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СТАНОВЛЕННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
В ПЕРІОД ІЗ ХІХ – ХХ ст. 

 
Мета статті ‒ проаналізувати передумови становленнѐ лінгвометодичної 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов на території України в період із ХІХ ‒ 
ХХ ст. У дослідженні використані теоретичні методи й історико-генетичний метод 
длѐ опрацяваннѐ наукових фактів. З’ѐсовано, що становленнѐ лінгвометодичної 
підготовки відбувалосѐ під впливом низки соціально-економічних факторів, ѐкі 
впливали на педагогічні чинники і розвиток освіти. Зроблено висновок, що длѐ 
майбутнього викладача іноземних мов було необхідно не тільки досконало знати 
мову, але й володіти лінгвометодичноя компетентністя. Подальші наукові 
розвідки передбачаять вивченнѐ сучасних особливостей лінгвометодичної 
підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. 

Ключові слова: лінгвометодична підготовка, лінгвометодична 
компетентність, майбутні викладачі іноземних мов, ХІХ – ХХ ст., освітній процес, 
заклад вищої освіти. 

 
Постановка проблеми. Євроінтеграціѐ та оріюнтаціѐ на нові 

педагогічні парадигми вимагаять модернізації професійної підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов. Такий підхід неможливий без 
урахуваннѐ історичного досвіду становленнѐ та розвитку особливостей 
лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов на 
території України, особливо в період формуваннѐ національної системи і 
педагогічної науки (ХІХ – ХХ ст.). 

Аналіз актуальних досліджень свідчить, про усвідомленнѐ 
необхідності в лінгвометодичній підготовці майбутніх викладачів іноземних 
мов упродовж цього періоду, розвиток вищої та професійної освіти ѐк ѐвища 
викликав науковий інтерес сучасних дослідників, що значно полегшило 
науковий пошук. Ученими з’ѐсовано історико-педагогічні засади викладаннѐ 
іноземних мов (Л. Нікшикова, А. Долапчі), досліджено професійну підготовку 
вчителів іноземних мов у ЗВО України (В. Безлядна), розглѐнуто систему 
професійної підготовки викладачів іноземних мов (О. Мисечко), проаналі-
зовано проблему розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземних 
мов у закладах вищої освіти України (О. Шендрук). У більшості зазначених 
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розвідок простежуятьсѐ і особливості викладаннѐ іноземних мов, і особли-
вості підготовки викладачів до професійної діѐльності. Але, на жаль, у робо-
тах не виѐвлено особливість та динаміку становленнѐ лінгвометодичної під-
готовки майбутніх викладачів іноземних мов. Тому мета статті полѐгаю у виок-
ремленні й аналізі передумов становленнѐ лінгвометодичної підготовки май-
бутніх викладачів іноземних мов на території України в період із ХІХ – ХХ ст. 

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було використано низку методів 
дослідження: аналіз, синтез, індукціѐ та дедукціѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, 
абстрагуваннѐ й конкретизаціѐ – длѐ теоретичного опрацяваннѐ наукових 
фактів з проблеми дослідженнѐ; історико-генетичний метод був викорис-
таний длѐ простеженнѐ передумов виокремленнѐ тенденцій, закономірнос-
тей та створеннѐ науково обґрунтованої основи длѐ інтерпретації історичних 
фактів, що впливали на особливість лінгвометодичної підготовки майбутніх 
викладачів іноземних мов у визначений період. 

Виклад основного матеріалу. У межах дослідженнѐ особливостей 
становленнѐ лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних 
мов виникла необхідність розглѐдати цей феномен через призму соціокуль-
турних умов розвитку країни, притаманних тому періоду педагогічних, 
лінгвістичних та наукових поглѐдів провідних фахівців ціюї галузі.  

