
42 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА №1, 2013

O ГГ оо тт уу єє мм оо   мм аа йй бб уу тт нн ьь оо гг оо   вв чч ии тт ее лл яя �� сс лл оо вв ее сс нн ии кк аа

В інфор маційно�бур х ли во му і мо раль но де п ре сив -
но му ХХІ столітті збільши в ся об сяг функціональ них
обов'язків учи те ля і зо к ре ма вчи те ля�сло вес ни ка. Сьо -
годні це носій гу манітар ної куль ту ри, мо раль но�етич них і
куль тур но�ес те тич них цінно с тей, дослідник, ме не джер,
пси хо лог, му д рий на став ник, ко т рий влас ним при кла дом
сти му лює своїх учнів до ес те тич но го са мо роз вит ку, са -
мо ак ту алізації й са мов до с ко на лен ня.

Такі ви мо ги ак ту алізу ють ува гу до кож ної із скла до -
вих си с те ми про фесійної підго тов ки май бут ньо го вчи те -
ля�сло вес ни ка. Її ме та — че рез гар монійний
взаємозв’язок й оп ти маль не співвідно шен ня підси с тем
фор му ва ти ме то до логічну та фа хо ву куль ту ру пе да го га.
Ре зуль та том про фесійної підго тов ки вва жа ють го -
товність до здійснен ня пе да гогічної діяль ності, що
знахо дить ви яв у на бу тих про фесійних ком пе тенціях і
виз на чається гу маністич ною орієнтацією ціннісних
пріори тетів. Ідеть ся, зо к ре ма, про гу манізм, по ва гу до
осо би с тості, вірність про фесійно му обов'яз ку, ду -
ховність, мо ральність, пра гнен ня до твор чості. 

Ефек тив ним за со бом пе ревірки рівня про фесійно го
й осо бистісно го роз вит ку є підси с те ма фа хо вих прак тик.
Фоль к лор на і літе ра тур но�краєзнав ча, діалек то логічна й
ет но г рафічна, пе да гогічна прак ти ки, тісно впле тені в
соціаль ну ре альність, слу гу ють єдналь ною лан кою між
те о ре тич ним нав чан ням і май бут ньою са мостійною пе -
да гогічною діяльністю. Участь у по шу ко во�дослідницьких
ек с пе диціях, ви ко нан ня функціональ них обов'язків учи -
те ля�пред мет ни ка і клас но го керівни ка на пе да гогічній
прак тиці до зво ляє транс фор му ва ти про фесійні знан ня у
пе ре ко нан ня, ус та нов ки, по тре би, мо ти ви, інте ре си,
сфор му ва ти си с те му про фесійних та осо бистісних
цінно с тей. 

Од нак, як по ка зує прак тич ний досвід, ви ща шко ла не
ре алізує в си с темній цілісності проб ле му фор му ван ня
ціннісних орієнтацій май бут ньо го вчи те ля. При чи на —
фор маль не став лен ня і зве ден ня до мініму му нав чаль них
го дин, кон суль тацій, відсутність коштів на про ве ден ня
по льо вих прак тик. Фінан со ва скру та ста ла при чи ною то -
го, що навіть пер шу пе да гогічну прак ти ку в ок ре мих за -
кла дах до зво ля ють про хо ди ти за місцем про жи ван ня
сту ден та без до стат ньої кількості кон суль тацій й відвіду -
ван ня ме то ди с та. Та ке кри чу ще став лен ня не га тив но по -
зна чається на про фесійно�ме то дичній ком пе тент ності
май бут ньо го вчи те ля, од нак пе ре дусім — на ціннісних
пріори те тах фа хо вої прак ти ки. На томість по ка зо вим є
за кор дон ний досвід, де здо бу ва чам ба ка лаврсько го і
магістерсько го сту пенів про по нується ши ро кий спектр
курсів і прак тик з різних га лу зей ми с тец тва, фоль к ло ро�,
літе ра ту ро те рапії в кон тексті національ ної куль ту ри й ет -
но г рафії. 

