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                                           АНОТАЦІЯ 

Терлецька Л. М. Педагогічні умови навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття). — 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки». — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2019. 

У роботі розкрито педагогічні умови навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття. Аналіз 

філософської, психолого-педагогічної та фахової літератури засвідчив 

відсутність спеціальних досліджень окресленої проблематики. Уточнено 

сутність основних понять дослідження: «педагогічні умови», «навчання 

іноземних мов», «педагогічне училище», «іншомовна мовленнєва 

діяльність», «педагогічні умови навчання іноземних мов», «етапи іншомовної 

підготовки студентів педагогічних училищ України в другій половині ХХ 

століття». 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з означеної проблеми дав 

змогу обґрунтувати власне розуміння поняття «педагогічні умови навчання» 

як обставини, фактори, чинники, що створюються (або не створюються) для 

забезпечення ефективного формування знань, умінь та навичок учнів 

(студентів), відповідно до програмових вимог певного типу закладу освіти.  

Теоретичний аналіз літератури з досліджуваної проблеми дозволив нам 

визначити  такі складові  поняття «педагогічні умови навчання іноземних 

мов»: загальні та спеціально-предметні педагогічні умови. До загальних 

педагогічних умов ми відносимо: цілеспрямованість педагогічного процесу, 

науковість змісту навчання і виховання, систематичність та послідовність 

навчального процесу, свідомість, активність та творчість учнів (студентів) у 

педагогічному процесі, вибір оптимальних методів, форм, засобів навчання і 

виховання, комплексність підходу до навчання та виховання, врахування 
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вікових та індивідуальних особливостей учнів (студентів), міцність й дієвість 

результатів навчання та виховання, повага до особистості у поєднанні з 

вимогливістю. До спеціально-предметних умов: взаємопов'язаного навчання 

видів іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, 

письма), врахування  знань з рідної мови, домінуючої ролі вправ 

комунікативного характеру, особистісно-орієнтованої спрямованості 

іншомовного навчання, забезпечення процесу навчання відповідною 

матеріальною базою, у тому числі автентичними навчальними  матеріалами 

(підручниками, відео- та аудіотехнікою, аудіофайлами, лінгафонними 

кабінетами тощо), мотиваційного забезпечення іншомовної діяльності, 

індивідуалізації процесу навчання іноземної мови та інших. 

Узагальнення поглядів науковців, методистів, учителів іноземних мов, 

мовознавців стало теоретичним підгрунтям виокремлення 5 періодів 

іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України у другій 

половині ХХ століття: 1) 1950 — 1958 роки — навчання іноземних мов в 

умовах післявоєнної відбудови та політехнізації змісту освіти; 2) 1958 — 

1971 роки  — перехід до практичної спрямованості та комплексного підходу 

до іншомовної підготовки підростаючого покоління; 3) 1971 — 1984 роки — 

посилення комунікативного методу в умовах реформування освітньої 

системи; 4) 1984 — 1991 роки — розширення змісту практичної 

спрямованості іншомовної освіти; 5) 1991 — 1998 роки —  зміна цільового 

компоненту навчання іноземних мов на засадах компетентнісного підходу. 

Кожний період характеризувався позитивними змінами щодо змісту і методів 

іншомовної підготовки у середніх та середніх спеціальних педагогічних 

закладах освіти України (УРСР до 1991 року). На основі аналізу архівних 

даних можна з упевненістю стверджувати, шо іноземна мова як навчальний 

предмет, у педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття 

часто викладалась на низькому рівні з низки причин: відсутність програм з 

іноземних мов для педагогічних училищ, реформування системи закладів 
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освіти, відсутність кваліфікованих учителів іноземних мов, нестача 

підручників та навчально-методичних матеріалів. 

Дослідження професійно-педагогічної підготовки вчителів іноземної 

мови у закладах вищої педагогічної освіти України в другій половині ХХ 

століття дало можливість визначити такі позитивні зміни в процесі навчання 

вчителів іноземних мов, як: розробка та впровадження державних стандартів 

з іноземних мов, покращення матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення, впровадження у процес навчання закладів вищої 

педагогічної освіти нових навчальних курсів, у тому числі з носіями мови, 

вдосконалення методичних рекомендацій щодо навчання усної 

комунікативної мовленнєвої діяльності, вдосконалення організації і 

проведення  педагогічної практики студентів у загальноосвітніх та вищих 

закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації (коледжах, училищах, технікумах), 

формування у студентів соціокультурної компетентності (країнознавчого та 

лінгвокраїнознавчого компоненту навчання іноземних мов), підвищення 

професійної майстерності майбутнього вчителя, розвиток його творчої 

активності. Майбутній учитель іноземних мов повинен був уміти 

організувати та планувати навчальний процес, застосувати комунікативну 

методику навчання іноземних мов, прогнозувати та поперджати виникнення 

труднощів, пов'язаних із опануванням видів іншомовної діяльності (читання, 

письма, аудіювання, говоріння), аналізувати та вдосконалювати рівень своєї 

професійної діяльності. 

На основі вивчення навчально-методичної та історичної літератури 

другої половини ХХ століття щодо навчання іноземних мов у закладах 

середньої педагогічної освіти встановлено особливості навчальних методик 

іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ досліджуваних 

хронологічних меж. Реформування цілей навчання іноземної мови 

відбувалось з врахуванням змін в освітній політиці Радянського Союзу, а 

згодом — України (з 1991 року). Основною ціллю іншомовної підготовки 

було оволодіння усним іншомовним мовленням, однак студенти 
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педагогічних училищ не розуміли ситуативного мовлення і не вміли вести 

бесіду іноземною мовою. Розподіл усного мовлення на діалогічне, 

монологічне та аудіювання ускладнив навчальні програми і став основою для 

розробки диференційованих вправ для кожного виду іншомовної 

мовленнєвої діяльності. Навчання читанню та перекладу іншомовних текстів 

займало майже весь час на занятті, однак кількість студентів педагогічних 

училищ, які не володіли навичками читання,  була значною. Позитивною 

особливістю текстів для читання другої половини ХХ століття була їх 

різноплановість (починаючи з 1970-х років), з врахуванням країнознавчих 

відомостей про країну, мова якої вивчалась. Письмо на заняттях з іноземних 

мов виступало лише засобом навчання інших видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності, який дозволяв краще засвоїти лексичний та граматичний 

програмовий матеріал. 

Виокремлено характерні особливості становлення та розвитку 

середньої педагогічної освіти України у другій половині ХХ століття. 

Педагогічні училища створювались на основі педагогічних технікумів, 

педагогічних класів та педагогічних шкіл; їх кількість змінювалась 

відповідно до кількості інших закладів освіти України (на той час — УРСР). 

Структура системи середньої педагогічної освіти залежала від якості 

проведення профорієнтаційної роботи з учнями середніх шкіл. Прийом 

абітурієнтів до педагогічних училищ у другій половині минулого століття 

проходив на базі семирічної, восьмирічної або середньої освіти. Зміни у 

структурі закладів середньої педагогічної освіти залежали від попиту на 

педагогічні кадри, поява нових напрямів педагогічної підготовки 

підростаючого покоління пояснювалась розвитком освітнього рівня народу 

та потребами у педагогах певної спеціальності. 

Таким чином, наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, 

що: вперше  виявлено та узагальнено інформацію щодо навчання іноземних 

мов у педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття; 

систематизовано погляди вітчизняних науковців щодо методик навчання 
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іноземних мов у закладах середньої спеціальної педагогічної освіти; 

обґрунтувано та виокремлено періоди  іншомовної підготовки студентів 

педагогічних училищ України у досліджуваних хронологічних межах; 

проаналізовано специфіку підготовки викладачів іноземних мов; визначено 

сутність поняття «педагогічні умови» в контексті навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що його 

основні положення, результати та висновки знайшли відображення в окремих 

модулях програм з дисциплін: «Педагогіка», «Іноземна мова», «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням», «Методика навчання англійської 

мови», «Методика навчання іноземної мови», «Практикум усного і 

писемного мовлення (іноземна мова)», «Шкільний курс англійської мови», 

«Практична граматика англійської мови», курсах з підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів у 

педагогічних училищах та гуманітарно-педагогічних коледжах України. 

Отримані результати дисертаційної роботи використовуються у процесі 

читання лекцій та проведенні семінарських занять у закладах вищої 

педагогічної освіти для забезпечення ефективності навчання іноземних мов 

студентів. 

Ключові слова: педагогічні училища України, середня педагогічна 

освіта, педагогічні умови, періодизація навчання іноземних мов, 

комплексність іншомовної діяльності, розвиток, підготовка, період, реформа, 

цільовий компонент.  

     

       СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

1. Терлецька Л. М.  Навчання іноземних мов у педагогічних коледжах 

України в умовах гуманізації освітнього процесу. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 

Чернігів: ЧНПУ, 2014. Вип. 122. С. 273 — 276. 



7 
 

2. Terletska L. Teaching foreign languages at  pedagogical  schools of Ukraine (the 

second half of XX century). Science and Education Studies. Stanford University 

Press, 2015. № 2 (16) July — December.Volume III. Р. 343 — 349. 

3.Терлецька Л. М. Навчання усного іншомовного мовлення учнів 

педагогічних училищ України в другій половині ХХ століття. Збірник 

наукових праць Херсонського державного  університету. Педагогічні науки. 

Херсон, 2016. Вип. LXIX. Том 1. С. 78 — 84. 

4. Терлецька Л. М.  Іноземна мова як навчальний предмет у педагогічних 

училищах України (друга половина ХХ століття). Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Педагогічні науки. Глухів, 2016. Вип. 32. С. 120 — 128. 

5. Терлецька Л. М.  Навчання читанню та письму іноземною мовою учнів 

педагогічних училищ України в другій половині ХХ століття. Гуманізація 

навчально-виховного процесу: збірник наукових праць Донбаського 

державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Слов'янськ, 

2016. Вип. LXXV. С. 156 — 167. 

6. Терлецька Л. М.  Етапи іншомовної підготовки слухачів педагогічних 

училищ України в другій половині ХХ століття. Інноваційна педагогіка. 

Науковий журнал. Одеса, 2018. Вип. 7. Том 1. С. 36 — 41. 

7. Терлецька Л.  М.  Педагогічні аспекти навчання іноземних мов слухачів 

педагогічних училищ України в другій половині ХХ століття. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник 

наукових праць. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип.60. Том 1. С. 52 — 57. 

8. Terletska L. Features of teaching foreign languages in pedagogical schools of 

Ukraine in the second half of the XX-th century. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Київ, 

2019. Том 9, №1 (2019). С. 54-58 

                 Опубліковані праці апробаційного характеру 

9. Терлецька Л.  М.  Педагогічні умови навчання іноземних мов у ВНЗ I-II 

рівнів акредитації у контексті Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 



8 
 

освіти. Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах I-II рівнів 

акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку:матеріали 

міжвузівської науково-практичної конференції. Прилуки-Ніжин: НДУ 

ім.  Гоголя, 2013. С. 101 — 103  

10. Терлецька Л.  М.  Опанування іноземною мовою: феномен мовленнєвості. 

Наука України. Перспективи та потенціал:матеріали IX Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. Одеса: Нова освіта, 2014.  С. 113 — 116. 

11. Терлецька Л.  М.  Іншомовна освіта в педагогічних училищах та коледжах 

України: зміст та принципи. Роль і місце психології та педагогіки у 

формуванні сучасної особистості: збірник тез міжнародної науково-

практичної конференції. Харків: Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2015.    С. 41 — 46. 

12. Терлецька Л.  М.  Організаційно-педагогічні засади навчання інземних 

мов у педагогічних училищах України. Сучасна система освіти і виховання: 

досвід минулого — погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки 

та психології», 2015. С. 10 — 13. 

13. Терлецька Л. М. Етапи іншомовної підготовки учнів педагогічних 

училищ України в другій половині ХХ століття. Педагогіка і психологія: 

сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв,18 — 19 березня 

2016 року. Миколаїв: ГО «ІОМП», 2016. С. 32 — 36.   

14. Терлецька Л.  М.  Цілі та зміст навчання іноземних мов у педагогічних 

училищах України (друга половина ХХ століття). Проблеми та перспективи 

розвитку освіти. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 25 

— 26 березня 2016 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 

27— 30.     

15. Терлецька Л.  М.  Іншомовна підготовка слухачів педагогічних 

училищ України в другій половині ХХ століття: історичні та освітні 

передумови. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. Матеріали 



9 
 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 листопада — 1 

грудня 2018 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та 

психології», 2018, Ч. 1. С. 9 — 13.                                      

                                        

                              ABSTRACT 

Terletska L. M.  Pedagogical conditions of teaching foreign languages of 

students of pedagogical schools of Ukraine in the second part of the XX-th 

century. —  As manuscript.  

Thesis for a PhD Degree in Pedagogical Sciencies, 13.00.01 specialty  — 

General Pedagogy and History of Pedagogy (01 «Education / Pedagogy»). — 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The pedagogical conditions of teaching foreign languages of students of 

pedagogical schools of Ukraine in the second part of the XX-th century were 

investigated. The analysis of philosophical, psychological, pedagogical and 

professional literature improved an absence of the special researches of the 

outlined range of problems. 