Покращеннѐ лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів 
іноземних мов упродовж цього періоду, розвиток вищої та професійної освіти 
ѐк ѐвища викликав науковий інтерес сучасних дослідників, що значно 
полегшило наш науковий пошук. Ученими з’ѐсовано історико-педагогічні 
засади викладаннѐ іноземних мов (Л. Нікшикова, А. Долапчі), проаналізовано 
особливості іноземного наставництва (О. Солодѐнкіна), досліджено 
професійну підготовку вчителів іноземних мов у ЗВО України (В. Безлядна), 
розглѐнуто систему професійної підготовки викладачів іноземних мов 
(О. Мисечко), проаналізовано проблему розвитку професіоналізму майбутніх 
викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти України (О. Шендрук). 
У більшості зазначених розвідок простежуятьсѐ і особливості викладаннѐ 
іноземних мов, і особливості підготовки викладачів до професійної 
діѐльності. Роблѐчи стислі характеристики праць, у ѐких відображено 
особливість становленнѐ лінгвометодичної підготовки, виникла необхідність 
розглѐдати цей період відповідно до певних історичних подій, ѐкі наклали 
відбиток на педагогічну спадщину, тобто за хронологічним підходом: першої 
половини – ХІХ ст. (дореволяційна Україна); та другої половини – ХХ ст. 
(Радѐнська Україна) (Мисечко, 2013; Безлядна, 2017; Ткаченко, 2015). 

Аналізуячи результати публікацій, зауважимо, що в першій половині 
ХІХ століттѐ все ще відчутний брак кваліфікованих викладачів іноземних мов, 
тому запрошеннѐ іноземних наставників було вкрай поширеноя практикоя. 
Детальний поглѐд на іноземне наставництво став предметом аналізу 
О. Солодѐнкіної (Солодѐнкіна, 2008). Хоча дослідженнѐ вченої й торкнулосѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 8 (82) 

97 

домашнього наставництва гувернерами та гувернантками, але вбачаюмо за 
необхідне представити результати праці з поглѐду на тривалість наставництва 
ѐк суспільного ѐвища та ѐк соціально-культурного феномену, що неодмінно 
впливало на педагогічні та методичні традиції; на вимоги до іноземних 
наставників ѐк на викладачів іноземної мови та на ті методи, форми й засоби, 
що ними користувалисѐ під час професійної діѐльності.  

Аналіз архівних даних свідчить, що найчастіше наставниками ставали 
особи, ѐкі не були взірцѐми педагогічної галузі у своїй країні, тому й 
змушені були шукати заробітки закордоном (Солодѐнкіна, 2008, с. 43). Така 
педагогічна діѐльність давала їм низку привілеїв: престижність, високу 
заробітну платня, рівноправність із членами дворѐнської родини, 
можливість доглѐду за ними до смерті (Солодѐнкіна, 2008).  

Незважаячи на популѐрність наставництва ѐк ѐвища (і з позиції 
замовника, і з позиції виконавцѐ), державоя це питаннѐ жодним чином не 
регулявалосѐ й залежало тільки від вимог сім’ї, що їх наймала 
(Солодѐнкіна, 2008, с. 31–33). Так, чоловіки у своїй більшості були 
молодого віку; більш затребуваними були жінки похилого віку та 
непривабливої зовнішності (Нікшикова, 2007, с. 32). Затребуваними 
особистісними ѐкостѐми наставників, з одного боку, були спокійність і 
доброта, а з іншого, – вимогливість та строгість (але частіше це 
проѐвлѐлосѐ в жорстокості) (Нікшикова, 2007).  

Викладаннѐ іноземної мови мало кілька цілей: навчаннѐ дворѐнської 
молоді іноземної мови (частіше це французька, німецька, англійська, 
голландська); ѐк наслідок – ознайомленнѐ в повному обсѐзі з літературоя 
та історіюя країни, з ѐкої вони походили, зневажаячи вітчизнѐні традиції, а 
також у межах загального вихованнѐ переймалисѐ специфічні манери 
поводженнѐ в суспільстві, притаманні рідній країні наставника 
(Солодѐнкіна, 2008, с. 41–42).  

