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Проаналізовано історико-педагогічну ґенезу становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у 
період Просвітництва. Визначено, що викладач іноземних мов був взірцем моральності; проявляв любов до професії, до вихованців; до-
сконало володів дисципліною, яку викладав; мав потяг до самоосвіти та самовдосконалення. Педагогічний діяч періоду Просвітництва 
орієнтувався навчити не тільки читати та перекладати тексти іноземною мовою, він прагнув зробити наставника стати активним 
учасником іншомовної комунікації. 

КАЛЕЙДОСКОП МОВ

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
У ПЕРІОД ПРОСВІТНИЦТВА

УДК 378:81’243(091)«16/17» 

А

Ключові слова: компетентність; лінгвометодична компетентність; лінгвометодична підготовка; підготовка майбутніх фахівців; викладач іноземної мови; 
період Просвітництва

Актуальність проблеми. Модернізація професійної 
підготовки сучасних викладачів іноземних мов, а саме 
їхньої лінгвометодичної підготовки, передбачає вивчен-
ня й урахування історичного досвіду, становлення та 
розвит-ку системи навчання іноземних мов узагалі на те-
риторії України. Розуміння сутності лінгвометодичної під-
готовки як базової структури професійної компетентності 
сучасного викладача іноземних мов є можливим за умо-
ви ретроспективного аналізу витоків його професійної  
діяльності, становлення його як ідеального професіонала 
в межах діахронічного аналізу та за рахунок усвідомлення 
складників його професійної підготовки.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Думки та 
ідеї учених-філологів, методистів, викладачів, учителів 
різних періодів вплинули не тільки на особливості оволо-
діння іноземними мовами як дисципліни, а й на виключ-
ність підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, 
особливо в аспекті їхньої лінгвометодичної підготовки. Іс-
торія лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів 
іноземних мов поки що залишалася поза увагою вчених, 
проте передумови цього питання розглянуто дослідни-
ками різних галузей наукового знання й у вітчизняній, і в 
зарубіжній науковій практиці. Зокрема, проблеми пошуку, 
опису педагогічної діяльності взагалі та особливості пе-
дагогічної діяльності викладачів іноземних мов зокрема 
описано в працях класиків літератури (Л. Толстой, Т. Шев-
ченко, І. Франко); їхні твори стали джерелом для вивчення 
еволюції ставлення суспільства до викладачів; із позиції 
філософії частково проблему висвітлено А. Дистервегом, 

Г. Сковородою, В. Татищевим, Г. Тепловим; із позиції пе-
дагогіки, зокрема в історичному сенсі, репрезентовано у 
працях В. Вихруша, М. Євтуха, Л. Нікшикової, С. Сірополка, 
О. Солодянкіної; з позиції культурології розглянуто особ-
ливості впливу діяльності викладачів іноземних мов на 
культурну спадщину України (О. Висоцький, В. Греченко, 
В. Кушнерук, В. Режко, І. Чорний); особливість підходів, 
методів, засобів і технологій навчання іноземних мов 
проаналізовано в студіях Н. Борисової, М. Ветчинової,  
Л. Гульпа, Л. Кравчук, Б. Лабінської, Т. Литньової, В. Плахот-
ника, Л. Щерби,  історичний аналіз підготовки викладачів 
на території України – В. Безлюдна, А. Долапчі, О. Мисечко, 
О. Шендрук. 

Аналіз цих досліджень показав, що в жодній роботі не 
виділено еволюцію лінгвометодичної підготовки виклада-
чів іноземних мов, що була використана ними впродовж 
професійної діяльності або у процесі їхньої підготовки. 
Враховуючи дисертаційний матеріал, програмні докумен-
ти, що регламентували підготовку майбутніх викладачів 
іноземних мов, знаходимо підтвердження того, що історія 
питання лінгвометодичної підготовки зазвичай розроб-
лялася у вузькому науково-методичному аспекті, тому її 
результати не можуть повною мірою бути використані у 
процесі моделювання системи формування лінгвомето-
дичної компетентності майбутніх викладачів іноземних 
мов. А отже, проведений огляд наукових розвідок проб-
леми лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів 
іноземних мов на території України та уявлення про них 
як фахівців узагалі має достатньо фрагментарний, урив-

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-0232-0756 � Кокнова Т. А. 