The mean of basic concepts of our research such as «pedagogical 

conditions», «teaching foreign languages», «pedagogical schools», «foreign speech 

activity», «pedagogical conditions  of teaching foreign languages», «periods of 

teaching foreign languages of students of pedagogical schools of Ukraine in the 

second half of the ХХ-th  century» has been specified.  

The analysis of psychological and pedagogical literature gave us an 

opportunity to ground the meaning of concept «pedagogical terms of teaching» as 

terms (circumstances, factors) which are created (or not created) for providing the 

effectiveness of knowledge, abilities and skills in accordance with the program 

requirements of certain type of educational establishment. 

The theoretical analysis of literature on investigated issue allowed us to 

define such components of «pedagogical conditions of teaching foreign 

languages»: general pedagogical conditions and special-educational pedagogical 

ones. To our mind general pedagogical conditions are based on: purposefulness  of 
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pedagogical process, scientific character of maintenance of education, systematic 

character and sequence of educational process, consciousness, activity of pupils 

(students) during pedagogical process, the choise of optimal methods, forms, 

facilities, complexity of education, taking into account of individual features of 

students (pupils), durability and effectiveness of results of education, respect to 

personality of student in combination with demand. Such special-educational  

pedagogical terms as teaching of foreign speech activities (listening 

comprehensive, speaking, reading, writing), taking into account of native language, 

the maintaince of communicative exercises, personality-oriented teaching, 

authentic educational materials (textbooks, videomaterial and audiodiofiles, 

language laboratories etc.), motivational providing of foreign activity, 

individualization of process of teaching foreign language are also important as 

general pedagogical conditions. 

The generalization of the views of scientists, foreign language teachers and 

linguists gave us an opportunity and theoretical basis for distinguishing of 5 

periods of teaching foreign languages for students of pedagogical schools of 

Ukraine in the second half of the XX-th century: 1) 1950 — 1958, 2) 1958 — 

1971, 3) 1971 — 1984, 4) 1984 — 1991, 5) 1991 — 1998. Each period is 

characterized by the positive changes in the content and methods of teaching 

foreign language in secondary and secondary pedagogical educational 

establishments of Ukraine (until 1991 it was the part of USSR). On the basis of 

analysis of archival data it can be asserted that the students of pedagogical schools 

of Ukraine in the second half of the twentieth century had  a low level of foreign 

language because of such reasons: the lack of curricula for teaching foreign 

languages for pedagogical schools, the reform of the system of educational 

institutions, the absence of qualified teachers of foreign languages, lack of 

textbooks and teaching materials on the foreign language training of the younger 

generation. 

The analysis of vocational and pedagogical training of foreign language 

teachers at higher pedagogical educational institutions of Ukraine in the second 
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half of the twentieth century gave us the opportunity to identify such positive 

changes as: the development and implementation of state standards of teaching 

foreign languages, improvement of material, technical and methodological 

provision of foreign language teaching, introduction of new courses in foreign 

languages with native speakers at higher educational institutions, improving 

recommendations as for teaching oral communicative speech activity, 

improvement of organization and conducting of pedagogical practice of students in 

secondary and higher educational institutions of the I-II level of accreditation 

(colleges, pedagogical schools), formation of socio-cultural competence 

(linguistic-national component of foreign studies), the improvement of the 

professional skills of the future teacher of foreign languages, the development of 

his creative activity. The future teacher of foreign languages had to be able to 

organize and plan educational process as for teaching foreign languages, to apply a 

communicative method of it, to predict and to delay the emergence of foreign 

language difficulties for students (pupils) of secondary schools, to analyze and to 

improve the level of their professional activity. 

On the basis of the study of teaching-methodical and historical literature of 

the second half of the twentieth century concerning the teaching of foreign 

languages in secondary educational institutions, the peculiarities of teaching 

methods of foreign language training for teachers of pedagogical schools in the 

studied period have been determined. Changes in the goals of teaching foreign 

languages took place taking into account changes in the educational policy of the 

state of the second half of the twentieth century. The main goal of teaching foreign 

languages in secondary schools was mastering of oral speech, but students of 

pedagogical schools did not understand foreign language and did not know how to 

converse. The distribution of spoken speech into dialogical, monologue and 

listening comprehension complicated the programs of pedagogical schools and 

became the basis for the development of differentiated exercises for each type of 

foreign language activity. The teaching of reading foreign texts and exercises as for 

understanding of texts was the main type of activities at the lesson, however, the 
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number of pedagogical schools’ students who did not know how to read and 

understand foreign language was significant. A positive feature of the texts for 

reading was their diversification (since the 1970s), the subject was rather broad, 

taking into account country-specific information about the country, the language of 

which was being studied. Writing as a type of foreign speech activity was used in 

pedagogical schools  of Ukraine only as a means of better teaching of other types 

of foreign language activities. 

The characteristic features of the formation and development of secondary 

pedagogical education in Ukraine in the second half of the twentieth century were 

singled out. Pedagogical schools were created on the basis of pedagogical technical 

schools, pedagogical classes and pedagogical schools, their number varied  

according to the number of other educational institutions and establishments of 

Ukraine (at that time it was the USSR). Recruiting students to pedagogical schools 

was held on the basis of seven years or  eight years secondary education. Changes 

in the structure of secondary educational establishments depended on the need of 

teachers for educational establishments of different types. The emergence of new 

areas of pedagogical preparation for the younger generation was due to the 

development of the educational level of the people and the needs of teachers of a 

certain period. 

Thus, the scientific novelty of the results obtained is that: the information as 

for teaching foreign languages at Ukrainian pedagogical schools in the second half 

of the twentieth century was first discovered and summarized, and the views of 

domestic scholars on the methods of teaching foreign languages in secondary 

educational institutions were systematized. The stages of foreign language training 

for students of pedagogical schools in Ukraine were substantiated and analyzed, 

the specificationsof training of teachers of foreign languages for pedagogical 

schools of Ukraine were defined, the essence of the concept of «pedagogical 

conditions» in the context of teaching foreign language in pedagogical schools of 

Ukraine in the second half of the twentieth century were characterized too. 
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The practical significance of the results of our research is that its main 

provisions, results and conclusions have been reflected in separate modules of the 

programs on disciplines: «Pedagogics», «Foreign language», «Methods of teaching 

English», «Methods of teaching foreign languages», «Oral and written speeches 

(foreign language)», «School course of English language», «Practical English 

grammar», courses of training for future teachers of elementary schools and 

preschool institutions in pedagogical schools and colleges of Ukraine. The 

obtained results of the dissertation are used in the process of lecturing and seminars 

in secondary pedagogical and higher pedagogical educational establishments to 

ensure the efficiency of teaching foreign languages. 

Кey words: pedagogical schools of Ukraine, secondary pedagogical 

education, pedagogical conditions, periodization of foreign language teaching, 

complexity of foreign language activity, development, preparation, period, reform, 

target component. 
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                                                ВСТУП 

Актуальність теми і стан наукової розробки проблеми. Розвиток 

України як незалежної держави став передумовою змін у суспільному житті, 

зумовив виникнення нового у педагогічній освіті з орієнтацією на 

збереження здобутого в радянські часи досвіду та одночасно внесення 

суттєвих змін у цілі, зміст та технології педагогічного процесу. В освітній 

політиці України визначились дві основні тенденції: перша – відродження 

національної самосвідомості, культури та мови, друга – спрямованість на 

європейську та світову спільноту, яка в свою чергу вимагає обов'язкового 

володіння іноземними мовами. Мова надає можливості осмислити історико-

культурні традиції та особливості власного народу, знайти спільні та відмінні 

риси, властиві кожній культурі. Основним завданням держави є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які володіють однією або кількома 

іноземними мовами. Освітні реформи сприяли появі нових методів навчання 

для розвитку всебічно розвиненої та творчої особистості, зміні авторитарного 

стилю навчальної діяльності на гуманістичний підхід з врахуванням 

індивідуальних особливостей підростаючої молоді. Іноземна мова сьогодні є 

засобом міжкультурного спілкування, саме тому опанування іншомовною 

мовленнєвою діяльністю спрямоване не тільки на розвиток комунікативної 

компетентності (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, країнознавчої, 

лінгвокраїнознавчої), а й  на виховання засобами іноземної мови. 

Національна система освіти України формувалася у 1990-і роки в 

умовах змін політичного, економічного та культурного життя суспільства. Ці 

зміни передбачені основними положеннями законодавчо-нормативних 

документів, серед яких основними є: Конституція України (1996), Закон 

України «Про освіту» (1991), Закон України «Про загальну середню освіту» 

(1999), Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») 

(1993), Державний освітній стандарт з іноземної мови (1998) та інші. Ними 

визначено основні напрями модернізації змісту та методів навчання і 
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виховання підростаючого покоління, що спричинили реформування 

іншомовної підготовки з вдосконаленням напрацювань педагогіки другої 

половини ХХ століття. Саме тоді формувались теоретичні основи навчання 

іноземних мов (мета, завдання, методи), вдосконалювалася методика 

навчання, відбувалось реформування цілей навчання іншомовної 

мовленнєвої діяльності (від розвитку умінь читання і перекладу текстів у 50-

60 роках до переходу до продуктивного оволодіння іноземною мовою у 70 – 

80 роках та до формування іншомовної комунікативної компетентності у 90 – 

2000 роках); активно впроваджувалися комунікативний, особистісно-

орієнтований та диференційований підходи. За умов зміни цілей іншомовної 

підготовки у закладах освіти виникла необхідність вивчення та аналізу 

педагогічних умов навчання іноземних мов у педагогічних училищах 

України в другій половині ХХ століття.  

Серед досліджень цілей, форм та методів навчання іноземних мов 

варто відзначити роботи В. М. Александера, В. Д. Аракіна, І. Л. Бім, 

Н. Д. Гальскової, І. О. Грузинської, А. А. Любарської, О. О. Миролюбова, 

А. В. Монігетті, О. І. Москальської, Ю. І. Пассова, І. В. Рахманова, 

В. С. Цетлін, Н. І. Теннової, Л. В. Щерби, І. М. Верещагіної, Р. П. Мільруд, 

Г. В. Рогової та інших. Натомість, автори досліджують проблему іншомовної 

підготовки у межах доби радянської педагогіки та методики навчання 

іноземних мов переважно у закладах середньої освіти. 

На початку ХХІ століття з'явилось чимало досліджень особливостей 

іншомовної підготовки у закладах освіти України другої половини ХХ 

століття, серед них варто назвати роботи  А. С. Гембарук (2005), 

А. П. Мартинюк (2008), Т. В. Литньової (2009), А. В. Рацул (2009), 

О. Є. Місечко (2011) та інших.  

Актуальними завданнями сучасної освіти у контексті європейських 

інтеграційних процесів є суттєве оновлення змісту освіти, пошук, створення 

та застосування ефективних  форм і методів навчання для забезпечення 

високої якості підготовки молоді. Пріоритетними напрямами державної 
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мовної освіти є її неперервність для забезпечення обов'язкового оволодіння 

громадянами України державною мовою та практичного опанування 

іноземною мовою з метою розвитку високої мовної культури громадян, 

виховання толерантності до носіїв європейських та світових мов і культур, 

підвищення рівня іншомовної підготовки молоді відповідно до Європейських 

стандартів. Саме тому важливого значення набуває звернення до 

педагогічного досвіду навчання іноземних мов у педагогічних училищах 

України у другій половині ХХ століття, узагальнення якого сприятиме 

пошуку ефективних методик іншомовної підготовки молоді у сучасних 

закладах освіти. Актуальність та недостатня наукова розробленість 

зазначеної проблеми  зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічні умови 

навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга 

половина ХХ століття)». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри педагогіки 

як складової комплексної наукової проблеми факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Психолого-

педагогічне забезпечення використання новітніх освітніх та інформаційних 

технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів» (державний 

реєстраційний номер 10БП016 – 01). Тему дисертації затверджено рішенням 

Вченої ради факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 14.01.2014) та узгоджено 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і 

психології НАПН України (протокол №8 від 25 листопада 2014 року). 

Об'єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у педагогічних 

училищах України в другій половині ХХ століття. 

Предмет дослідження: педагогічні умови навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України (друга половина XX століття). 

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні педагогічних 

умов навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга 
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половина ХХ століття) та можливостей використання результатів 

дослідження у сучасних умовах модернізації освіти.  

 Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1) окреслити ступінь дослідження проблеми навчання іноземних мов у       

педагогічних училищах УРСР та України; 

2) визначити та обґрунтувати дефініції поняття «педагогічні умови» в  

 контексті навчання іноземних мов; 

3) розробити та охарактеризувати періодизацію іншомовної підготовки  

 студентів педагогічних училищ України; 

4) дослідити особливості організаційно-педагогічних та дидактико- 

 методичних умов навчання іноземних мов у педагогічних училищах 

УРСР та України; 

5) визначити перспективи використання результатів дослідження у  

сучасних закладах передвищої освіти. 