Вимоги до гувернерів та гувернанток прописувалисѐ в попередній 
переписці з батьками, хоча їх було важко передбачити наперед. Вони були 
досить різними та залежали і від талантів самого вихованцѐ, і від частини 
обов’ѐзків, ѐкі потрібно було виконувати в навчанні й вихованні 
(Солодѐнкіна). Дещо згодом (XVIII – у містах і XIX – у провінціѐх) почали 
з’ѐвлѐтисѐ загальні вимоги до професійної діѐльності гувернерів та 
гувернанток, з’ѐвлѐютьсѐ детальний перелік професійних вимог і обов’ѐзків 
роботи в аристократичній родині. З поглѐду лінгвометодичної підготовки 
наставники мали: навчати мови, літератури, історії, культури країни 
наставника; супроводжувати свого учнѐ повсяди; навчати хороших манер, 
уміннѐ поводитисѐ за столом, приймати гостей, підтримувати цікаву 
бесіду; розвивали художній та естетичний хист, слідкували за фізичним та 
психологічним здоров’ѐм підопічного (Солодѐнкіна, 2008, с. 34).  
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Наслідки іноземного наставництва були неоднозначними. Ставши 
соціокультурними представниками іншої нації, іноземці знайомили з 
ювропейськими практиками повсѐкденного існуваннѐ підопічних, 
намагаячись підготувати їх у кращому випадку до рівнѐ повної ювропеїзації 
з утратоя національної ідентичності або до гібридних форм із різним 
ступенем архаїки/ювропеїзму (Солодѐнкіна, 2008, с. 38). 

Вивченнѐ іноземних мов у різних установах не здійснявалосѐ в 
межах вимог, ѐкі регуляятьсѐ на законодавчому рівні. Тому на 
дореволяційному просторі панувала низка методів викладаннѐ іноземних 
мов. В основному методика навчаннѐ іноземних мов у кінці XIX – на 
початку XX ст. була під впливом західних педагогів. У методичному 
посібнику О. Мусиновича (1913 р.) із сорока рекомендованих статей з 
методики тільки вісім написані вітчизнѐними дослідниками (Нікшикова, 
2007, с. 16). Рекомендації західних методистів використовувалисѐ в 
дореволяційний період, незважаячи на специфіку та умови роботи.  

Система методів базуваласѐ на цілісному сприйнѐтті, так би мовити 
поюднуячи педагогічну науку з ціннісними формами пізнаннѐ культури 
країни, чиѐ мова вивчаласѐ (релігіѐ, мораль, мистецтво, філософіѐ) 
(Нікшикова, 2007, с. 21). Було досить достатньо прихильників дедуктивних 
методів навчаннѐ, наприклад, вивченнѐ граматики відбуваютьсѐ в 
порівнѐнні з рідноя мовоя, виконаннѐ механічних вправ, але в основному 
без урахуваннѐ загальнодидактичних принципів організації навчаннѐ 
(Нікшикова, 2007, с. 21). Зазвичай викладачі іноземної мови вчили читати й 
розуміти аутентичні книги, а за необхідності користуватисѐ словником 
(Безлядна, 2017, с. 106). Інколи відмічалосѐ поюднаннѐ методів, 
наприклад, викладаннѐ німецької мови здійснявалось із залученнѐм 
рідної мови: поѐсненнѐ граматики, лексики та орфографії, практикували 
переклади, прагнули здійснявати взаюмозв’ѐзок з іншими іноземними 
мовами, що вивчалисѐ (Мисечко, 2008, с. 23–29).  

Відкриттѐ великої кількості гімназій породжую розуміннѐ, що 
іноземна мова ѐк дисципліна ю не лише знарѐддѐм гімнастики розуму, а й 
могутньоя загальноосвітньоя силоя, здатноя розвивати інтелект, 
розширявати світоглѐд, моральність, наповнявати душі й серцѐ високими 
ідеалами істини та краси (Долапчі, 2008, с. 15).  

Реформи, проведені в 1857 році, відкриттѐ великої кількості гімназій 
все одно відмічаять дуже слабкий рівень володіннѐ іноземними мовами, 
наприклад, випускник гімназії мав сформовані навички читаннѐ та 
розуміннѐ іншомовних текстів, а також міг на елементарному рівні 
розмовлѐти. Причини неуспішності крилисѐ в непідготовленості 
педагогічних кадрів; відсутності юдиних критеріїв длѐ оцінки знань та 
перенасиченості освітнього процесу, ѐкий організовувавсѐ без урахуваннѐ 
загальнодидактичних принципів, що робило процес оволодіннѐ мовоя 
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дуже складним (Долапчі, 2008, с. 15–16). Рекомендації, ѐким необхідно 
бути вчителя-філологу, представлені в роздумах Ф. Буслаюва, ѐкий вважав, 
що вчитель повинен не тільки знати своя дисципліну, але й уміти 
передавати те, що знаю; розвивати та тренувати здібності учнів, оскільки 
саме тоді наука вчителѐ маю своя ціну (Буслаюв, 1992, с. 27).  