56

КАЛЕЙДОСКОП МОВ

№ 5 (182) 2018

ISSN 2522-9729 (online)

Кокнова І. А.C

частий, розпорошений характер. Комплексне й цілісне 
дослідження цього питання ще відсутнє. На жаль, ідеогра-
фічної традиції, присвяченої проблемі лінгвометодичної 
підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, ще не 
склалося, у результаті чого стан її науково-історичної роз-
робки серйозно відстає від суспільної потреби.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Оскільки в науковій літературі бракує напра-
цювань щодо історико-педагогічного аналізу проблеми, 
виникла необхідність у визначенні тактики для цього 
аналізу. Використовуючи документи та історичні хроніч-
ки, мета цього дослідження у співвіднесенні особливо-
стей лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів 
для створення ретроспективної генези лінгвометодичної 
підготовки майбутніх викладачів у період Просвітництва 
цього явища. 

Мета статті – проаналізувати історико-педагогічну 
генезу становлення лінгвометодичної підготовки майбут-
ніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва. 

Викладення основного матеріалу. Процес підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов як системи В. Безлюд-
на вбачає у впливові багатьох чинників, які доцільно роз-
глядати на трьох рівнях: як процес, як стан і як результат 
[83, с. 103]. Відповідно до цього, необхідно було опрацю-
вати літературу, яка дає можливість поєднати в систему 
окреслені вище взаємопов’язані складники для історико-
педагогічного аналізу проблеми становлення лінгвомето-
дичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у 
науковому просторі. 

У різні періоди розвитку суспільства в літературі пред-
ставлена інформація щодо лінгвометодичної підготовки 
майбутніх викладачів у двох векторах. По-перше, є ро-
зуміння, як саме вивчали іноземні мови, які методики та 
технології застосовували. Такі праці використано з метою 
з’ясувати, яким саме методичним інструментарієм кори-
стувалися викладачі конкретних періодів. По-друге, пред-
ставлено результати аналізу викладача іноземних мов як 
особистості. Деталізовано їхні якості, знання та вміння, 
якими вони володіли, на що були зорієнтовані їхні профе-
сійні цінності. Оскільки у науковій та художній літературі, 
особливо в перші два періоди, поняття «викладач інозем-
ної мови» як окремої кваліфікації не існувало, то для зби-
рального аналізу враховувалися і вимоги до викладачів 
узагалі, і до тих, хто викладав іноземну мову зокрема. 

Отже, у період XVII–XVIII ст., що відомий значними зру-
шеннями педагогічної думки (період Просвітництва), ви-
никають, перші державні школи, Академії наук, інститути, 
учительські семінарії та училища, а також створюється 
перший прародич сучасного Міністерства освіти (Комісія 
про заснування училищ) [8, с. 149]. 

Проникнення західної культури та освіти за рахунок 
розвитку друкарства дало можливість перейняти новітні 
іноземні педагогічні ідеї. Рядки про тогочасних педагогів 
підкреслено в працях Яна Амоса Коменського: вчитель 
мав бути чесним, діяльнісним, наполегливим, живим взір-

цем доброчесності, відданим справі, який пробуджує ін-
терес учнів до знань, прищеплює прагнення до освіченос-
ті та працелюбності [9]. 

Перші спроби на державному рівні узгодити реко-
мендації з лінгвометодичної підготовки викладачів були 
зроблені у XVIII ст. реформою Петра І. Методичні реко-
мендації відобразили складений у той час колективний 
досвід виховання і навчання молоді за підручниками: 
«Буквар» Федора Полікарпова; «Перше учіння отрокам» 
Феофана Прокоповича [11, с. 33]. У своїх філософських 
роздумах В. Татищев закликав ставитися до підопічних 
як до своїх дітей, навчати їх не тільки грамоти, але й фор-
мувати особистісні якості, що будуть при нагоді впро-
довж життя [8].