Для розв'язання поставлених у дослідженні завдань застосовано такі 

методи дослідження: загальнотеоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація для розгляду розвитку теоретичних ідей і практики навчання 

іноземних мов у педагогічних училищах України у другій половині ХХ 

століття; порівняльно-історичний, що дозволив порівняти і зіставити 

соціально-педагогічні явища, погляди і переконання вчителів, науковців, 

методистів щодо реалізації педагогічних умов навчання іноземних мов у 

закладах середньої, середньої спеціальної та вищої освіти України та 

охарактеризувати особливості навчання іноземних мов у педагогічних 

училищах України у різних періодах досліджуваних хронологічних меж; 

метод предметно-хронологічної ретроспекції для можливості простежити 

зміни у теоретичному обґрунтуванні та практиці навчання іноземних мов і 

виявити рушійні сили цього процесу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:  
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– систематизовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

навчання іноземних мов у середніх та середніх спеціальних педагогічних 

закладах освіти УРСР і незалежної України; 

– визначено та проаналізовано педагогічні умови навчання іноземних 

мов студентів педагогічних училищ України у другій половині ХХ століття; 

– розроблено та обґрунтовано періодизацію іншомовної підготовки 

студентів педагогічних училищ України в досліджуваних хронологічних 

межах; 

– уточнено сутність поняття «педагогічні умови» у контексті навчання 

іноземних мов як сукупності загальних та спеціально-предметних умов 

(організаційно-педагогічних, кваліфікаційно-методичних та умов 

комплексності спрямування іншомовної навчальної діяльності); 

– подальшого розвитку набуло дослідження проблеми змісту 

іншомовної компетентності майбутніх педагогів та оцінювання рівня її 

сформованості. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його основні 

положення, результати та висновки знайшли відображення в окремих 

модулях програм з дисциплін «Педагогіка», «Іноземна мова», «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням», «Методика навчання англійської мови», 

«Методика навчання іноземної мови», «Практикум усного і писемного 

мовлення (іноземна мова)», «Шкільний курс англійської мови», «Практична 

граматика англійської мови», курсах з підготовки майбутніх вчителів 

початкової школи та вихователів дошкільних закладів у педагогічних 

училищах та гуманітарно-педагогічних коледжах України. Отримані 

результати дисертаційної роботи  використовуються у процесі читання 

лекцій та проведенні семінарських занять у  закладах вищої освіти для 

забезпечення ефективності навчання іноземних мов студентів.  

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка 

(довідка № 325 від 25.11.2016), Барського гуманітарно-педагогічного 



24 
 

коледжу ім. Михайла Грушевського (довідка № 414 від 01.11.2016), 

Лебединського педагогічного училища імені А. С. Макаренка (довідка № 255 

від 21.03.2016), Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» (довідка № 256 від 20.03.2017), Білоцерківського гуманітарно-

педагогічного коледжу (довідка № 515 від 18.10.2018), педагогічного 

коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

(довідка № 01 – 27 від 29.10.2018), відокремленого підрозділу Лисичанського 

педагогічного коледжу Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка № 01 – 13/235 від 21. 11. 2018). 

Джерельну базу дослідження складають: 

– архівні документи з фондів Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (фонд 166 «Міністерство народної 

освіти УРСР України» (1918 – 2003): «Міністерство освіти УРСР» (1946 – 

1988), «Міністерство народної освіти УРСР України» (1988 – 1992), 

«Міністерство освіти України» (1992 – 1999));  

– законодавчі та директивні акти Міністерства освіти СРСР та УРСР 

(1946 – 1992), Міністерства освіти України (1992  – 1999); 

– матеріали з’їздів, конференцій, нарад з питань іншомовної 

підготовки фахівців; 

– монографічні та дисертаційні дослідження, автореферати 

дисертацій, збірники наукових праць, матеріали міжнародних, всесоюзних і 

всеукраїнських педагогічних конференцій;  

          – періодична преса досліджуваних хронологічних рамок: «Новые 

исследования в педагогических науках», «Педагогика», «Педагогіка і 

психологія», «Радянська освіта» (1950–1991), «Советская педагогика» (1950–

1991), «Учительская газета» (1950–1958), «Народное образование» (1950–

1990), «Шлях освіти», «Український історичний журнал», «Іноземні мови», 

«Іноземні мови в навчальних закладах», «Збірник наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти УРСР» (1949–1959), «Збірник наказів та інструкцій 
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Міністерства освіти УРСР» (1960–1989), «Інформаційний збірник 

Міністерства освіти УРСР» (1990–1991), «Інформаційний збірник 

Міністерства освіти України» (1992–2000) та інші. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють освітні реформи другої 

половини XX століття з 1950 року до кінця 1990-х років. Нижня 

хронологічна межа зумовлена Постановою Ради Міністрів СРСР «Про 

покращення викладання іноземних мов у навчальних закладах УРСР» (1950) 

та відновленням освітніх закладів УРСР відповідно до Закону «Про 

обов'язкову семирічну освіту». Верхня межа – кінець 1990-х років – період 

реформування освітньої системи України та змісту іншомовної підготовки, 

зумовлені прийняттям Державного освітнього стандарту з іноземної мови 

(1998). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових та 

науково-практичних конференціях різних рівнів: міжнародних – «Роль і 

місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Харків, 

2015), «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у 

майбутнє» (Київ, 2015), «Педагогіка і психологія: сучасні методики та 

інновації, досвід практичного застосування» (Миколаїв, 2016), «Проблеми та 

перспективи розвитку освіти» (Херсон, 2016), «Наукова дискусія: питання 

педагогіки та психології» (Київ, 2018); всеукраїнських  – «Педагогічна освіта 

у вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації: реалії сьогодення та 

перспективи розвитку» (Прилуки, 2013), «Наука України. Перспективи та 

потенціал» (Одеса, 2014). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

відображено у 15 одноосібних публікаціях, із них 7 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття у зарубіжному фаховому виданні 

(індексується у Scopus), 7 – матеріали і тези конференцій. 

Структура дисертації та обсяг дисертації. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 265 
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сторінок, основний текст викладено на 180 сторінках рукопису. Список 

використаних джерел охоплює 330 найменувань (з них 47 – архівні справи) 

на 28 сторінках. Робота містить 14 таблиць і 2 рисунки. Додатки розміщено 

на 35 сторінках. 
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                                                       РОЗДІЛ 1  

               ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

У  ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ         

                                           ХХ СТОЛІТТЯ  

      1. 1. Стан дослідженості проблеми в історико-педагогічному аспекті  

Друга половина ХХ століття була багата історичними подіями, які 

зумовлювали пошук та створення нових методик навчання іноземних мов, 

узагальнення та систематизацію вже наявних досягнень науковців, педагогів, 

методистів-філологів. Історіографія розвитку вітчизняної педагогічної науки 

в контексті дослідження дозволяє говорити про різний ступінь інтересу 

науковців до вивчення проблеми змісту іншомовної освіти у закладах 

середньої, середньої спеціальної та вищої освіти України. Складність та 

багатоаспектність проблеми навчання іноземних мов у закладах освіти різних 

типів досліджуваного періоду зумовили розгляд значної кількості наукових 

праць. На нашу думку, відповідно до зміни цільових установок та 

особливостей методики іншомовної підготовки у закладах освіти другої 

половини минулого століття, дослідження доцільно об'єднати у 3 групи: 

1) 1950-ті — 1985 рік —  дослідження навчання іноземних мов  на 

засадах існуючої методології та проблемного методу іншомовної підготовки 

підростаючого покоління (Н. І. Гез [23;24], І. Я. Лернер [78], Г. К. Лозанов 

[80], В. В. Краєвський [74], О. О. Миролюбов [87;88], І. В. Рахманов [106], 

С. К. Фоломкіна [126] та інші); 

2) 1985 — 1991 роки — праці, спрямовані на вивчення переорієнтації 

змісту іншомовної підготовки студентів на комунікативність, збагачення 

змісту освіти національними компонентами та системного підходу до 

вивчення іноземної мови (І.  Л.  Бім [10;11], К. Б.  Єсипович [35], І.  О.  Зимня 

[66], С. Ю.  Ніколаєва [95], Г. В.  Рогова [108], Є. І.  Пассов [99], 

В. М.  Плахотник [100] та інші); 

3) 1991 — 2000 рік — дослідження навчання іноземних мов у період 

становлення незалежної України та розробки компетентнісного аспекту 
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іншомовної освіти. Вчителі закладів освіти відчували невідповідність між 

застарілими підручниками та підходами у навчанні іноземних мов і новітніми 

змінами в українському суспільстві. Почалась розробка українських 

підручників для різних типів закладів освіти з комунікативно-орієнтованими 

завданнями та країнознавчими елементами (Н. П. Басай, В. М. Буренко 

[17;127], О. Д. Карп'юк, О. О. Коломінова, О. А. Паршикова, 

В. М. Плахотник [100], Н. К. Полонська, С. В. Роман, Т. Л.  Сірик, 

Г. С. Чекаль та інші). 

Зупинимось детальніше на аналізі кожної з виділених груп. 

У 1950 — 1960-х роках дослідження науковців проводились, в 

основному, щодо методів та засобів навчання, особливостей уроку як форми 

навчальної діяльності, політехнічної підготовки учнівської молоді, 

виробничого навчання, програмованого навчання, використання наочності та 

технічних засобів навчання, формування знань, умінь та  навичок учнів. У 

вітчизняній педагогіці ще не було проведено фундаментальних досліджень 

щодо системності змісту освіти. Розвиток педагогічної науки відбувався 

переважно шляхом накопичення та систематизації даних з окремих питань 

педагогіки та методики. Важливим завданням у галузі народної освіти цього 

періоду було забезпечення здобуття підростаючим поколінням загальної 

обов'язкової середньої освіти, перехід школи на новий зміст освіти та 

вдосконалення навчання і виховання учнів (студентів). 

У монографії О. В. Адаменко «Українська педагогічна наука другої 

половини ХХ століття» (2005) було вперше систематизовано тематику 

наукових досліджень з теорії, навчання починаючи з 1950-х років [2]. У 1957 

році у Радянському Союзі було опубліковано значну кількість збірників 

наукових статей та окремих монографічних досліджень у галузі народної 

освіти, присвячених досягненням радянської влади за 40 років. Більша 

кількість дисертаційних досліджень науковців була присвячена питанням 

формування знань, умінь та навичок, а наукові статті стосувались в 

основному політехнічної підготовки та виробничого навчання молоді. Варто 
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наголосити на тому, що в здебільшого, ці дослідження стосувалися змісту 

шкільної освіти.  

                                                                                                       Таблиця 1.1 

      Тематика основного масиву публікацій і дисертацій з теорії навчання  

                                у 1950-тих — 1960-тих роках  [2] 

 

           

              Тематика робіт 

                         Кількість робіт* 

   періодика  підручники 

та посібники 

дисертаційні 

дослідження 

50-ті 

роки 

60-ті 

роки 

50-ті 

роки 

60-ті 

роки 

50-ті 

роки 

60-ті 

роки 

Загальнодидактичні питання 2 7 2 8 0 1 

Принципи навчання 5 8 2 0 2 2 

Зміст навчання 1 2 0 0 0 0 

Методи навчання 4 7 1 4 2 4 

Форми навчання (окрім уроку) 3 5 1 0 3 1 

Урок  19 9 1 5 2 0 

Засоби навчання 10 18 2 13 5 4 

Політехнічна підготовка й виробниче 

навчання 

18 40 12 3 0 3 

Формування знань, умінь, навичок 5 12 2 4 9 7 

Розвиток особистісних якостей учнів у 

процесі навчання 

10 10 1 5 3 6 

Боротьба за успішність 6 7 1 2 1 0 

Облік та оцінка знань 4 3 0 2 1 0 

Самостійна робота учнів 5 6 1 4 1 7 

Навантаження учнів, раціональна 

організація робочого дня учнів 

4 2 1 0 0 0 

Інші 3 6 12 10 1 0 

           * – в одній роботі могли розглядатися кілька питань 

Проблема політехнічної підготовки та виробничого навчання учнів 

середніх закладів освти привертала увагу дослідників у цей період 

найбільше, навчальні посібники та періодичні статті були практично 

спрямованими, хоч розглядались і теоретичні питання. Проблема засобів 
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навчання та розвитку особистісних якостей учнів у  процесі навчання 

найчастіше досліджувалась методистами, педагогами та науковцями у 

тогочасних статтях науково-методичних журналів та газет (таблиця  1.1). 

Про організацію навчаннґя іноземних мов у загальноосвітніх та 

середніх спеціальних педагогічних закладах України (на той час — УРСР) 

йшлося у статтях тогочасних журналів «Радянська школа», «Советская 

педагогика»,  «Народное образование», «Управління освітою» та інших 

виданнях. За ініціативи Міністерства народної освіти щороку виходили 

друком «Збірник наказів і розпоряджень» та «Річний звіт про роботу 

педагогічних училищ та учительських інститутів УРСР», в яких містились 

вимоги та зміни щодо терміну навчання, навчальних програм та планів, 

окреслювались здобутки та недоліки роботи закладів педагогічної освіти. 