Студіюван ня праць ос танніх років підтвер д жує ува гу
освітян Ук раїни і за рубіжжя до пи тань ор ганізації і ме то -
ди ки про ве ден ня фа хо вої прак ти ки (О. Аб дулліна, І. Зя -
зюн, Н.Дей ни чен ко, М. Козій, Л. Кон д ра шо ва,
Н. Кузьміна, З. Кур лянд, Н.Нич ка ло, М.Пен ти люк, В. Сла -
с ть онін, І.Со ко ло ва, М. Фіцу ла, Л. Хо мич, О. Цо кур та ін.).
Досліджен ню різних ас пектів проб ле ми ціннісної па ра -
диг ми освіти, пе да гогічної аксіології, цінності осо би с -
тості при свя чені на укові студії Б.Гер шунсько го, Г.Ко -
джаспіро ва, В.Лу тая, О.От ич, В.Ри бал ки, Т.Уса тен ко.
Вод но час проб ле ми фор му ван ня ціннісних орієнтацій
учи те ля і роль фа хо вої прак ти ки у цьо му про цесі в на уко -
вих публікаціях роз криті не до стат ньо. Аксіологічни ми
підхо да ми є по тре би вдо с ко на ли ти і кон цеп ту альні за са -
ди та про гра ми фа хо вих прак тик.

У ме жах статті роз г ля не мо особ ли вості фа хо вої
прак ти ки як соціаль но�про фесійно го і ко муніка тив но го
фе но ме ну, ціннісні пріори те ти фоль к лор ної, літе ра тур -
но�краєзнав чої, діалек то логічної, ет но г рафічної, пе да -
гогічної прак тик, їх вплив на фор му ван ня ціннісних
орієнтацій май бут ньо го вчи те ля�сло вес ни ка.

За зна чи мо, що по нят тя "прак ти ка" по хо дить від
грецько го сло ва "прак сис", тоб то діян ня, ак тивність,
діяльність [8, с.268]. Су часні пси хо ло ги до во дять, що
прак ти ка — це чуттєво�пред мет на діяльність, за до по мо -
гою якої лю ди на змінює і пе ре тво рює світ [5, с.352].
Філо со фи до во дять, що прак ти ка по вин на бу ти відо -
крем ле на від та кої більш ши ро кої ка те горії, як діяльність,
оскільки діяльність є прак ти кою ли ше тоді, ко ли в ході її
здійснен ня на ро джу ють ся знан ня або пе ревіряється їхня
істинність [1, с.137]. 

Як пе да гогічна ка те горія, "прак ти ка / фа хо ва прак ти -
ка" є скла до вою нав чаль но�ви хов но го про це су ви щої шко -
ли. Її ме та — нав чи ти сту дентів твор чо ви ко ри с то ву ва ти у
про фесійній діяль ності на уко во�те о ре тичні знан ня і прак -
тичні на вич ки [9, с.325]. Спільною ри сою прак тик є про -
фесійна пе да гогічна спря мо ваність. Од нак зро с тан ня
соціаль ної ролі осо би с тості й ак цент на про фесійну ком пе -
тентність знач ною мірою впли ва ють на роз ши рен ня ме ти
фа хо вої прак ти ки і спря му ван ня її на са мо ре алізацію, са -
мо ви ра жен ня й са мо виз на чен ня осо би с тості пе да го га.
Роз ши рюється і змісто ве на по внен ня функцій фа хо вої
прак ти ки, се ред яких — аксіологічна (фор му ван ня і роз ви -
ток пе да гогічно го світог ля ду, си с те ми ціннісних ус та но вок
і пе ре ко нань); роз ви валь на (роз ви ток пе да гогічних здібно -
с тей, осо бистісний і про фесійний роз ви ток); ре ф лек сив на
(аналіз і оцінка влас но го емоційно го ста ну, осо бистісних і
про фесійних яко с тей); куль ту рот вор ча (опа ну ван ня са мо -
бутністю національ ної куль ту ри, ви роб лен ня умінь аналізу -
ва ти яви ща куль ту ри, за сто со ву ва ти ме то ди ку "діало гу
куль тур" у си с темі шкільної мов но�літе ра тур ної освіти).
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Роз г ля не мо при зна чен ня фа хо вих прак тик у вищій
філо логічній школі крізь приз му ціннісних пріори тетів
сьо го ден ня.

У ре аліях сьо го ден ня фоль к лор сприй ма ють інко ли
як ви яв да ле ко го ми ну ло го, а ес те тичні цінності — влас -
не, му зей ною ка те горією (С.Са до вен ко). Од нак на
відміну від су час ної ма со вої куль ту ри фоль к лор на спад -
щи на поз бав ле на уніфікації, за штам по ва ності, сте рео -
тип ності, відо бра жає світог ляд і пси хо логію на ро ду,
зберігає і про па гує ідеї ви хо ван ня. 