Важливі та значні спроби узагальнення тодішньої світ-
ської освіти були сформульовані М. Ломоносовим у праці 
«Про проект регламенту московської гімназії», що у по-
дальшому був узагальнений у колективній праці профе-
сорів Московського університету «Спосіб учіння», яка й 
стала прототипом сучасної методики. Вважалося, що осві-
чений педагог мав здійснювати педагогічну діяльність, 
стати для тих, кого навчали, взірцем доброчесності, непо-
рочності характерів, а під час навчання педагог має бути 
поблажливий та ласкавий, не відбити бажання в учнів учи-
тися [8]. На думку Т. Донської, створення цієї дисципліни 
стало початком викладання методики як професійно важ-
ливої дисципліни, що стала обов’язковою під час підготов-
ки викладацьких кадрів [7, с. 35]. Хоча всі окреслені науко-
ві праці присвячені методиці викладання рідної мови, та 
вони стануть у подальшому орієнтиром для необхідності 
розробки окремих галузевих методик. 

В Україну Просвітницька епоха прийшла з Північної Єв-
ропи. Реформи спочатку поширилися на Річ Посполиту, а 
звідти й на іншу територію України. Як зазначено раніше, 
завдяки книгодруку збільшився попит на іноземні мови 
в Україні. Іван Федоров услід за Франциском Скориною 
(1517–1519) перекладає низку богословських книг з латини 
та грецької й засновує (1573 р.) у Львові друкарню, де дру-
кує слов’янську «Азбуку» та нове видання «Апостола» [4]. 

Друкарство сприяло появі значної кількості освічених 
людей, що призвело до поширення науки та освіти тери-
торією України. У ХVI ст. розпочалося заснування в містах 
та селах народних шкіл, а у 1576 р. на Волині засновано 
перший заклад вищої освіти – Острозька колегія, де впер-
ше починається викладання іноземних мов, що поступо-
во поширюється на  гімназії та університети України [10, 
с. 1]. Керівник, київський воєвода Костянтин Острозький, 
запрошує іноземних учених викладати низку дисциплін, 
зокрема й іноземні мови [13]. 

Упродовж XVIII ст. у європейських державах розпо-
чалася реорганізація та формалізація структури освіти, 
на кшталт тієї, що була оприлюднена в галицькій провін-
ції монархії Австрії Габсбургів (1774 р.). Освітній процес 
регламентувався «Загальними правилами» (Allgemeine 
Schulordnung) у межах трирівневої системи освіти, яка 
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складалася з початкової школи (для дітей селян та реміс-
ників), середньої школи (для дітей міщан) та «нормальних 
шкіл» для підготовки вчителів [12, с. 15]. 

Головним культурним та освітнім центром після закрит-
тя Острозької колегії (1636 р.) стала Києво-Могилянська 
колегія (згодом Київська академія) (1701 р.). Особливу 
роль було відведено вивченню латини на основі опрацю-
вання філософських творів Античності, Середньовіччя, 
Просвітництва. Один із визначних вихованців Києво-Мо-
гилянської академії Г. Сковорода став для України творчим 
та науковим взірцем, який сприяв розвитку української 
філософської думки [6]. Споглядаючи за педагогічним 
взірцем, Г. Сковорода бачив його людиною чуйною, гу-
манною та чесною, яка мала позитивно впливати на своїх 
підопічних [14]. У роздумах І. Песталоцці вчитель мав бути 
сповнений любові та мудрості, йому повинно бути прита-
манне вміння володіти собою та помічати в кожній окре-
мій дитині унікальність [9].

Вплив європейської реформації освіти торкнувся і 
тогочасної Росії. За наказом Катерини ІІ (1782 р.) було 
окреслено план народних училищ, на базі яких відбува-
лася підготовка вчителів та підручників для виховання 
нації. Така ж традиція була перейнята й Україною (1763–
1764). Самуїл Миславський запропонував «інструкцію», 
що містила Положення про викладання іноземних мов 
у київських закладах освіти. Згідно з інструкцією для 
вивчення мови було виділено два роки (перший рік на 
вивчення граматики; другий – синтаксис), визначено під-
ручники, за якими здійснювали підготовку, рівень воло-
діння мовою та запропоновано можливість спілкування 
з носіями мови [14]. 

Мовна підготовка в Києво-Могилянській академії поля-
гала у викладанні кількох мов: латинська мова була запо-
рукою освіченої людини, нею користувалися в будь-якій 
ситуації (побут, державна / військова установа); грецька 
мова давала можливість долучитися до скарбниць світо-
вої культури; польською мовою володіли майже всі сту-
денти в Україні, нею користувалися при викладанні дис-
циплін [15, с. 81–85]. 