Хоча зародженнѐ теоретичних засад викладаннѐ іноземних мов 
починаютьсѐ в середині ХІХ ст. (1820–1840), ѐкі і стануть передумовоя длѐ 
подальшого становленнѐ лінгвометодичної підготовки майбутніх 
викладачів іноземних мов у межах системи, зароджені в той період базові 
принципи викладаннѐ іноземних мов дали можливість длѐ становленнѐ 
сучасної методики й передували розвитку ґрунтовних галузей знаннѐ 
(загальної дидактики та психології навчаннѐ).  

Саме тому наприкінці ХІХ ст. недоліки були переосмислені і викладаннѐ 
іноземних мов почало ґрунтуватисѐ та плануватисѐ відповідно до принципів 
навчального навантаженнѐ і з урахуваннѐм вікових та розумових 
можливостей; уведено важливі длѐ того часу принципи добору навчального 
мовного матеріалу відповідно до класів, було враховано принцип частотності 
використаннѐ мовних одиниць, розроблено програми вивченнѐ іноземних 
мов, визначено складники змісту дисципліни (Мисечко, 2008, с. 543). Окрім 
цього, активно впроваджувавсѐ індуктивний метод навчаннѐ, ѐкий 
потребував створеннѐ мовного середовища (Мисечко, 2008, с. 543). 

На думку О. Мисечко, період з 1990 р. ХІХ ст. та початок ХХ століттѐ до 
1917 р. починаютьсѐ становленнѐм загальних основ вітчизнѐної історико-
педагогічної науки, відбуваютьсѐ також переосмисленнѐ ролі методики ѐк 
клячової дисципліни, що повинна бути врахована під час підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов (Мисечко, 2008, с. 452). Оскільки з 
1901 р. значно збільшуютьсѐ роль нових мов, то на території України відкри-
ваютьсѐ низка романо-германських відділень при історико-філологічних фа-
культетах, де випускник мав володіти двома мовами на рівні читаннѐ та тлу-
маченнѐ, вивчаласѐ історіѐ мов, ѐкі штудіявалисѐ на практично спрѐмованих 
семінарах (Мисечко, 2007). Вагомим елементом підготовки викладачів 
іноземних мов стало вкляченнѐ до університетських курсів методики, де 
вперше почали оріюнтуватисѐ на гуманістичні принципи педагогічного 
процесу та зв’ѐзок навчального матеріалу із життѐм (Мисчко, 2007). Так, 
великий лінгвіст О. Пюшковський зазначав, що цінність тих або тих знань 
можна розглѐдати з двох боків: загальноосвітнього (важливі самі по собі) та 
практичного (набуттѐ життюво необхідних навичок) (Карцевський, 2000, с. 42). 

Аналізуячи особливість лінгвометодичної підготовки викладачів 
іноземних мов у дореволяційний період, помітноя стаю тенденціѐ до 
визнаннѐ методики ѐк клячової дисципліни професійної підготовки, ѐка 
спроможна поѐснити шлѐхи ефективного вивченнѐ іноземних мов. Як 
наслідок – використаннѐ, наслідуваннѐ та поюднаннѐ різноманітних 
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методів вивченнѐ іноземних мов даять наприкінці періоду позитивні 
зрушеннѐ. Хоча викладач іноземних мов ще не ю взірцем лінгвометодичної 
підготовки, але його лябов до професії; бажаннѐ самовдосконаляватисѐ, 
проѐв педагогічного таланту сприѐять накопичення плодотворного ґрунту 
длѐ розвитку окресленого вектора. 

