, 
своє індивідуальне єство, гуртуємося для праці у продуктивну силу і через яку 
усвідомлюємо себе громадянами однієї спільноти. 
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УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА ЯК ОСНОВА НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ: 
ОРНАМЕНТНІ МОТИВИ, ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ, КОЛОРИТ 
 
Народна творчість – це історична основа, на якій розвивалася і розвива-

ється світова художня культура, одна з форм суспільної свідомості і суспільної 
діяльності. Всі її види об’єднує основне – пізнання та відображення трудової 
діяльності, що відіграла величезну роль у походженні мистецтва. Одним із 
найпоширеніших видів народного мистецтва в Україні є вишивка. З нею 
пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, 
радість і горе, його перемоги і поразки, сподівання на майбутнє. 