Окрім цього, щорічно, починаючи з 1960-х років, видавався збірник 

«Среднее специальное образование: постановления, приказы, инструкции», в 

якому були зібрані основні нормативні акти щодо роботи училищ різної 

спеціалізації. Інформація щодо педагогічних училищ подавалась під 

позначкою «освіта» [96]. Видання «Народна освіта в Українській РСР» (1969) 

та «Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1967) видавництва 

«Радянська школа», а також статистичний збірник «Среднее спецобразование 

в СССР. Статистический сборник» видавництва «Росвузиздат» були 

відображенням змін в освіті з підвищення вимог щодо навчання та виховання 

підростаючого покоління.                                                                                   

           У 1966 році було опубліковано працю з історії розвитку освіти в 

Україні М.  С.  Гриценка «Нариси з історії школи в Українській РСР (1917 — 

1965)». У ній, разом із загальними питаннями розвитку шкільництва, значна 

увага приділялась аналізу навчальних планів, шкільних програм та 

підручників, які зазнали значних змін після закону «Про зміцнення зв’язку 

школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» 

від 24.12.1958 року. На думку автора, зміни у навчальних планах та 

програмах впливали не лише на обсяг та зміст навчальних предметів, а й 
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зумовлювали поєднання політехнічного та загальноосвітнього компонентів  

навчальних програм [26]. 

У 1967 році вийшла друком  колективна монографія з питань історії 

школи та освіти в Україні «Народна освіта і педагогічна наука в Українській 

РСР (1917 — 1967)» за редакцією А. Г. Бондар. У цій роботі було вперше 

проаналізовано основні етапи розвитку радянської та зокрема української 

школи з 1917 по 1967 рік, розкрито не тільки здобутки, а й недоліки освітніх 

процесів того часу [12]. 

Наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років проблемою розвитку 

іншомовної освіти  в закладах освіти займалися такі відомі вчені, як: 

С. М. Никонова, В. Е. Раушенбах, О. О. Миролюбов та інші. С. М. Никонова 

у дослідженні «У истоков советской методики обучения иностранным 

языкам» (1969) детально описала процес викладання іноземних мов у 

закладах освіти Росії  на початку ХХ століття (з 1900 по 1923 рік), звернувши 

особливу увагу аналізу методів іншомовної підготовки та навчальних 

програм [94].  

Тема історичного розвитку навчання іноземних мов у загальноосвітніх 

закладах освіти була дуже поширеною серед вчених у 1970-х роках. У 1971 

році було опубліковано дослідження мовознавця і методиста іноземних мов 

В. Е. Раушенбаха «Краткий обзор основных методов преподавания 

иностранных языков с І по ХХ век» (1971), де було окреслено основні 

методичні напрями викладання іноземних мов часів Давнього Риму і до 

початку Другої світової війни в узагальненому вигляді. Автор приділив 

особливу увагу питанням цілей навчання іноземних мов, детально описав 

методи та особливості їх застосування у закладах освіти [105]. 

У 1973 році відомий методист і мовознавець О. О. Миролюбов  

захистив докторську дисертацію на тему: «История методики обучения 

иностранным языкам в СССР» (Москва, 1973), в якій розкрив проблеми 

вивчення іноземних мов учнями середніх шкіл та особливості навчання 

різних видів іншомовної мовленнєвої діяльності. Значну увагу автор 
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приділив практичній меті іншомовної освіти у закладах середньої освіти 

Радянського Союзу та використання комунікативного методу [87]. 

О. О. Миролюбов проаналізував основні етапи розвитку вітчизняної 

методики навчання іноземних мов, підкреслюючи важливість єдності 

навчання і виховання.  

 Характерною особливістю другої групи (1985 — 1991 рік) є 

збільшенняя кількості наукових досліджень з питань педагогіки та методики 

навчання іноземних мов. Це пояснювалось демократичними процесами  у 

суспільстві та розвитком системи освіти. На думку Н. М. Гупана, «Праці, що 

виходили в той час звільнялися від кон’юнктурної деформації та догматизму, 

здійснювалося відновлення історичної правди, заповнювалися «білі плями» у 

вітчизняній історіографії» [28, с. 74]. 

Основну увагу науковців у 1980-х роках привертали 

загальнодидактичні питання, дослідження методів та методичних прийомів 

навчання, засобів навчання, кабінетної системи та форм навчання (крім 

уроку). Більшість дисертаційних робіт та наукових статей стосувались 

питань, пов'язаних з формуванням ЗУН, розвитку особистісних якостей учнів 

у процесі навчання, самостійної роботи та самостійності (додаток А.1). 

У 1987 році, в журналі «Иностранные языки в школе» з’явилося кілька 

важливих статей радянських учених стосовно іншомовної складової 

навчання учнів загальноосвітніх шкіл Союзних республік з врахуванням 

нового, але вже поширеного на той час комунікативного підходу [75]. 

Відповідно до реформ загальноосвітньої та професійної школи відбувалася 

подальша конкретизація цілей навчання іншомовного мовлення, практичне 

володіння яким набувало все більшого значення. Окрім цього, 

поглиблювався зміст освітньої мети іншомовної підготовки. 

Наприкінці 1980-х років відомий мовознавець та методист іноземних 

мов І. Л. Бім створила концепцію базового курсу вивчення другої іноземної 

мови на базі першої (на прикладі німецької та англійської мов), виокремивши 
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новий напрям у сучасній методиці навчання іноземних мов, пов'язаний з 

ідеями багатомовності та полікультурності [11]. 

Третя група досліджень охоплює 1991 — 2000 роки. На початку  

1990-х років з проголошенням незалежності України виникла ціла низка 

суперечностей щодо навчання іноземних мов: між прагненням України 

модернізувати всі ланки іншомовної освіти та недосконалістю заходів щодо 

впровадження нововведень  у практику закладів освіти; між спробами 

створення нового змісту навчальних програм з іноземної мови та відсутністю 

нових підходів до написання підручників та методичної літератури [100]. 

Значна увага в системі освіти незалежної України цього періоду приділялась 

національному вихованню, основною метою якого було надбання  молодим 

поколінням духовних цінностей українського народу, формування мовної 

культури, оволодіння українською та іноземною мовою. Основними 

завданнями закладів середньої та вищої освіти стало поєднання 

національного та інтернаціонального змісту навчання і виховання, 

забезпечення необхідного рівня міжнаціонального спілкування.  

Дослідження науковців стосувались питань змісту та засобів навчання, 

обліку, оцінки, діагностики та  моніторингу ЗУН учнів, диференціації та 

індивідуалізації навчання. Основними темами дисертаційних робіт 1990-х 

років були: розвиток особистісних якостей учнів у процесі навчання, 

формування ЗУН, форми навчання (окрім уроку), зміст навчання, самостійна 

робота і самостійність учнів, комплексні дидактичні проблеми (додаток А. 2). 

У методиці навчання іноземних мов також відбувалися зміни, пов'язані 

з розробкою нової навчально-методичної літератури, навчальних програм, 

планів і нових методів іншомовної підготовки у закладах освіти різних типів. 

Після розпаду Радянського Союзу підручники з іноземних мов російських 

авторів (І.  Л.  Бім, І. М. Верещагіної, А. П. Старкова, А. Г. Широкова та 

інших), якими користувались у загальноосвітніх  школах та педагогічних 

училищах, не перевидавалися. З метою забезпечення студентів педагогічних 

училищ підручниками було видано кілька нових, але вони не відповідали 
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вимогам тогочасної освіти. Серед навчальної літератури почали з’являтися  

автентичні зарубіжні підручники, побудовані на інших принципах, відмінних 

від радянської методики іншомовної підготовки, а саме: пропонувалося 

засвоєння нового навчального матеріалу через пояснення (а не просто 

повторення за вчителем), лексичний і граматичний матеріал був поєднаний у 

мовленнєвих вправах і відпрацьовувався одночасно, правила та транскрипція 

для лексичних одиниць були відсутні. Особливістю цих підручників і 

навчально-методичних комплексів (НМК) була комунікативна спрямованість 

вправ та комплексність іншомовної навчальної діяльності (розвиток чотирьох 

видів іншомовної мовленнєвої діяльності), а тому їх використання у закладах  

освіти України створювало труднощі і для вчителів, і для студентів. 

Питанням навчання студентів педагогічних училищ у другій половині 

ХХ століття та формування в них умінь і навичок  присвячені  дисертаційні 

роботи багатьох авторів. Так, С. О. Борисюк, у дослідженні «Формування в 

учнів педагогічних училищ уміння навчати дітей вчитись» (1994) 

проаналізувала основні вимоги до ЗУН учнів педагогічних училищ. Окрім 

цього, автором було визначено сутність та критерії оцінки професійної 

готовності майбутнього вчителя початкових класів, охарактеризовано 

програму педагогічного училища щодо моделювання навчальної діяльності, 

спрямованої на розвиток у школярів уміння вчитися [16]. 

Л. А.  Макрідіна у праці «Формирование у студентов педагогических 

училищ творческого отношения к профессиональной деятельности» (1996) 

навела приклади творчих завдань для підвищення якості вивчення більшості 

навчальних предметів педагогічного циклу. На думку автора, творчість під 

час навчання є стимулом для творчості в  роботі з дитячим колективом [82]. 

К. О. Євстаф'єва у дослідженні «Самооценка студентов педагогических 

училищ как фактор их профессионального самоопределения» (1997) 

обгрунтувала взаємозв'язок між самооцінкою студентів та вибором 

майбутньої  професії [34] 
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Т. М. Шкваріною у роботі «Підготовка студентів педагогічних училищ 

до навчання дошкільників англійської мови» (2000) здійснено системний 

аналіз освітньо-професійної програми підготовки вихователя з правом 

навчання англійської мови, розроблено дидактичну модель спеціаліста для 

вдосконалення змісту фахової підготовки [129]. 

Монографія академіка О. О. Миролюбова «История отечественной  

методики обучения иностранным языкам» (Москва, 2002), стала визначним 

дослідженням початку ХХІ століття з питань методики навчання іноземних 

мов [87]. Автор вперше систематизував досвід методики навчання іноземних 

мов з 1860 року до кінця 1980-х років ХХ століття, описав стан викладання 

іноземних мов, особливості шкільних програм та підручників, їх недоліки та 

труднощі опанування мовою учнями загальноосвітніх закладів Радянського 

Союзу.  

Серед наукових досліджень початку 2000-х років щодо розвитку змісту 

навчання іноземних мов у закладах освіти України варто назвати 

кандидатську дисертацію Н. В. Борисової «Теоретичні й методичні засади 

навчання іноземних мов у школах України (1917 — 1933 роки)» (Переяслав-

Хмельницький, 2004) [15]. У роботі розкрито  зміст і завдання іншомовної 

освіти  гімназій, прогімназій, реальних училищ, єдиної трудової школи, 

фабрично-заводських семирічок та інших закладів освіти. Н. В. Борисова 

проаналізувала методи, принципи та форми організації процесу навчання 

іноземних мов у школах України з 1917 по 1933 рік.  

Проблему змісту іншомовної освіти було досліджено  Р. Ю.  Мартиновою 

у монографії «Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних 

мов» (Київ, 2004). На думку автора, загальнодидактичні принципи змісту 

освіти, такі як: відповідність змісту навчання в усіх його компонентах 

потребам суспільства (цілям навчання); врахування єдності змістовного та 

процесуального аспектів навчання; структурна єдність змісту навчання на 

різних рівнях його формування при просуванні від загального до більш 

конкретного повинні бути основоположними і щодо змісту іншомовної 
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освіти. Р. Ю. Мартинова вважає, що застосування освітніх засад навчання 

іноземних мов  сприяє формуванню іншомовних мовленнєвих навичок 

читання, письма, аудіювання та говоріння. Вивчення країнознавчого, 

культурного, лінгвістичного, історичного аспектів іноземної мови розвиває 

особистість учня, його розумові та інтелектуальні здібності, пізнавальний 

інтерес, розширює кругозір підростаючого покоління [84]. 

А.  В.  Штифураком у дослідженні «Формування професійних інтересів  

студентів педагогічних училищ в процесі вивчення іноземних мов» (2005) 

було розглянуто та проаналізовано природу інтересу, етапи формування 

професійного педагогічного інтересу, його взаємозв’язок з мотивацією. 

Окрім цього, увагу приділено віковим особливостям старших підлітків, 

професійним якостям учителя іноземної мови та сучасним підходам до 

викладання іноземних мов. Автор обгрунтував положення про вплив 

спеціально-організованої діяльності на заняттях з іноземної мови на 

формування професійного педагогічного інтересу за умови високого рівня 

сформованості професійних умінь і навичок (мовних, мовленнєвих, 

методичних, загальнопедагогічних та комунікативних.  [130]. 

 Отже, досліджуючи історіографію проблеми дослідження змісту 

іншомовної освіти у закладах освіти, можна стверджувати про значну увагу 

науковців до цих питань, однак варто наголосити, що навчання іноземних 

мов у педагогічних училищах України не ставало предметом спеціального 

вивчення, збереглися лише архівні дані щодо постанов, наказів, звітів 

Міністерства освіти УРСР (1946-1988), Міністерства народної освіти 

Української РСР (1988-1992), Міністерства освіти України (1992-1999)  

навчальних програм та підручників. Системного вивчення та аналізу 

потребує навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета 

(дисципліни) студентами закладів середньої спеціальної педагогічної освіти 

(з 1950 до 1991 року) та закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації (з 1991 

року). 
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       1. 2.  Сутність поняття «педагогічні умови» в контексті навчання                                            

                                                іноземних мов 

Поняття «педагогічні умови» сьогодні широко використовується у 

дослідженнях, присвячених професійній підготовці молоді у закладах освіти 

різних типів. Перш ніж розглянути педагогічні умови навчання іноземних 

мов у педагогічних училищах України у другій половині ХХ століття, варто 

розглянути та дати визначення окремих понять. 