Післѐ револяції 1917 року підготовка викладачів стала розглѐдатисѐ 
ѐк цілісна система професійної підготовки, що складаласѐ з виробничого, 
спеціального, загальнопедагогічного, загальноосвітнього та ідеологічного 
компонентів (Мисечко, 2013, с. 476). Психолого-педагогічний складник був 
значно розширений завдѐки введення педагогічної практики та загального 
курсу з методики викладаннѐ іноземних мов (Мисечко, 2013, с. 476). 
Пріоритетноя частиноя професійної підготовки викладачів іноземних мов 
став просвітницько-пропагандистський складник, ѐкий дуже часто був 
найголовнішим у підготовці майбутніх викладачів (Мисечко, 2013, с. 476). 

У 1930–1940-ті роки на території України відкриваятьсѐ Український 
інститут лінгвістичної освіти (УІЛО) (м. Київ), лінгвістичні мовні технікуми в 
Харкові, Одесі, Миколаюві, Дніпропетровську, Кам’ѐнці-Подільському та в 
м. Рикові (зараз м. Єнакіюво), де зміст освіти розподілѐютьсѐ на соціально-
економічний, історико-політичний, загальноосвітній компоненти (Мисечко, 
2011, с. 22). У цей часовий простір з’ѐвлѐятьсѐ праці, що масово 
оріюнтуять майбутніх викладачів іноземних мов на радѐнські історико-
педагогічні наукові тенденції, ѐкі спираятьсѐ на засади марксистської 
методології (Мисечко, 2011, с. 22). 

Важливим моментом ю спроба поюднати підготовку викладачів 
іноземних мов у систему. Ознакоя такої системи стаять такі її компоненти: 
розробка планів, запровадженнѐ заочної та вечірньої форми навчаннѐ, 
створеннѐ профоріюнтаційних підручників, застосуваннѐ змішаної 
методики (навчаннѐ мовленнѐ та читаннѐ, навчаннѐ читаннѐ та граматики 
тощо), упровадженнѐ мовознавчої підготовки (курс «Загального 
мовознавства» М. Мор) (Мисечко, 2011, с. 23).  

Але особливу увагу починаять приділѐти методиці викладаннѐ інозем-
них мов, де її частка в кількості навчальних годин значно збільшуютьсѐ. Про-
ілястровано таке ставленнѐ в деталізації теоретичних знань із дисципліни, 
ознайомленні із загальними уѐвленнѐми про методи й цілі вивченнѐ мови 
длѐ різних вікових категорій (виш, школа); зміцненні педагогічної підготовки 
завдѐки систематизації різних видів неперервної виробничо-педагогічної 
практики (політичної та професійної) (Мисечко, 2011 с. 25).  

З метоя ліквідації нестачі вчителів іноземних мов у 1940–1950-х 
роках розширяютьсѐ перелік ЗВО, де здійсняютьсѐ підготовка майбутніх 
викладачів іноземних мов (Мисечко, 2011, с. 25–28). Длѐ підготовки 
викладачів іноземних мов установлено чотирирічний термін навчаннѐ. 
Оскільки цей період припав на роки евакуації вишів, то у процесі навчаннѐ 
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активно використовуятьсѐ радіо, клуби, пересувні бібліотеки. Важливим 
моментом лінгвометодичної підготовки стало уточненнѐ в 1947 році змісту 
професійної освіти, де обов’ѐзковим було вивченнѐ двох іноземних мов і 
теоретичних курсів із фонетики та граматики (Мисечко, 2009, с. 104).  

Як система професійна підготовка в педагогічних інститутах та на 
факультетах іноземних мов почала закінчуватисѐ, на думку науковців, у 
1956–1963 рр. (Безлядна, 2017; Мисечко, 2009). Неодмінним маркером 
такої системи стала ѐкість самої підготовки, ѐка враховувала і 
різноманітність використаннѐ методів навчаннѐ іноземних мов, і 
використаннѐ новітніх технологій, ѐк-от: магнітофони, кіно, телебаченнѐ, 
програмоване навчаннѐ, але найголовніше, це завершальні зміни, що 
стосувалисѐ лінгвометодичної підготовки. Такі зміни торкнулисѐ деталізації 
курсу психології, ѐка розмежувала його на загальну, дитѐчу та педагогічну 
психологія; стабілізації структури педагогічної практики, ѐка складаласѐ з 
виховної практики в школі і закладах позашкільної освіти з дітьми 
молодшого і середнього шкільного віку, практики в піонерських таборах та 
педагогічної практики в 5–6, 9–10(11) класах (Безлядна, 2016, с. 242–243). 