Розмірко ву ю чи про ціннісні пріори те ти мо ло до го
по коління в умо вах зро с тан ня маргіналізації, три во ги в
супільстві, ми не ми ну че звер таємо ся до життєвої му д -
рості на ших предків. Са ме на род на пісня, каз ка, ле ген -
да, при каз ка з їх по туж ним ху дож ньо�ес те тич ним і
пізна валь но�ви хов ним по тенціалом, унікальністю, ви -
со кою по чуттєвістю в час "інте лек ту аль но на си че ної
елек троніки" (Е.По миткін), інфор маційно го пе ре ван та -
жен ня й де п ре сив но го ста ну, кри зи ко муніка тив но го
по тенціалу, ре алізації сво бо ди сло ва як усе доз во ле -
ності дає мож ливість збе рег ти життєві орієнти ри,
зцілює, до дає ес те тич ної на со ло ди, за до во лен ня й оп -
тимізму. 

На род на каз ка знай о мить з мо раль ни ми й соціаль -
ни ми оцінка ми вчинків лю дей та їх взаємо с то сунків.
Епічні тво ри воз ве ли чу ють відданість батьківщині, ге -
роїзм і відва гу. Пісен на творчість сприяє по пу ля ри зації і
по си лен ню ви хов но го ре зо нан су ет но пе да гогічних ус та -
но вок на ро ду, прин ципів суспільної ети ки. Особ ли ва ви -
хов на ек с пресія на род ної афо ри с ти ки, прислів'їв і при ка -
зок, що типізу ють найрізно манітніші яви ща сімей но го
жит тя, відо бра жа ють зміст мо раль них цінно с тей. 

Усе це ак ту алізує аксіологічну ме ту фоль к лор ної
прак ти ки — че рез фоль к лорні скар би, збе ре жені в
архівах і ще (на ща с тя) в се лах, чис ленні на укові праці
пізна ва ти й ос мис лю ва ти ук раїнську мен тальність, за ну -
рю ва ти ся в мо во мис лен ня на ро ду, а, от же, у "філо софію
йо го мов но�ес те тич но го бут тя" (С.Єрмо лен ко). На гли -
бо ке пе ре ко нан ня ака деміка І. Зя зю на (про це вче ний
не од но ра зо во вис лов лю ва в ся на на ра дах і кон фе -
ренціях), як би кож ний з ук раїнців знав хо ча б три с та з
півмільйо на існу ю чих ук раїнських пісень від по чат ку до
кінця, тоді б ми зна ли й історію на шо го на ро ду, і наші
зви чаї, і на шу куль ту ру. Нам не потрібно бу ло б го во ри ти
про національ не ви хо ван ня. Національ на са мосвідомість
ніко ли не фор мується ро зу мом — це відбу вається тільки
на рівні душі.

От же, фоль к лор на прак ти ка — це діалог з на род ною
куль ту рою. Во на по кли ка на роз ши рю ва ти уяв лен ня май -
бутніх учи телів про ди наміку роз вит ку ро дин но го сло ва,
вдо с ко на лю ва ти уміння аналізу ва ти пси хо ло го�пе да -
гогічний ефект та ес те тич ну цінність фоль к лор ної пам'ят -
ки, сприяє оз до ров лен ню, гар монізації та пси хо -
емоційно го роз вит ку ду хов но го по тенціалу осо би с тості. 

Вар то уви раз ни ти й ціннісні пріори те ти літе ра тур -
но�краєзнав чої прак ти ки, що має ініціюва ти своєрідний
діалог з літе ра тур ним жит тям краю. Її ме ту вба чаємо не
ли ше у вив ченні регіональ них ас пектів літе ра ту ри і, як
засвідчу ють ти пові нав чальні про гра ми, оз броєння сту -
дентів на вич ка ми прак тич ної ре алізації форм і ме тодів
краєзнав чих досліджень. Са ме в літе ра тур -
но�краєзнавчій інфор мації вда ло поєдна но ми с тецькі
сю же ти зі зраз ка ми що ден ної по ведінки жи телів пев ної
місце вості, кон кре ти зо ва но зміст куль тур но го кон тек с ту
регіону. От же, важ ли во фор му ва ти по тре би й ціннісні
інте ре си до ос мис лен ня знань про "ма лу батьківщи ну",
про філо софію жит тя відо мих пись мен ників, які меш ка ли
(чи жи вуть нині) і пра цю ва ли (або пра цю ють) у
відповідній місце вості, тво ри ли (вит во рю ють) склад ний
літе ра тур ний про цес у ло каль них умо вах на тлі світо во го
за галь но ми с тецько го жит тя. Го ло вна цінність участі в ек -

с пе диціях — нав чи ти ся слу ха ти і чу ти, слу ха ти і ро зуміти
співбесідни ка, йо го "за таєний" біль і три во гу за ро ди ну,
рідне се ло, місто, країну. Як що цьо го не відбу вається,
тоді по шу кові ек с пе диції (пе ре кон ли во до во дять учас ни -
ки й керівни ки прак ти ки) — це всьо го ли ше про гу лян ка,
відпо чи нок, але да ле ко не про фесійне ста нов лен ня. 