В академічному тлумачному словнику  української мови зазначено такі 

значення слова «умова (умови)»: 1) «необхідна обставина, яка робить 

можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь»; 2) «обставини, особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь»; 3) «правила, які існують або 

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують 

нормальну роботу чого-небудь»; 4) «сукупність даних, положення, що 

лежать в основі чого-небудь» [113, с. 441]. 

У філософському словнику «умова» визначено як «категорію, в якій 

відображено універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким 

вона виникає й існує» [125, с. 703]. 

На думку М.  І . Конюхова «умова — це  сукупність явищ зовнішнього 

та внутрішнього середовища, що ймовірно впливають на розвиток 

конкретного психічного явища» [72, с. 206]. 

Ми розглядаємо педагогічні умови, тому йтиметься про умови 

педагогічного процесу. Відповідно до академічного тлумачного словника 

«педагогічний» — це той, «який відповідає правилам, вимогам педагогіки» 

[114, с. 108]. 

У наукових дослідженнях поняття «педагогічні умови» вченими 

визначається по-різному, але, на нашу думку, усі аналізовані визначення 

мають спільну основу. Подамо основні підходи щодо трактування цього 

терміну: 
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1) сукупність об'єктивних можливостей, змісту, форм, методів, 

педагогічних прийомів і матеріально-просторового середовища, які 

спрямовані на розв’язання дослідницьких завдань (О.  Л.  Назарова) 

[91]; 

2) сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів і прийомів 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу і матеріально-

просторового середовища, що забезпечують успішне вирішення 

поставлених і проектованих у дослідженні завдань (І.  Ю.  Аксаріна)          

[3, с. 19]; 

3) обставини процесу навчання і виховання, які є результатом 

цілеспрямованого відбору, конструювання і застосування елементів 

змісту, методів, а також організаційних форм навчання з метою 

досягнення дидактичних цілей (А.  В.  Багдуєва) [7 , с. 12]; 

4) сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, 

педагогічних прийомів (Р.  К.  Серьожнікова, Н.  Д.  Пархоменко, 

Л. С. Яковицька) [111];   

5) особливості організації навчально-виховного процесу у закладі вищої 

освіти, що детермінують результати виховання, освіти та розвитку 

особистості студента, об’єктивно забезпечують можливість їх 

досягнення    ( О.  Л.  Дурманенко) [33]; 

       6)  взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх              

            характеристик функціонування, яка забезпечує високу         

            результативність  навчального процесу й відповідає психолого-  

            педагогічним критеріям    оптимальності (В.  М.  Манько) [83, с. 153]. 

Н. Т. Тверезовська та Л. Л. Філліпова, на основі дослідження 

педагогічної літератури, дають такі визначення поняття «педагогічні умови» 

науковцями: 1) характеристика педагогічного середовища; 2) обставини, 

необхідні для перебігу педагогічного процесу; 3) фактори, шляхи, напрями 

педагогічного процесу; 4) уявні результати педагогічного процесу; форми, 

методи, педагогічні прийоми [118]. 
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Ми вважаємо, що педагогічні умови навчання — це обставини, 

фактори, чинники педагогічного процесу, необхідні для забезпечення 

ефективного формування знань, умінь і навичок відповідно до програмових 

вимог певного типу закладу освіти. Педагогічні умови навчання іноземних 

мов  визначаємо як комплекс організаційних та педагогічних факторів 

(чинників) для забезпечення формування іншомовної компетентності. 

На основі аналізу історичних джерел, методичної та наукової 

літератури з навчання іноземних мов у загальноосвітніх та спеціальних 

педагогічних закладах освіти України, на нашу думку, доцільно виділити такі 

педагогічні умови навчання іноземних мов: загальні і спеціально-предметні 

(організаційно-педагогічні, кваліфікаційно-методичні, комплексності 

спрямування іншомовної навчальної діяльності (рисунок 1.1.). Зупинимось 

детальніше на кожній з виділених складників поняття.    

 

 

   Рисунок 1.1. Складники педагогічних умов навчання іноземних мов 
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Загальні педагогічні умови — це умови, необхідні  для забезпечення 

ефективності навчання та виховання. Вони  базуються на  принципах 

педагогічного процесу, а саме: цілеспрямованості; науковості змісту 

навчання і виховання; систематичності та послідовності; свідомості, 

активності, творчості учнів; вибору оптимальних методів, форм, засобів 

навчання і виховання; комплексного підходу до навчання й виховання; 

врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; міцності, 

усвідомленості і дієвості результатів навчання, виховання; поваги до 

особистості учня в поєднанні з вимогливістю. Усі ці принципи пов'язані та 

взаємно обумовлюють один одного. 

Спеціально-предметні педагогічні умови — це умови, необхідні для 

набуття знань, умінь та навичок з окремих предметів, враховуючи  

особливості їх навчання.Навчальні предмети відрізняються своєю 

специфікою, а саме: основними завданнями навчального предмета, вимогами 

до навчальних досягнень, змістом навчального матеріалу, типом закладу 

освіти, суб'єктами (учасниками) освітнього процесу, методикою навчання та 

викладання (рисунок 1.2.). Розглянемо спеціально-предметні педагогічні 

умови на прикладі навчання іноземних мов, основною метою  якого є 

оволодіння іноземною мовою, як засобом спілкування, і здійснення у цьому 

процесі виховання, освіти та розвитку особистості студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Особливості (специфіка) навчального предмета               

Особливості навчального предмета 
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 зміст навчального матеріалу 

 вимоги до знань, умінь та навичок 

 тип закладу освіти 

 суб'єкти (учасники) освітнього процесу 
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Для забезпечення ефективності іншомовної підготовки у закладах 

освіти необхідне виконання таких спеціально-предметних педагогічних умов: 

взаємопов'язаного навчання видів іншомовної мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письма); врахування знань з  рідної мови; 

домінуючої ролі комунікативних вправ; особистісно-орієнтованої 

спрямованості іншомовного навчання; забезпечення навчального процесу 

відповідною матеріальною базою, у тому числі автентичними навчальними  

матеріалами (підручниками, відео- та аудіотехнікою, аудіофайлами, 

лінгафонними кабінетами і т. д.); мотиваційного забезпечення іншомовної 

діяльності; індивідуалізації процесу навчання іноземної мови та інші. Усі 

перелічені умови властиві виключно навчальному предмету (дисципліні) 

«іноземна мова» і визначають  принципи, методи та вимоги щодо іншомовної 

мовленнєвої діяльності  учасників освітнього процесу.  

Оскільки спеціально-предметні педагогічні умови є визначальними 

стосовно різних аспектів навчання іноземних мов, на нашу думку, доцільно 

виокремити організаційно-педагогічні, кваліфікаційно-методичні та умови 

комплексності спрямування іншомовної навчальної діяльності. 

До організаційно-педагогічних умов належить систематичність занять з 

іноземної мови, наявність вчителя (викладача), навчального кабінету (класу) 

з іноземних мов та навчальної літератури (підручників, посібників, плану, 

програми). З огляду на аналіз історичних джерел та методичної літератури з 

іноземних мов досліджуваних хронологічних меж, ми дійшли висновку, що  

кадрові проблеми з вчителями іноземних мов у педагогічних училищах 

України, як і в інших закладах освіти були відчутними до 1980-х років. 

Умова систематичності занять залежала від наявності вчителя, кількість 

навчальної літератури з іноземних мов для студентів хоч і зростала, але була 

недостатньою. 

До кваліфікаційно-методичних умов відносимо: 

1) професійну кваліфікацію вчителя (викладача). Негативними 

тенденціями підготовки вчителів іноземних мов у другій половині ХХ 
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століття (до 1991 року) були: надмірна ідеологізація навчального процесу, 

недостатнє фінансування освітніх закладів, недосконалість навчально-

методичного забезпечення. Нестача кваліфікованих вчителів як у 

педагогічних училищах, так як і в загальноосвітніх школах України 

досліджуваних хронологічних меж, негативно впливала на рівень іншомовної 

підготовки підростаючого покоління, а саме: заняття проводились 

несистематично, часто вчителями іноземних мов були вчителі інших 

предметів. Навчання іноземних мов зводилось до читання підручника, 

перекладу текстів та роботи зі словником. Усне іншомовне мовлення довгий 

час не було цільовим компонентом розвитку іншомовної мовленнєвої 

діяльності. З-поміж позитивних змін варто назвати: розробку та 

вдосконалення нових навчальних планів, пошук ефективних шляхів 

підготовки студентів до роботи у закладах освіти через організацію 

педагогічних практик різних видів з другого року навчання, зростання 

кількості закладів вищої освіти України. Окрім цього, до 1980-х років у 

закладах вищої педагогічної освіти переважали групові форми роботи зі 

студентами. З 1990 року відбувалось посилення індивідуальних форм роботи 

для забезпечення якісної підготовки вчителів іноземних мов у контексті 

європейської освіти; 

2) методично-обґрунтовану літературу з іноземних мов (навчальні 

програми для педагогічних училищ, підручники  та інші навчальні матеріали  

для цього типу закладів освіти). Тривалий час програми для педагогічних 

училищ з іноземних мов не розроблялись, вимоги щодо іншомовних ЗУН 

студентів вчителі іноземних мов брали з програм для середньої школи (1-2 

рік навчання). Навчально-методична література (зокрема підручники) з 

іноземної мови не відповідали основній меті навчання – формуванню 

іншомовного усного мовлення, вони були перенасичені граматичним  

матеріалом та занадто політизованими (до 1990 року). 

До умов комплексності спрямування іншомовної навчальної діяльності, 

на нашу думку, входить забезпечення заняття з іноземної мови такими 
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обов'язковими цільовими та змістовими складовими як: комплексність 

(розвиток всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності: аудіювання, 

говоріння, письма та читання) для забезпечення ефективності навчання 

іноземної мови; іноземна мова як мета і як засіб навчання; різноманітність 

форм роботи, комунікативна спрямованість уроку (заняття) з  іноземної 

мови; мотиваційне забезпечення іншомовної навчальної діяльності студентів; 

практична спрямованість; застосування особистісно-діяльнісного підходу до 

навчання іноземної мови. Навчання іноземних мов — це складний та 

багатогранний процес розвитку іншомовних комунікативних навичок 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письма та говоріння) і 

здійснення у цьому процесі виховання, освіти і розвитку особистості учня 

(студента). Забезпечення умов комплексності іншомовної навчальної 

діяльності, на нашу думку, залежало від цілей та методики навчання 

іноземних мов певного історичного періоду. Друга половина ХХ століття 

характеризувалась зміною цільового компоненту іншомовної підготовки 

молодого покоління, який був основним чинником розширення змісту 

іншомовної освіти у закладах освіти України. Особливості навчання  та зміну 

цільового компоненту іноземних мов у педагогічних училищах 

досліджуваного періоду узагальнено у вигляді таблиці 1.2. 

На основі результатів проведеного дослідження зроблено висновок, що в 

другій половині ХХ століття зміст практичної мети іншомовної підготовки 

розширювався — від читання (перекладного та безперекладного) у 1950-х 

роках до  формування іншомовної комунікативної компетентності у 1990-х 

роках. Цільовий компонент змінювався відповідно до  освітніх реформ та 

вимог суспільства  щодо володіння іноземною мовою учнями (студентами) 

закладів освіти. Зміст виховного аспекту став відображенням  ідеології  

державної політики, який лише в кінці 1980-х років  було збагачено іншими 

компонентами (формування особистості студента, підвищення інтересу до 

країни, мова якої вивчалась, виховання патріотизму та інтернаціоналізму 

засобами іноземної мови). 
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                                                                                                    Таблиця 1.2. 

Особливості навчання іноземних мов у педагогічних училищах   

              України у другій половині ХХ століття 

Роки  Особливості іншомовної підготовки 

 

1950-ті  

-надмірна теоретизація підручників; 

- читання та переклад тексту, як основні види роботи на занятті з іноземної мови (практична 

мета); 

-тексти на воєнну тематику мали «рекомендований» характер; 

-посилення уваги до виховного впливу іноземної мови. 

 

1960-ті 

-конкретизація  практичної мети  та визнання  її провідною відносно інших цілей 

іншомовної підготовки; 

-визначення вимог до навчання видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння, 

аудіювання); 

-зведення виховної мети до ідейно-політичного виховання; 

-розширення  змісту загальноосвітньої мети. 

 

1970-ті 

-зміна формулювання практичної мети на спілкування іноземною мовою, навчання 

іншомовної комунікації; 

-загальноосвітня мета  використання іноземної мови як засобу спілкування; 

-виховна мета   підвищення інтересу до країни, мова якої вивчалась;  розвиток особистості 

учня (студента) засобами іноземної мови. 

 

1980-ті 

-зведення практичної мети до формувіання комунікативної компетенції та практичного 

оволодіння іноземною мовою; 

- іншомовне письмо вважалось засобом кращого оволодіння усним мовленням та  

читанням; 

-виховання інтернаціоналізму та патріотизму як складової виховної мети. 