Дослідженнѐ В. Безлядної довели, що зміни, ѐкі відбулисѐ в цей 
період в Україні, стали поштовхом длѐ створеннѐ в педагогічних інститутах 
спеціалізованих кафедр методики викладаннѐ іноземних мов (уперше таку 
кафедру створено в Київському педагогічному інституті іноземних мов) 
(Безлядна, 2017, с. 177). Важливість цього факту сприѐла подальшому 
пошуку ефективних методів, найефективніших шлѐхів, уведення нових 
навчальних моделей длѐ вдосконаленнѐ вишівської та шкільної методики 
викладаннѐ іноземних мов.  

Зрозуміло, що такі зміни вимагали балансуваннѐ структури 
навчальних планів, про що можна судити із розширеннѐ змісту 
лінгвістичних і методичних дисциплін, збільшеннѐ кількості годин і 
практичного застосуваннѐ теоретичного та практичного знаннѐ під час 
підготовки студентів, підсиляютьсѐ професійно-педагогічна спрѐмованість 
позааудиторної роботи, спостерігаютьсѐ істотне збільшеннѐ годин на 
вивченнѐ психолого-педагогічних дисциплін, на проходженнѐ педагогічної 
практики, з’ѐвлѐютьсѐ велика кількість факультативних дисциплін, 
зоріюнтованих на школу, уведеннѐ в програми педагогічних і спеціальних 
дисциплін професійно-педагогічної тематики з оріюнтуваннѐм на реальні 
потреби шкільної освіти (Мисечко, 2011). 

За ініціативоя низки науковців (Є. Березнѐк (Березнѐк, 1970), 
С. Шатилов (Шатилов, 1974), та ін.) у 70-х роках спостерігаютьсѐ тенденціѐ до 
визначеннѐ компонентного складу особистісних ѐкостей учителѐ іноземних 
мов. У наукову практику все більше вводитьсѐ професіографічний підхід, де 
вперше були визначені кваліфікаційні характеристики длѐ майбутніх учителів 
іноземних мов. Зважаячи на цей факт, вірогідно, що з цими новаціѐми і 
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починаютьсѐ зародженнѐ компетентнісного підходу у процес підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов.  

У результаті з’ѐвиласѐ перша професіограма (Є. Березнѐк, 
М. Черпінський), ѐка вклячала компоненти, необхідні майбутньому 
викладачеві длѐ здійсненнѐ професійної діѐльності (Безлядна, 2016, с. 50–
53). У межах професіограми важливими длѐ лінгвометодичної підготовки 
стали вміннѐ узагальнявати власний і чужий досвід роботи, проводити 
педагогічний експеримент. Окрім цього, вчителя важливо було оволодіти 
організаторськими вміннѐми, мати відповідний зовнішній виглѐд, 
особливу увагу відведено педмайстерності педагогів.   

Наслідком ціюї професіограми ю затвердженнѐ Проекту кваліфікаційної 
характеристики вчителѐ іноземних мов (1974 р.) (Шатилов, 1974) та нової, 
дещо оновленої професіограми вчителѐ іноземних мов (В. Багрецов, 
Е. Рабунський, К. Саломатова, С. Шатилов, 1977 р.) (Шатилов, 1977). Новітнѐ 
професіограма вже була деталізована паспортом спеціальності та її 
кваліфікаційними характеристиками, урахуваласѐ мета й завданнѐ 
вихованнѐ та навчаннѐ іноземної мови в середній школі, окреслено основні 
шлѐхи реалізації та викладені вимоги до навчально-виховного процесу 
навчального закладу, визначені вимоги до змісту суспільно-політичної 
спеціальної/мовної, психолого-педагогічної та методичної підготовки 
(Безлядна, 2017, с. 204–206). Цѐ професіограма стала враховувати, на наш 
поглѐд, найголовніше – вимоги до вчителѐ іноземних мов з урахуваннѐм 
його педагогічної діѐльності, тобто специфіки його навчального предмета. 
Окрім багатьох пунктів, що були перейнѐті з попередньої версії 
професіограми, учені підкреслили важливість не тільки володіти 
відповідними знаннѐми, уміннѐми та навичками, але й професійно 
необхідними та важливими професійними ѐкостѐми (Шатилов, 1977).  