За розробками Симона Тодорського, з 1738 року по-
чинають вивчати нові європейські мови (німецьку, фран-
цузьку) та староєврейську (для дослідження джерел хри-
стиянства) [там само, с. 81]. Популярність нових мов була 
визначена зростанням попиту на випускників, яких од-
разу запрошували працювати викладачами. Отже, знання 
латини хоча й було паспортом освіченості, але її значення 
поступово зменшувалося. Рік за роком перевага надава-
лася вивченню нових мов – німецької та французької (їх 
обирали 45 % студентів), іспанської, італійської. 

Головна складність, наприклад, для відкриття класу з 
німецької, знову полягала у відсутності викладачів; для 
викладання французької мови (з 1753 р.) запрошувалися 
носії мови. Дослідженням Н. Синичкіної визначено низ-
ку труднощів у викладанні нових мов [11]. По-перше, це 
коштовні зобов’язання, що були значно вищі для інозем-

них викладачів. По-друге, володіння тільки іноземною 
мовою ускладнювало викладачам-іноземцям можливість 
пояснити студентам правила тощо. Тому для вирішення 
цих питань, з одного боку, до Слуцька було направлено 
двох талановитих студентів філософії вивчити німецьку та 
французьку мови для подальшого викладання в Академії. 
З іншого, – установа намагалася залишати викладачами 
вихованців Київської Академії, що стало на той час уже 
успішною традицією [там само]. Серед випускників Київ- 
ського колегіуму були Г. Сковорода, Ф. Прокопович,  
А. Сатановський, які у своїй подальшій діяльності активно 
перекладали та викладали, усіляко заохочуючи нове мис-
лення у своїх підопічних [10, с. 2].

На думку Г. Антонюк, мовознавча концепція Києво-Моги-
лянської академії постійно підтримувала піднесення пре-
стижу багатомовності. У стінах закладу іноземною мовою 
викладалися такі навчальні курси: «Логіка»/«Philosophia 
rationalis»; «Фізика або натурфілософія»/«Physics seu 
philosophia naturalis»; «Метафізика» [1, с. 219].

Успішність вивчення іноземної мови в Україні відкрива-
ла широкі можливості: або продовжити навчання в євро-
пейських університетах, або стати викладачем іноземних 
мов у кількох університетах. Педагоги, викладаючи мови, 
використовували різноманітні активні методи самостійної 
роботи: творчі роботи на певну тему, складання анотацій, 
підготовка промов, підготовка рефератів, участь у диску-
сіях, проводилися колоквіуми та диспути; наприкінці року 
готували публічні диспути із запрошенням іноземців із 
Західної Європи, Балкан, Росії, Близького Сходу [2, с. 344].

Європейські педагоги головною метою навчання вбача-
ли формування інтелектуальних умінь, уявлень, понять і 
теоретичних знань (Й. Гербарт), під зразковим педагогом 
розуміли не тільки досконале володіння своєю дисциплі-
ною, але й любов до дітей та своєї професії, прагнення по-
стійно стежити за новими педагогічними, психологічними 
та методичними тенденціями (А. Дістервег) [5, с. 11]. 

Висновки з даного дослідження. Узагальнюючи аналіз 
наукової та художньої літератури з питання становлення 
лінгвометодичної підготовки вчителів іноземних мов у пе-
ріод Просвітництва, зауважуємо, що педагог того періоду 
є взірцем моральності; любові до професії, до вихованців; 
досконало володіє дисципліною, яку викладає; має потяг 
до самоосвіти та самовдосконалення. Такий педагогічний 
діяч орієнтувався навчити не тільки читати та перекладати 
тексти іноземною мовою, він прагнув зробити наставника 
активним учасником іншомовної комунікації; підготувати 
деяких студентів до майбутньої педагогічної діяльності. 
Викладач того часу – це гуманіст, просвітник, який ставить 
у центр своєї освітньої діяльності особистість учня. 

Перспективи подальших розвідок. Дослідження не 
претендує на завершеність, у перспективі вбачається ана-
ліз інших історичних періодів для визначення динаміки 
становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх ви-
кладачів іноземних мов.
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