 

 

1990-ті 

-посилення країнознавчого компонента; 

-розробка українських підручників з іноземних мов на основі принципу варіативності; 

-трансформація загальноосвітньої мети навчання іноземних мов на освітню та розвивальну 

цілі; 

-практична мета  формування іншомовної комунікативної компетентності(мовної, 

мовленнєвої, соціокультурної та загальнонавчальної). 

[розроблено автором] 

Після проголошення незалежності України посилилась роль 

національного виховання та  поваги до культури інших народів та 

національностей. Ці зміни знайшли своє відображення у  складі 

соціокультурної компетенції навчання іноземних мов у закладах освіти 
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України. У цей період методика навчання розвивалась на засадах 

особистісно-орієнтованого підходу.                                                                                 

Результати комплексного дослідження  розвитку цілей навчання іноземної 

мови в другій половині ХХ століття доводять, що  умова комплексності 

спрямування іншомовної  навчальної діяльності  почала реалізовуватись лише у 

1990-х роках на фоні  трансформаційних процесів змісту освіти України. Варто 

підкреслити, що вимоги до предмету «іноземна мова» у педагогічних 

училищах України  досліджуваного періоду змінювались відповідно до 

перегляду цілей іншомовної освіти, вдосконалення методів навчання та  

мовної політики держави.             

Отже, педагогічні умови — це комплекс організаційних та 

педагогічних факторів (чинників) для забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу. Педагогічні умови є складовим елементом педагогічної 

системи (цілісного педагогічного процесу); відображають сукупність 

можливостей освітнього середовища. Педагогічні умови навчання іноземних 

мов – комплекс організаційних і педагогічних факторів (чинників) для 

забезпечення формування іншомовної комунікативної компетентності 

(мовної, мовленнєвої, соціокультурної, країнознавчої, лінгвокраїнознавчої 

компетенцій). Теоретичний аналіз тлумачень цього поняття дав нам змогу 

виокремити та охарактеризувати  педагогічні умови в контексті навчання 

іноземних мов  як сукупність загальних та спеціально-предметних умов 

(організаційно-педагогічних, кваліфікаційно-методичних та умов 

комплексності  спрямування іншомовної навчальної діяльності). 

 

     1.3. Розвиток середньої спеціальної педагогічної освіти                         

Середня спеціальна освіта завжди посідала важливе місце у загальній 

системі народної освіти, адже її основним завданням була підготовка 

спеціалістів «середньої ланки». До таких закладів належали: середні 

спеціальні школи (заочні школи для дорослих, вечірні (змінні) школи 

трудових резервів, школи робітничої молоді), училища, технікуми та інші 
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установи з підготовки фахівців середньої кваліфікації для різних галузей 

народного господарства, державного управління, освіти, культури, охорони 

здоров'я тощо. Для кожної спеціальності було встановлено комплекс 

навчальних дисциплін, вивчення яких у поєднанні з різними видами практик 

сприяло формуванню у студентів знань, умінь та навичок, необхідних 

майбутньому фахівцеві. Навчальні дисципліни педагогічних училищ, 

зазвичай, були об'єднані в три цикли: загальноосвітній, загально-

педагогічний і спеціальний, а з 1980-х років — у суспільно-політичний, 

загальноосвітній та спеціальний цикли. Іноземна мова належала до 

загальноосвітнього циклу, тому іншомовна підготовка студентів 

педагогічних училищ здійснювалась відповідно до вимог щодо володіння 

навичками іншомовної мовленнєвої діяльності учнями старшого ступеня 

загальноосвітньої школи. 

Педагогічні училища — це заклади середньої спеціальної педагогічної 

освіти, які забезпечували педагогічними кадрами початкові класи 

загальноосвітніх шкіл та дошкільні заклади освіти. Кількість педагогічних 

училищ в Україні постійно змінювалась через регіональні потреби в 

педагогічних кадрах. Проте, в окремих містах, районах та областях  

спостерігались певні невідповідності між потребами у педагогах та кількістю 

педагогічних училищ. Відкриття  нових середніх шкіл та дошкільних 

закладів обумовлювало пошук нових, прискорених форм підготовки 

студентів. Педагогічні училища були створені на початку ХХ століття як 

педагогічні курси з метою подолання потреби у кваліфікованих педагогах. Як 

відомо з історичних джерел, у 1921 році курси були реформовані в середні 

педагогічні заклади освіти — педагогічні технікуми, а згодом — училища з 

чотирирічним терміном навчання. У 1930-тих роках  випускники шкіл могли 

отримати середню педагогічну освіту у педагогічних технікумах, які згодом 

(у 1937/1938 роках) були реформовані на педагогічні школи [96]. 

У 1942 році був розроблений навчальний план педагогічного училища 

як професійного закладу освіти. Іноземна мова, як навчальний предмет, 
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вивчалась факультативно [92]. У березні 1944 року РадНарКом РРФСР 

затвердив новий статут педагогічних училищ, який закріплював наступні 

положення: трирічний термін навчання, навчання рідною мовою, відкриття 

та закриття училищ виключно відповідно до рішення керівництва 

республіки, здійснення контролю за роботою закладів середньої спеціальної 

освіти обласними та районними відділами народної освіти [98]. 

У 1944/1945 роках у педагогічних училищах та учительських 

інститутах було введено нові навчальні плани, програми та підручники, 

метою яких було посилити професійну підготовку майбутніх спеціалістів та 

підвищити їх ідейно-політичний та загальнокультурний рівень [96]. На 

допомогу молодим педагогам у період війни видавалась навчально-

методична література і бібліографічні довідники, що друкувались в журналах 

«Советская педагогика» та «Учительская газета». 

У перші повоєнні роки гостро стояло питання щодо роботи 

піонервожатих.  З березня 1946 року у м. Львові при педагогічному училищі 

було організовано школу з підготовки і перепідготовки піонервожатих для 

шкіл та дитячих будинків західних областей України з контингентом 100 

студентів (на той час їх називали слухачами). Кількість слухачів Ніжинської 

республіканської школи з підготовки педагогічних працівників збільшилась з 

100 до 150 чоловік. Характерною особливістю таких шкіл було те, що вони 

працювали циклічно —  по 4 місяці. Окрім освітніх завдань, перед слухачами 

таких шкіл, як і перед учнями і студентами інших закладів освіти, ставились 

трудові завдання (школам піонервожатих виділялось по 10 га землі, 

видавалась матеріальна допомога для придбання 2 корів, пари коней зі 

збруєю, 10 поросят та кормів) [70].  

З 1 грудня 1946 року Рада Міністрів прийняла постанову про 

переведення педагогічних училищ на чотирирічний термін навчання для 

покращення  якості підготовки вчителів початкових класів. Збільшення  

терміну навчання проводилось  поступово впродовж двох років. Педагогічні 

училища отримали нові навчальні плани, програми та підручники. Вносились 
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необхідні зміни в статути педагогічних училищ: студенти (на той час  —

слухачі), які склали державні екзамени отримували не атестати, а дипломи 

про закінчення училища  з присвоєнням звання вчителя початкової школи. 

Іншомовна підготовка слухачів педагогічних училищ України в цей час 

майже не проводилась через складний післявоєнний період (відсутність 

програм та підручників з іноземних мов, нестача вчителів, зруйновані війною 

приміщення училищ і т. д. ). З метою вирішення завдання поповнення шкіл 

учителями в перші повоєнні роки, в деяких середніх школах було відкрито 11 

додаткових педагогічних  класів з  підготовки вчителів початкової школи та 

педагогів- піонервожатих. Згодом, з 1955 року, виникли дворічні педагогічні 

училища на базі десятирічної середньої освіти. Відчувалась гостра нестача 

кваліфікованих викладачів у всіх закладах освіти УРСР, однак повільними 

темпами їх кількість зростала. Так, для порівняння, згідно з архівними 

даними Міністерства народної освіти у 1940/1941 навчальному році у 

педагогічних училищах працювало 1237 тисяч учителів, у 1950/1951 — 1475 

тисяч, в 1955/1956 роках — 1733 тисяч осіб [98]. 

Педагогічні училища Української РСР з 1947 року готували педагогів 

двох основних профілів: учителів I-IV класів та вихователів дитячих садків. 

Перед ними ставились нові завдання щодо напрямів підготовки молоді, а 

саме: підготовка вчителів-старших піонервожатих, учителів фізичної 

культури для семирічних шкіл, учителів співів і музики для семирічних шкіл, 

учителів початкових класів для шкіл з молдавською та мадярською мовами 

навчання. 2 квітня 1947 року Рада Міністрів СРСР прийняла рішення щодо 

відкриття відділень з підготовки учителів-старших піонерських вожатих при 

педагогічних училищах. Випускники цих відділень мали право працювати 

вчителями початкової школи та займати посаду старших піонерських 

вожатих. На початок 1948/1949 начального року такі відділення працювали у 

10 педагогічних училищах України (Одеського, Херсонського, 

Кіровоградського, Чернівецького, Станіславського, Проскурівського, 

Костянтинівського, Харківського, Київського, Дніпродзержинського). При 
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Чернівецькому та Ізмаїльському педагогічних училищах були відкриті 

шкільні відділи з молдавською мовою навчання, а при Хустському — з 

мадярською. 

 У перші повоєнні роки у школах УРСР не вистачало вчителів фізичної 

культури, музики і співів. Для поповнення якісного і кількісного складу 

педагогічних працівників цієї кваліфікації при педагогічних училищах були 

відкриті  окремі навчальні групи, а деякі заклади повністю переходили на 

підготовку вчителів фізичної культури. Відповідно до Постанови Уряду 

УРСР на початок 1948/1949 навчального року відділи фізичної  культури  

були організовані при чотирьох педагогічних училищах (Вінницькому, 

Кіровоградському, Миколаївському, Макіівському) та проведено набір  на 

музичний відділ Львівського педагогічного училища №2. Шкільні відділи 

збереглися при всіх педагогічних училищах, а дошкільні відділи — при 

двадцяти трьох [70]. 

Помітно зросла централізація у системі середньої педагогічної освіти. 

Статути педагогічних училищ були затверджені 7-10 травня 1949 року  

Міністерством вищої освіти СРСР. У зв'язку з повільним зміцненням 

матеріальної бази окремих педагогічних училищ та необхідності збільшення 

кількості слухачів, деякі заклади освіти були реорганізовані в учительські 

інститути або припиняли існування. Відповідно до Постанови Ради Міністрів 

Української РСР №2623 від 15 вересня 1949 року «Про організацію 

учительських інститутів іноземних мов  на базі Білоцерківського і 

Житомирського педагогічних училищ  та факультетів іноземних мов у 

Вінницькому та Ніжинському педагогічних інститутах» названі педагогічні 

училища  були реорганізовані в учительські інститути. Відповідно до 

постанови №2623 від 15 березня 1949 року Ради Міністрів Української РСР 

«Про організацію в Закарпатській області учительського  інституту на базі 

Ужгородського педагогічного училища» слухачі Ужгородського 

педагогічного училища до 20 вересня 1950 року були переведені для 

продовження навчання у Мукачівське і Хустське педагогічні училища. У 
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цьому ж році відповідно до Постанов Ради Міністрів СРСР та УРСР 

Білоцерківське та Житомирське педагогічні училища були перетворені на 

учительські інститути іноземних мов, а чотири педагогічних училища 

реорганізовано на фізкультурні училища (Бориславське, Володимир-

Волинське, Новгород-Сіверське та Проскурівське) [70].  

Кількість педагогічних училищ в Україні, починаючи з 1953 року, 

відповідно до освітньої політики укрупнення закладів освіти, почала 

зменшуватись, однак щорічний контингент прийому залишався стабільним 

(близько 8 тисяч осіб) [69]. У 1970-1990-х роках зростання кількості закладів 

середньої спеціальної педагогічної освіти було дуже незначним (в 

середньому по 2-4 заклади освіти за п'ятирічний термін). Це пояснювалось 

закриттям або об'єднанням кількох педагогічних училищ відповідно до 

потреб у педагогічних працівниках певного регіону. Станом на початок 

1999/2000 навчального року в Україні налічувалось 50 педагогічних училищ, 

які відповідно до освітніх реформ стали закладами вищої освіти I-II рівнів 

акредитації, серед них:  22 педагогічних училища, 13 педагогічних коледжів, 

2 педагогічних технікуми та 13 училищ (коледжів), які стали частиною  

педагогічних інститутів та університетів [63] (додаток Б). Відповідно до 

Закону «Про освіту» (1991) вони здійснювали підготовку фахівців за 

ступенями молодшого бакалавра та бакалавра. Конкретні дані про мережу 

педагогічних училищ в Україні в період з 1950 по 1999 роки узагальнено в 

таблиці 1.3. 

                                                                                                  Таблиця 1.3. 

Кількість педагогічних училищ в Україні  в другій половині ХХ століття  

    Роки 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1999 

Кількість 

педагогічних 

училищ 

80 65 37 39 44 44 46 50 50 50 
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У системі середньої педагогічної освіти дотримувався принцип 

інтернаціонального формування учнівського колективу, тобто до 

педагогічних училищ приймали абітурієнтів різних національностей і 

народностей, які проживали на території України. Так, на початку 1950/1951 

навчального року в Україні налічувалось 80 педагогічних училищ з 

контингентом більше 40 тисяч слухачів, з них  українців було 86,1 %, решта  

— росіяни, молдавани, євреї, мадяри, болгари, поляки, греки, словаки, 

татари, чехи, вірмени, німці, литовці, латиші, естонці, албанці, мордовці [65].  