Починаячи з 70-х і з кожним роком усе більш популѐрними стаять 
діѐльнісний та комунікативно-діѐльнісний підходи. Як твердить 
В. Безлядна, у тенденції тогочасної системі підготовки майбутніх 
викладачів іноземних мов з’ѐвлѐютьсѐ теза, що оскільки мова слугую 
важливим засобом спілкуваннѐ, то метоя навчаннѐ мови маю стати 
комунікативна компетенціѐ, ѐка складаютьсѐ з мовної, соціолінгвістичної, 
дискурсивної, стратегічної та соціальної компетенції (Безлядна, 2017, 
с. 210–211). Отже, сутність комунікативного підходу почала вбачатисѐ в 
такому оволодінні майбутніми викладачами іноземних мов мовленнювими 
вміннѐми й навичками, ѐкі вони згодом мали можливість практично 
використовувати під час своюї майбутньої професійної діѐльності.  

У 80-х роках у пошуках більш творчої та зоріюнтованої на співпраця 
модель навчаннѐ з’ѐвлѐятьсѐ нові тенденції, ѐкі критикуять наѐвну 
систему вищої освіти й висуваять нові вимоги, зоріюнтовані на 
демократизація та гуманізація ЗВО, урахуваннѐ індивідуального підходу 
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до студента ѐк повноцінної особистості й співробітництва у процесі 
взаюмодії викладачів і студентів, «педагогіку співробітництва» (Безлядна, 
2017, с. 194). Такі новації дали можливість розглѐдати процес підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов творчо, використовуячи інтегровані 
методи навчаннѐ (граматико-перекладний, аудіовізуальний та 
аудіолінгвальний, комунікативний і свідомо-порівнѐльний, 
сугестопедичний та емоційно-смисловий). Не менш різноманітними 
пропонуятьсѐ й тогочасні форми навчаннѐ: спецсемінари, спецкурси, 
індивідуальні та групові консультації, робота КІДів. Технологічний прогрес 
значно розширяю й засоби навчаннѐ, де все частіше використовуятьсѐ 
діапозитиви, діафільми та кінофільми. 

Отже, за часів Радѐнської України викладач іноземної мови – це 
учитель-трудівник, ѐкий уміщую найкращі риси характеру та намагаютьсѐ не 
тільки вчити, але й виховувати, навчаячи мови та літератури, 
використовуячи різні засоби педагогічної комунікації. Він – пролетарій-
наставник, що маю піклуватисѐ про різнобічний розвиток учнѐ, проѐвлѐю 
себе ѐк досвідчений філолог та методист.  

Таким чином, аналіз історико-педагогічного становленнѐ проблеми 
лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 
дозволѐю дійти висновку про етапність і різне ставленнѐ до цього процесу в 
рамках окресленого періоду. Спроби урахуваннѐ особливостей оволодіннѐ 
іноземними мовами, розуміннѐ їх необхідності длѐ соціального розвитку 
країни постійно стимулявали вдосконалявати лінгвометодичну підготовку 
майбутніх викладачів іноземних мов. Саме через це окреслена проблема 
набуваю рис важливого соціального значеннѐ. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Длѐ сучасної 
лінгвометодики ХІХ – початоку ХХ ст. став періодом, ѐкий сьогодні длѐ нас ю 
натхненнѐм длѐ реалізації задумів щодо лінгвометодичної підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов. Цей період характеризуютьсѐ ідеѐми 
про необхідність не тільки досконало володіти мовоя, але й уміти її 
викладати, що ю основоя професійної майстерності вчителѐ іноземної мови, 
ѐка сьогодні розуміютьсѐ ѐк лінгвометодична компетенціѐ. У період ра-
дѐнської України створяютьсѐ прогресивна система вищої лінгвістично-педа-
гогічної освіти. Упродовж кількох десѐтиліть оформляютьсѐ нова професійно 
зоріюнтована література, ѐка дозволила формувати та вдосконалявати 
лінгвометодичні вміннѐ студентів (майбутніх викладачів іноземних мов).  