Дієвим фак то ром впли ву на фор му ван ня ціннісних
пріори тетів осо би с тості ви с ту пає на род не мов лен ня. У
діалектній ко мунікації яс кра во пред став лені особ ливі
знан ня про лю ди ну, людські якості, ро дичівство і
сусідські сто сун ки, тра диційне ве ден ня го с по дар ства,
на родні об ря ди, зви чаї, на род ний ка лен дар. Вод но час
цей фе но мен тра диційної ук раїнської сільської куль ту ри
оригіна льно відтво рює соціаль ний і при родний простір,
час, відо бра жає си с те му за галь но людських і національ -
них цінно с тей, етнічно зу мов лені ти пи мов ної по ведінки,
які скла да ли ся й існу ють у кон крет но му соціокуль тур но -
му то ва ристві впро довж ба га ть ох століть. От же, діалек -
то логічна прак ти ка — це шлях до пізнан ня цінності магії
рідно го сло ва. 

Се ред зав дань прак ти кантів важ ли ве місце має зай -
ня ти і зав дан ня опа ну ва ти пси хо логію діалект но го
спілку ван ня, що спри я ти ме ду хов но му та куль тур но му
зба га чен ню, фор му ван ню ви со ко го рівня міжетнічних
взаємин осо би с тості. Досліджен ня на род ної лек си ки,
яка відо бра жає куль тур ний фон істо рич но го жит тя на се -
ле но го пунк ту, зба га чує й удо с ко на лює мовні осо би с -
тості сту дентів, ак тивізує їх са мосвідомість, ви хо вує
здатність ос мис ли ти своє місце у світі. Окрім то го, по -
льові ек с пе диції да ють мож ливість змен ши ти ди с танцію
між вик ла да чем і сту ден та ми й підви щи ти рівень
довірли во го спілку ван ня, чо го не ви с та чає в умо вах кре -
дит но�мо дуль но го на си че но го нав чаль но�ви хов но го
про це су. Осо бистість керівни ка прак ти ки, йо го мо раль -
ний стри жень, етич на по ведінка відігра ють знач ну роль у
роз вит ку індивіду аль ності й са мо бут ності кож но го сту -
ден та як куль тур ної лю ди ни. 

За зна чи мо, по нят тя "куль тур на лю ди на" ще не
діста ло на леж ної ха рак те ри с ти ки. Нам імпо нує та ке
тлу ма чен ня: "куль тур на лю ди на — це не вірту оз фор -
маль но�ети кет ної шля хет ності, а інтелігент (за ду хов -
ною сут тю), який посідає ак тив но�твор чу життєву
позицію і пра гне най вищі здо бут ки люд ства, оп ти маль -
ний раціоналізм діяль ності спря му ва ти на ство рен ня
твор чої сво бо ди і гідності лю ди ни як ви щої цінності"
[4, с.75]. О. От ич до по внює ха рак те ри с ти ку, вка зу ю чи,
зо к ре ма, на те, що пе да гогічні цінності виз на ча ють ся
по тре ба ми суспільства та осо би с тості й вод но час ви с -
ту па ють ме тою пе да гогічної діяль ності,…впли ва ють на
про цес про фесійної адап тації мо ло до го вик ла да ча і
ство рю ють ос но ву для ста нов лен ня йо го про -
фесійно�пе да гогічної май стер ності та не пе рерв но го
вдо с ко на лен ня [3, с.17] .