          Відповідно до реформ середньої та професійної школи, одинадцяті 

педагогічні класи при 24 середніх  школах Української РСР були ліквідовані 

(Вінницька середня школа №1, Ворошиловградська №17, Кладієвська №28, 

Дніпропетровська №81 та №88, Запорізька №15, Мелітопольська №8, 

Кіровоградська №5, Миколаївська №5, Одеська №90, Первомайська №4, 

Полтавська №1, Сталінська №3 та №10, Маріупольська №10, Горлівська 

№73, Макіївська №5, Харківська № 6 та №33, Львівська №36, Житомирська 

№33, Київська  № 78, 155, 135). Педагогічні класи відновили свою роботу 

лише у 1980-тих роках у зв'язку з розширенням мережі дошкільних закладів 

для подолання гострої потреби у вихователях [70]. 

Характерною особливістю повоєнних років було те, що Уряд України 

(на той час  УРСР) приділяв значну увагу практичній підготовці майбутніх 

педагогів. З цією метою Міністерством народної освіти виділялись кошти для  

покращення матеріальної бази закладів освіти, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації педагогів. Так, у 1950-х роках минулого століття 

збільшилась кількість піонерських таборів, особливо у літній період, тому 

виникала потреба у значній кількості педагогів потрібної кваліфікації. Для 

вдосконалення практичної підготовки були організовані спеціальні збори з 

особливою програмою навчання. Відповідно до Постанови Ради Міністрів 

Української РСР №1615 від 2 липня 1951 року «Про проведення 

двадцятиденних практичних таборів для слухачів других курсів піонерських 

відділів педагогічних училищ» планувалось зібрати 336 майбутніх 
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піонервожатих для навчання за прискореною практичною програмою, яка 

передбачала розвиток організаторських та професійних якостей педагога 

[70]. Створення і реорганізація педагогічних училищ відображалась і на 

кількості  інших закладів освіти, але при складанні п'ятирічних планів 

намітилась деяка стабілізація їх кількості. Принцип раціонального підходу до 

підготовки педагогічних кадрів з середньою спеціальною освітою набув 

практичного втілення. Зі зниженням потреби у вчителях початкової школи, 

вихователях дошкільних закладів, учителях фізичної культури, музичних 

керівниках, учителях праці, 33 педагогічних  училища були закриті, серед 

них: Бершадське, Немирівське, Тульчинське, Камінь-Каширське, 

Старобільське, Хустське, Хотинське, Городнянське, Дніпродзержинське, 

Новгород–Сіверське, Ізмаїльське, Канівське, Переяслав-Хмельницьке, 

Черкаське, Братське, Ананіївське, Великосорочинське, Гадяцьке, 

Золотоніське, Лохвицьке, Острозьке  та інші [69].                                                                                                 

                                                                                                    Таблиця 1.4. 

    Педагогічні училища України з підготовки педагогічних кадрів           

                           у 1952/1953 навчальному році 

                Напрями підготовки педагогічних кадрів у педагогічних училищах   

Вчитель фізичної культури Старший піонервожатий Вихователь дитячого садка 

Вінницьке 

Володимир-Волинське 

Бориславське 

Проскурівське 

Кіровоградське 

Миколаївське  

Макіївське 

Новгород-Сіверське 

Дніпродзержинське 

Верхньохортицьке 

Проскурівське 

Славуцьке 

Черкаське 

Одеське 

Костянтинівське 

Коломийське 

Харківське 

Херсонське  

Чернівецьке 

Ворошиловське 

Дніпропетровське 

Бердичівське   

Хустське 

Верхньохортицьке 

Уманське 

Черкаське 

Олександрійське  

Львівське 

Одеське  

Харківське 

Прилуцьке 
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Станом на 1952/1953 навчальний рік у педагогічних училищах України 

здійснювалась підготовка вчителів фізичної культури, старших 

піонервожатих та вихователів литячих садків. Список  цих закладів середньої 

педагогічної освіти  та напрями підготовки слухачів подано у таблиці   1. 4. 

Відповідно до Зведеного звіту педагогічних училищ України  на 

початок 1953/1954 навчального року працювало 77 училищ, в них навчалось 

30659 студентів (на той час — слухачів), серед яких укранців було 26814 

(87,5%), Підготовка фахівців здійснювалась за 5 основними  напрямами, 

найбільша кількість слухачів навчалась за спеціальністю «вчитель 

початкових класів» (24 067 осіб — близько 78,5%), найменша кількість — 

вчитель музики (194 особи — менше одного відсотка) [43]. Дані, наведені в 

таблиці 1.5., відображають напрями підготовки слухачів та їх кількість 

станом на 1953/1954 навчальний рік. 

                                                                                                               Таблиця 1.5.  

 Напрями підготовки та кількісний склад слухачів педагогічних училищ            

                 України станом на 1953/1954 навчальний рік 

         Напрями підготовки              Кількість слухачів 

Вчитель 1-4 класів                        24067   

Піонервожатих                          1718                           

Вчитель фізкультури                         2957   

Вчитель музики                                    194  

Вихователь дитячого садка                            1723   

Всього                           30659                                       

 

Зменшення кількості закладів освіти спричинило скрочення кількості 

заочних відділів педагогічних училищ. Відповідно до наказу Міністерства 

вищої освіти Радянського Союзу від 11 червня 1952 року №147-Т та наказу 

Міністерству Освіти УРСР від  2 серпня 1952 року №549 було проведено 

відповідні зміни у сітці заочних відділів при педагогічних училищах. 

Унаслідок цього, протягом 1952/1953 року частину заочних відділів було 

ліквідовано, а частину переведено до інших закладів. Запровадження нових 
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п'ятирічних навчальних планів для слухачів заочної форми навчання на базі 

семирічної середньої школи з вересня 1953 року спричинило появу змін у 

роботі закладів середньої та вищої освіти. Станом на 15 вересня 1953/1954 

навчального року в Україні діяло 43 заочних відділи при педагогічних 

училищах України, в яких навчалось 6895 слухачів  віком 14-20 років. Вони 

готували педагогів за такими спеціальностями: «вчитель I-IV класів», 

«вчитель фізвиховання», «вихователь дитячого садка», «старший 

піонервожатий». Для прискореної підготовки за новим планом звичайної 

програми було встановлено дворічний термін навчання [37]. Постійне 

збільшення кількості випускників середніх педагогічних закладів освіти 

швидко вирішило кадрову проблему. Відповідно до Постанови Ради 

Міністрів СРСР та ЦК КПРС від 30 серпня 1954 року №1858 «Про 

поліпшення підготовки, розподілу та використання спеціалістів з вищою та 

середньою спеціальною освітою» посилилась увага до якості підготовки 

вчителів та вихователів. У 1955 році урядом на органами народної освіти 

було прийнято рішення про закриття та об'єднання деяких педагогічних 

училищ, а саме: було закрито Братське, Городнянське, Золотоніське та 

Красноградське училища. Ананіївське педагогічне училище було об'єднано з 

Балтським, Бершадське з Тульчинським, Гуляй-Пільське з Нікопольським, 

Куп'янське з Вовчанським, Кременецьке з Бережанським, Ново-

Миргородське з Олександрійським, Хотинське з Чернівецьким, Черкаське з 

Корсунь-Шевченківським, Гадяцьке з Великосорочинським педагогічним 

училищем [69]. Такі зміни впливали на кількість слухачів та якість їх 

підготовки, особливо в умовах нестачі педагогічних кадрів у дитячих садках 

та початкових класах середніх шкіл. Кількість педагогічних училищ різко 

зменшилась у наступному навчальному році з 79 до 65 і на початок 1955/1956 

навчального року в них навчалось 24345 слухачів [45]. Групи прискореної 

підготовки для учнів, які закінчили 10 класів середньої школи, почали 

готувати педагогічні кадри за тими ж 5 основними спеціальностями, що й у 

звичайних групах навчання («учитель I-IV класів», «піонервожатий», 
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«учитель музики і співів», «дошкільне виховання», «учитель фізкультури»). 

Характерною особливістю навчальних планів педагогічних училищ цього 

періоду була їх надмірна політизованість. У системі закладів освіти 

продовжувались реформи, основним напрямом яких була політехнізація, 

зміцнення зв’язку навчання молоді з виробництвом. З цією метою, у середніх 

та середніх спеціальних закладах освіти створювались учнівські виробничі 

бригади різного профілю. Для забезпечення їх кваліфікованими керівниками, 

у закладах вищої педагогічної освіти проводилась підготовка вчителів 

виробничого навчання. Як бачимо з даних, поданих у  таблиці 1.6., найбільша 

кількість слухачів  за звичайною програмою навчання здобувала професію 

вчителя початкових класів (близько 77,1 %), за прискореною програмою — 

вихователя дошкільного закладу (близько 35%) [45].   

                                                                                                   Таблиця 1.6. 

Напрями підготовки та кількісний склад слухачів педагогічних училищ       

                   України станом на 1955/1956 навчальний рік 

 

Напрям підготовки                 Кількість слухачів 

Учителі I-IV класів                                 16623 

Піонервожатих                               1593  

Учителі музики і співів                                146  

Дошкільне виховання                                   945  

Учителі фізкультури                                   2226  

всього                               21533  

                          За прискореною програмою навчання (на базі 10 класів) 

Учителі I-IV класів                                    745  

Піонервожатих                                 212  

Учителі музики і співів                                  60 

Дошкільне виховання                                 982 

Учителі фізкультури                                   813 

всього                               2812 
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До 1955/1956 навчального року кількість заочних відділів педагогічних 

училищ скоротилась більше, ніж в 2 рази. У них  навчалось 6307 слухачів, 

серед яких українців було 5063, решта — представники інших народностей 

та національностей, які проживали в УРСР (росіяни, євреї, молдавани, угорці, 

болгари, поляки, білоруси, греки, мадяри, румуни, вірмени, узбеки, киргизи, 

словаки, естонці, татари, комі, мордовці, чуваші, чехи) [19]. Кількість 

педагогічних училищ в Україні продовжувала зменшуватись надзвичайно 

швидко, лише за один навчальний рік їх стало менше на 21 і в 1956/1957 

навчальному році в Україні  налічувалось 44 з контингентом 16097 осіб. 

Навчання здійснювалось за 5 основними спеціальностями за звичайною та 

прискореною (на базі 10 класів) програмою навчання [38].                                                                                                 

Характерною особливістю 1957/1958 років була відмова від 

прискореної програми підготовки педагогічних кадрів, кількість заочних 

відділів при педагогічних училищах  України зменшилась до 12, три 

педагогічних училища (Бориславське, Ялтинське  та  Миколаївське) були 

ліквідовані [39]. Однак, варто  сказати, що ці кроки Міністерства народної 

освіти не були відповіддю на зменшення потреби у педагогах для закладів 

середньої та дошкільної освіти, а були спробою зменшити видатки на 

фінансування освітньої  галузі країни. 

Закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток 

системи народної освіти в Українській РСР», прийнятий Верховною Радою 

УРСР 17 квітня 1959 року визначив такі завдання професійної підготовки 

молоді: посилення трудового виховання; введення в навчально-виховний 

процес школи додаткових навчальних предметів, пов'язаних з організацією та 

технологіями праці на промислових підприємствах; відкриття при 

педагогічних училищах нових наборів з підготовки вчителів праці;  

підготовка учнів до суспільно-корисної праці; виховання всебічно 

розвинених людей, які б добре знали основи наук і, одночасно, могли 

систематично виконувати фізичну працю;  виховання у молоді палкого 

прагнення брати активну участь у суспільно-корисній праці [24]. Варто 
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наголосити, що навчальна, політико-виховна, культурно-масова і громадська 

робота у педагогічних училищах України велись відповідно до «єдиних» 

урядових рішень Радянського Союзу. У 1959/1960 роках було створено нову 

систему керівництва закладами вищої освіти, технікумами та училищами — 

Міністерство  вищої та середньої спеціальної освіти. Замість домінуючої 

підготовки вчителів початкової школи та фізичної культури набула 

поширення підготовка вихователів дитячих садків, особливо на заочних 

відділеннях. На початок цього року в Україні діяло 37 педагогічних училищ з 

контингентом 8921 слухачів, серед яких  були представники 21 

національності, а саме: росіяни, молдавани, євреї, угорці, поляки, болгари, 

білоруси, греки, вірмени, азербайджанці, словаки, осетини, казахи, грузини, 

литовці, естонці, башкири, комі, корейці, чехи [48]. Велика кількість 

національностей та народностей серед слухачів педагогічних училищ 

пояснювалась зростанням міжнародних зв'язків Радянського Союзу та 

«єдністю» системи освітніх закладів республік.                                                                                                      

                                                                                                   Таблиця 1.7. 