Перспективним напрѐмом подальших наукових розвідок ю 
дослідженнѐ сучасного стану лінгвометодичної підготовки майбутніх 
викладачів іноземних мов в українському науковому просторі. 
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РЕЗЮМЕ 

Кокнова Татьяна. Становление лингвометодической подготовки будущих 
учителей иностранных ѐзыков на территории Украины в период с ХІХ – ХХ вв. 

Цель статьи ‒ проанализировать предпосылки становлениѐ 
лингвометодической подготовки будущих преподавателей иностранных ѐзыков на 
территории Украины в период с XIX ‒ ХХ вв. В исследовании использованы 
теоретические методы и историко-генетический метод длѐ обработки научных 
фактов. Выѐснено, что становление лингвометодической подготовки происходило 
под влиѐнием рѐда социально-экономических факторов, которые влиѐли на развитие 
образованиѐ. Сделан вывод, что длѐ будущего преподавателѐ иностранных ѐзыков 
необходимо в совершенстве знать ѐзык и владеть лингвометодической 
компетентностья. Дальнейшие научные исследованиѐ предполагаят изучение 
современной лингвометодической подготовки. 

Ключевые слова: лингвометодическаѐ подготовка, лингвометодическаѐ 
компетентность, будущие преподаватели иностранных ѐзыков, ХIХ ‒ ХХ вв., 
образовательный процесс, учреждение высшего образованиѐ. 
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SUMMARY 
Koknova Tetiana. Preconditions to the formation of linguistic-methodological training of 

future foreign languages teachers in the territory of Ukraine from XIX to XX centuries. 
The article is aimed at analyzing the preconditions to the formation of linguistic- 

methodological training of the future teachers of foreign languages in the territory of 
Ukraine from XIX to XX centuries. The historic- genetic methods as well as methods of 
theoretical fact processing have been used in the paper. 

In the course of our research, the notion linguistic-methodological training is 
considered as a process of teaching competent and prospective teachers of foreign 
languages in the field of linguistics and methodology. The process of formation of linguistic-
methodological training of future teachers of foreign languages in the territory of Ukraine 
has been analyzed within two periods: the first half ‒ pre-revolutionary Ukraine (the 
nineteenth century); and the second half ‒ the twentieth century (the Soviet Ukraine).  

Within the study, it has been ascertained, that the peculiarity of the linguistic-
methodological training of future teachers of foreign languages in the pre-revolutionary 
period, marked a tendency to recognize the Methodology as a key discipline of a professional 
education. This discipline was aimed to explain the ways of effective studying foreign 
languages. As a result, the usage, imitation and combination of different methods of learning 
foreign languages led to positive changes at the end of the period. At the same time the 
teachers of foreign languages, within this period, were not yet an ideal examples of 
linguistic-methodological competence.  

Speaking about Soviet times, foreign language teachers were those who employed 
the best traits of character and tried not only to teach but also to educate using foreign 
languages and literature as a tool. They were the proletarian-mentors who had to take care 
of the versatile development of the student. They manifested themselves as experienced 
philologists and methodologists. 

It has been clarified that formation of linguistic-methodological training took place under 
the influence of a number of historical and socio-economic factors that influenced development 
of education. It was concluded that for the prospective teachers of foreign languages it was 
necessary not only to know perfectly foreign languages, but to be the methodologists who could 
easily use different educational tools in order to make an effective teaching process.  

Therefore, our further scientific inquiry will be aimed to study the current pedagogical 
situation concerning the linguistic-methodological training of future teachers of foreign 
languages. 

Key words: linguistic-methodological training, linguistic-methodological competence, 
prospective teachers of foreign languages, XIX ‒ XX centuries, educational process, institution 
of higher education. 

 