У су час но му інфор маційно�тех но логічно му про сторі
особ ли ву роль у швидкій адап тації осо би с тості до ди -
намічних змін гро мадсько го жит тя відіграє ет нос. Щоб
куль ту ра здійсню ва ла ефек тив ний вплив на ду хов ний і
мо раль ний роз ви ток лю ди ни, а осо бистість відчу ва ла
по тре бу в ово лодінні її цінно с тя ми, важ ли во сфор му ва ти
ос но ву для відтво рен ня куль ту ри. Ва го му роль у цьо му
про цесі мо же ви ко ну ва ти ет но г рафічна і му зей на прак -
ти ки. Се ред ос нов них функцій прак ти ки й аксіологічна,
що пе ред ба чає, зо к ре ма, ви роб лен ня ша ноб ли во го
став лен ня до пред став ників різних етнічних і ет но -
графічних груп, які про жи ва ють на те ри торії Ук раїни, а
ос нов ним шля хом її ре алізації є досліджен ня міжкуль тур -
них кон тактів і взаємозв'язків, по шук спільних оз нак
куль ту ри, ви яв лен ня од на ко вої сим воліки і ду хов них
цінно с тей [7, с. 88]. Це своєрідний полікуль тур ний діалог
і діалог між людь ми, "розділе ни ми в часі і про сторі"
(Р.Берг). 
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Без по се ред ня участь у та ких прак ти ках до зво ляє
усвідо ми ти, що кож на де таль архітек ту ри бу дин ку, еле -
мент інтер'єру, стенд, ство ре ний ру ка ми на уко вих
співробітників му зею, кни га є "унікаль ним ме ханізмом
соціаль но�куль тур ної ко мунікації". Во ни не суть інфор -
мацію про епо ху і стиль жит тя, роз ши рю ють куль тур ний
кру гозір, ви с ту па ють дже ре лом емоційно�по чуттєво го
сприй нят тя. По шу ко во�дослідницькі ек с пе диції на по -
вню ють внутрішній простір осо би с то с тей філо логічною
еру дицією, бла го род ни ми по чу ван ня ми, чи с то тою по -
мислів, щирістю по чуттів, шля хетністю, що до зво ляє уви -
раз ни ти й урізно манітни ти уро ки під час пе да гогічної прак -
ти ки. 

Ефек тив ною фор мою пе да гогічної взаємодії,
співпраці, співтвор чості і взаємоз ба га чен ня вчи те ля й
учнів у нав чанні ук раїнської мо ви і літе ра ту ри ви с ту пає
освітній діалог мов них осо би с то с тей. Діалог, у про цесі
яко го відбу вається обмін осо бистісни ми смис ла ми,
співпра ця і співтворчість, зни жується три вожність, сти -
му люється роз ви ток по зи тив ної "Я — кон цепції". Є по -
тре ба вий ти за межі впли ву ко муніка тив ної стра тегії ав -
то ра підруч ни ка чи на уко во�нав чаль ної праці й ви ро би ти
влас ну стра тегію і так ти ку жи во мов но го спілку ван ня. Че -
рез ем патійне, емоційне пе ре жи ван ня, ре ф лек сив не
пізнан ня ду хов но�мо раль них норм і куль тур них цінно с -
тей (Е.По миткін) [3, с. 23] ви хо вується осо бистість,
відкри та до спілку ван ня з інши ми куль ту ра ми.

Учи тель має бу ти не ли ше знав цем лінгвістич них за -
конів і літе ра тур них тон кощів, а й май стром діалогічної
взаємодії, що ґрун тується на пе да гогічно му оп тимізмі,
відкри тості, щи рості і при род ності у спілку ванні, сприй нятті
учнів як парт нерів, пра гненні до ду хов но го взаємозба га чен -
ня і до ка зу істин ності знан ня. Щоб фор му ва ти в учнів такі
мов но�фа хові якості, носієм цих яко с тей і не за пе реч ним
взірцем по ви нен бу ти на сам пе ред сам пе да гог. 

Успішне ви ко нан ня зав дань фа хо вих прак тик відбу -
вається з ура ху ван ням послідо вної ре алізації прин ципів:
взаємозв?яз ку і взаємо п ро ник нен ня те о ре тич ної підго -
тов ки і прак тич ної діяль ності; інте г рації нав чаль ної і
дослідницької діяль ності; ет но куль ту роз нав чо го, осо -
бистісно�діяльнісно го, ком пе тентнісно�орієнто ва но го
підходів; пе да гогіки співпраці; на ступ ності; не пе рерв -
ності; варіатив ності у ви борі змісту і форм діяль ності;
поліфункціональ ності, але на сам пе ред аксіологічно го. 

Відо мий пси хо лог В. Ри бал ка в цьо му кон тексті йду -
чи від прин ци пу са моцінності кож ної осо би с тості, сфор -
му ль о ваного ще І. Кан том, за го с т рює ува гу на прин ци пі
цінності са мої осо би с тості. Уче ний на го ло шує: "В
суспільстві слід пе ре ос мис ли ти гу маністич ний сенс на -
яв них те орій і прак тик в кон тексті підне сен ня осо би с тості
уч ня, вчи те ля, гро ма дя ни на, керівни ка, на да ю чи пе ре ва -
гу та ким йо го фор мам і ме то дам, як етнічне, етич не,
твор че, ду хов не підне сен ня цінності в суспільстві та
індивіду аль но�пси хо логічне са мопідне сен ня цінності
влас ної осо би с тості лю ди ни. Слід вик лю чи ти усі фор ми
нав чан ня, ви хо ван ня, суспільної по ведінки, пов'язані із
при ни жен ням й обезціню ван ням осо би с тості" [ 6,
с. 421—422]. 

Уза галь нен ня дослідницьких ма теріалів дає підста ви
ок рес ли ти фа хо ву прак ти ку як та кий вид прак тич ної діяль -
ності сту дентів, що сприяє фор му ван ню про фесійних (пе -
да гогічної, ме то дич ної, пси хо логічної, мов но ко муніка тив -
ної, фоль к лор ної, літе ра тур ної, куль ту рознав чої)
ком пе тенцій, ство рює умо ви для са мо ре алізації, са мо ви -
ра жен ня, са мо виз на чен ня осо би с тості пе да го га. 

Під час нав чаль но�на уко вих ек с пе дицій з'яв -
ляється мож ливість ос мис ли ти, філо софсько�пси хо -
логічну мудрість тра диційно го світог ля ду, мен -
тальність, "за ко до ва ну" в мов ленні жи телів різних
регіонів Ук раїни. Інтен сифікується роз ви ток про -
фесійно�пе да гогічно го мис лен ня, твор чих здібно с тей,
на бу вається дослідницький досвід, не обхідний для ре -
алізації інно ваційної пе да гогічної діяль ності, а ово -
лодіння спек тром відповідних знань, умінь, ціннісних
ус та но вок дає мож ливість під час пе да гогічної прак ти -
ки роз роб ля ти й уп ро ва джу ва ти у шкільні про гра ми
"регіональ ний ком по нент". 

Ре зуль та тивність фа хо вої прак ти ки виз на чається гу -
маністич ною орієнтацією ціннісних пріори тетів: Лю ди на,
Осо бистість, Індивіду альність. Ідеть ся про гу манізм, по -
ва гу до осо би с тості ви хо ван ця, вірність про фесійно му
обов'яз ку, ду ховність, мо ральність, виз нан ня пра ва оби -
ра ти влас ний шлях роз вит ку, пра гнен ня до твор чості. У
цьо му кон тексті важ ли во роз г ля ну ти ціннісні пріори те ти
вик ла да ча як керівни ка фа хо вої прак ти ки, йо го етичні
прин ци пи, що відігра ють знач ну роль у роз вит ку
індивіду аль ності й са мо бут ності кож но го сту ден та. Це
зав дан ня на ступ них на уко вих ста тей.
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Еле на Се ме ног. Ценностные  приоритеты профессиональной практики в высшей школе

У ста тье рас смо т ре ны осо бен но с ти про фес си о наль ной прак ти ки в выс шей фи ло ло ги че с кой шко ле как со ци аль но�про -
фес си о наль но го и ком му ни ка тив но го фе но ме на. До ка зы ва ет ся, что цен но ст ны ми при о ри те та ми фоль к лор ной, ли те ра тур -
но�кра е вед че с кой, ди а лек то ло ги че с кой, эт но гра фи че с кой, пе да го ги че с кой прак тик в выс шей фи ло ло ги че с кой шко ле вы сту -
па ет фор ми ро ва ние Че ло ве ка, Лич но с ти, Ин ди ви ду аль но с ти. 

Клю че вые сло ва: учи тель�сло вес ник, выс шая фи ло ло ги че с кая шко ла, фоль к лор ная, ли те ра тур но�кра е вед че с кая, ди а -
лек то ло ги че с кая, эт но гра фи че с кая, пе да го ги че с кая прак ти ка, цен но ст ные при о ри те ты.

Olena Semenog. Value priorities of professional practice in high school

The article describes the features of professional practice as a social�professional and communicative phenomenon. It is proved
that the value priorities of folklore, literature and "land knowledge", dialectologic, ethnographic, pedagogical practices in high philo-
logical school is the formation of Man, Personalities, Individuality.

Key words: professional practice, high philological school, value priorities, teacher�philologist.