Напрями підготовки і кількісний склад слухачів педагогічних училищ  

                     України станом на 1959/1960  навчальний рік 

     Напрям підготовки Кількість слухачів 

Учитель 1-4 класів 3802  

Вчитель фізкультури 580  

Вихователі дитячих садків 1320  

Вчитель музики та співів для загальноосівітніх шкіл 1438  

Вчитель практичних занять для навчальних майстерень 5-8 

класів 

974  

Музичні керівники для дитячих садків 807  

Всього 8921  

 

Відмінною рисою навчальних планів цього періоду було те, що 

підготовка за напрямом «старші піонервожаті» вже не проводилась через 

зниження потреби у фахівцях цієї спеціальності, однак з'явились два нові 
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напрями підготовки учнівської молоді, а саме «вчитель практичних занять 

для навчальних майстерень 5-8 класів» та «музичні керівники для дитячих 

садків». Оскільки запровадження загальної восьмирічної середньої  освіти у 

кінці 50-х років наштовхувалося на серйозну  нестачу кадрів, мережа заочної 

освіти була суттєво розширена та збільшено набори до закладів педагогічної 

освіти. Кількість слухачів та напрями підготовки педагогічних кадрів у 

1959/1960 навчальному році узагальнено у таблиці 1.7.                                             

Відповідно до даних Зведеного звіту педагогічних училищ найбільша 

кількість студентів навчалась за спеціальністю «учитель початкових класів», 

«вчитель музики та співів для загальноосвітніх шкіл» та «вихователь дитячих 

садків» [48]. Ця тенденція спостерігалась упродовж останніх років і  

пояснювалась  постійним зростанням потреби закладів освіти у педагогах 

саме цих кваліфікацій. За даними про віковий склад слухачів педагогічних 

училищ України, поданих у таблиці 1.8., можна стверджувати, що кількість 

слухачів, які досягли 18 років і старше складала 84%, 17 років — 14.6%,      

16 років — 1,3%, 15 років  — 0,1% [48].  

                                                                                                     Таблиця 1.8.. 

             Кількісний та віковий склад слухачів педагогічних училищ України   

                                    станом на 1959/1960 навчальний рік 

            Склад слухачів  педагогічних училищ України по віку  

 14 років  

і менше 

15 років 16 років 17 років 18 років і 

старше 

всього 

Кількість слухачів     — 2 117 1301 7501 8921 

 

Педагогічні училища у 1959/1960 навчальному році  працювали за 

новими навчальними планами, затвердженими Міністерством вищої і 

середньої спеціальної середньої освіти СРСР. Ними було значно розширено 

практичну підготовку вчителів початкових класів середньої школи, 

вихователів дитячих садків і вчителів праці у 5-8 класах восьмирічної школи. 

На цей час в Україні функціонувало 37 педагогічних училищ. Через нестачу 

приміщень для занять Лисичанське і Дніпропетровське  училища працювали 



59 
 

у приміщеннях шкіл, а Львівське музично-педагогічне — у приміщенні 

архітектурної  пам´ятки. Бібліотеки педагогічних училищ  нараховували від 

10 до 30 тисяч книг (політична, художня, методична література, підручники і 

посібники як для педагогічних училищ так і для  середньої школи, 

педагогічні і методичні журнали), однак необхідної кількості підручників все 

ж не вистачало. Навчання у 37 педагогічних училищах проводилося на 27 

шкільних відділах, 11 дошкільних та трьох відділах фізичного виховання (всі 

з дворічним терміном навчання). Підготовка майбутніх педагогів за 

кваліфікацією «вчитель співів 5-10 класів» проводилась у 11 відділах, 

«музичний керівник дитячого садка» — в 7, «вчитель праці 5-7 класів» — у 

дев'яти [49]. Уперше  на шкільні і дошкільні відділи здійснювався прийом  на 

базі восьмирічної школи. Основними напрямами підготовки слухачів заочних 

відділів педагогічних училищ у 1959/1960 році була підготовка вчителів 

початкової школи (майже 14 % слухачів), викладачів фізичного виховання 

(2%) та вихователів дитячих садків (84%) [49]. Прийом абітурієнтів до 

педагогічних училищ здійснювався на базі середньої школи. У 

Немирівському, Хмельницькому, Дніпропетровському, Чортківському, 

Ялтинському та інших закладах проводились конкурсні екзамени (3-4 заяви 

на одне місце) [48]. Найбільшу кількість вступників було зараховано до 

Чортківського, Коростишівського, Ялтинського, Ржищівського, 

Хмельницького, Немирівського, Лисичанського, Самбірського та інших  

училищ. Така кількість бажаючих здобути середню педагогічну освіту 

пояснювалась проведенням належної профорієнтаційної роботи серед учнів 

старших класів середніх шкіл. Відповідно до звітів органів народної освіти, 

недостатню роботу з набору  слухачів провели Бериславське, Артемівське, 

Чернівецьке педагогічні училища, в яких на одне місце було подано 1-1,5 

заяви [59]. За архівними даними, склад слухачів за соціальним станом 

характеризувався так: 1396 робітників і дітей робітників, 1846 колгоспників і 

дітей колгоспників, 918 службовців і дітей службовців, 41 членів і кандидатів 

КПРС, 3544 членів ВЛКСМ [48]. 
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 Викладання навчальних предметів, проведення семінарів і практичних 

робіт, передбачених навчальним планом, забезпечували 1166 викладачів. 

Вони працювали над підвищенням свого ідейно-теоретичного та 

методичного рівня, шляхом участі в теоретичних семінарах з вивчення історії 

та теорії виховання, виступах з доповідями щодо питаннь навчально-

виховного і методичного характеру, складання методичних розробок та 

участі в їх обговоренні тощо. Предметні комісії педагогів працювали над 

перебудовою методів навчально-виховної роботи, посиленням зв´язку 

навчання і виховання з життям і школою, поліпшенням якості підготовки  

майбутніх учителів та вихователів на основі тісного зв'язку навчання з 

практикою; підвищенням ідейного і наукового рівнів викладання предметів, 

вдосконалення організації та проведення  педагогічної практики тощо.           

З-поміж предметів шкільного відділу були: історія КПРС, педагогіка (за 

програмами педагогічних інститутів для факультетів з підготовки вчителів  I-

IV класів і 5-10 класів, залежно від того, на яких відділах вивчався курс 

педагогіки), українська мова, російська мова, дитяча література, методика 

української та російської мов, арифметика з методикою викладання та інші. 

Іноземна мова  належала до загальноосвітнього циклу предметів і вивчалась 

факультативно. На дошкільному відділі основними навчальними предметами 

були:  методика розвитку мови, методика ознайомлення дітей з природою, 

методика навчання дітей малюванню та ліпленню, предмети політехнічного 

циклу (основи сільського господарства і практичних робіт у навчальних 

майстернях). Педагогічна практика проводилась на всіх відділах 

педагогічних училищ відповідно до діючих інструкцій та програм для 

середніх педагогічних закладів освіти.  

Нагадаємо, шо в Україні продовжувався процес русифікації навчання у 

закладах освіти. Наказом Міністерства освіти УРСР (1959) російська мова 

проголошувалась обов'язковою і єдиною мовою для вивчення та викладання 

у закладах середньої освіти України, українська ж мова вивчалась «за 

бажанням». Унаслідок такої політики російська мова стала «рідною», а 
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українська мова — «додатковою». Метою вивчення російської мови у 

педагогічних училищах УРСР було: набуття навичок правильного письма, 

оволодіння іншомовною морфологією, вільне орієнтування в граматичних 

категоріях, застосування раніше набутих знань у  середній школі. Особлива 

увага приділялась набуттю практичних  мовних та мовленнєвих навичок й 

умінь слухачів (2/3 запланованих уроків (занять) і 1/3 — для вивчення 

теоретичного матеріалу. Ефективність навчання досягалась шляхом 

використання знань, набутих на уроках (заняттях) з української мови. 

Основними видами роботи з вивчення російської мови слухачами 

педагогічних училищ були: диктанти (навчальні і контрольні); переклад; 

утворення одних граматичних форм від інших; творчі роботи (твір, творчі 

диктанти, складання речень з певними граматичними завданнями); письмові 

відповіді на питання (групові та індивідуальні); граматичний розбір за  

навчальними картками; запис плану відповідей слухача на певну тему з 

детальним висвітленням одного з питань (за вказівкою викладача) тощо [59]. 

Основними видами позаурочної роботи  (гуртків)  з російської мови були: 

читання і переказ текстів, письмовий твір, робота над картинами 

(роздавались репродукції картин російського і світового живопису). У 

зв´язку з низькою мовною грамотністю слухачів викладачі проводили 

систематичні додаткові заняття з невстигаючими. Як показали державні 

екзамени, частина слухачів не засвоїла правил російської вимови і допускала 

у відповідях українізми, а також вживала слова з неправильними наголосами, 

допускала помилки у визначенні граматичних категорій [48].  

Змінились методи та форми організації навчального процесу, 

практичне володіння іноземними мовами стало цільовим компонентом 

іншомовної підготовки студентів (на той час слухачів) педагогічних училищ, 

однак рівень володіння іноземною мовою (англійською, німецькою, 

французькою) був низьким (більшість з них не володіли навичками читання 

та розуміння іншомовного мовлення, не володіли граматикою). Це 

пояснювалось нестачею вчителів з іноземних мов у педагогічних училищах, 
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їх недостатньою кваліфікацією, відсутністю програм та підручників, низьким 

рівнем знань, отриманих у середній школі [49]. 

Відповідно до Зведеного звіту педагогічних училищ у 1960/1961 

навчальному році в систему закладів середньої спеціальної педагогічної 

освіти входило 37 педагогічних училищ, серед них: Немирівське, 

Володимир-Волинське, Луцьке, Балтське, Дубнівське, Артемівське, 

Коломийське, Лебединське, Чортківське, Харківське, Хмельницьке, 

Черновецьке, Прилуцьке та інші [42]. Навчально-виховний процес 

забезпечували 1736 викладачів, майже всі  з них мали вищу освіту й досвід 

роботи в загальноосвітніх школах і педагогічних училищах. Середню освіту 

мали лише деякі викладачі співів, музики та практичних робіт у майстернях. 

Викладачі  педагогічних училищ  і старших класів середніх шкіл працювали 

за новими  навчальними програмами з російської мови і за старими 

програмами з української мови. Підручники з російської мови для  середніх 

шкіл і педагогічних училищ  не перевидавались упродовж 6 років  і не 

відповідали правилам орфографії та пунктуації. Рівень навчальних досягнень 

з іноземних мов був низьким — на кінець навчального року більшість 

слухачів вчилася на «трійки», одиниці мали незадовільні оцінки або ж не 

володіли іноземною розмовною мовою взагалі [60]. 

У 1961/1962 навчальному році в Україні працювало 38 педагогічних 

училищ (відкрито Кіровське шкільне педагогічне училище в Донецькій 

області). Педагогічна підготовка слухачів проводилась на 32 шкільних  

відділах, 26 дошкільних (термін навчання на обох  був дворічним), 9 відділах 

підготовки вчителів праці 5-8 класів середньої школи, 11  відділах підготовки 

вчителів співів 5-10  класів та 7 відділах з підготовки музичних керівників  

для дошкільних установ (термін навчання на останніх  складав три роки). 

Прийом до педагогічних училищ  за соціальним станом характеризувався 

так: 2203 робітників і дітей робітників, 3121 колгоспників, 1406 службовців, 

43 членів і кандидатів КПРС, 6017 членів ВЛКСМ [61]. Викладацький склад 

налічував 1695 педагогів, у тому числі 136 сумісників, 745 викладачів з 
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вищою освітою, 96 — з незакінченою вищою освітою, 718 — з середньою 

освітою. Більшість викладачів мали педагогічний стаж  до 5 років (627 осіб), 

до 10 років – 291, від 10 до 25 років – 501, понад 25 років — 140 осіб [62]. 

Продовжувалась русифікація у закладах освіти УРСР та інших 

Союзних республік, тому відбувалось вдосконалення методики навчання 

російської мови та пошук нових методів. Викладачі, насамперед, звертали 

увагу на розуміння слухачами  різниці у вимові та правописі слів російської 

та української мов. Це впливало на засвоєння орфографії та набуття навичок 

літературної вимови. Особлива увага приділялася вивченню основного 

лексичного та граматичного матеріалу за рахунок зменшення часу на 

викладання матеріалу, що мав меншу практичну значущість. Окремі теми, з 

якими слухачі педагогічних училищ були обізнані з середньої школи, 

опрацьовувались ними самостійно. Для активізації розумової діяльності 

проводилися самостійні роботи, порівняння та аналіз різних мовних явищ. 

Вправи з лексичними одиницями давали можливість збагатити  словниковий 

запас слухачів педагогічних училищ, підвищити культуру усної і письмової 

мови, сприяли більш глибокому засвоєнню правил орфографії та орфоепії. 

Збагачення словникового запасу здійснювалося через ознайомлення з новими 

словами і виразами, а також шляхом уточнення значення вже відомих слів. 

Відсутність екзамену з російської мови не давала можливості перевірити 

успішність вступників, тому на 2 чи 3 тиждень навчання  викладачі 

проводили диктант для перевірки рівня грамотності. Як засвідчують 

відомості навчальних досягнень, успішність слухачів педагогічних училищ в 

1961/1962 навчальному році  з російської мови  була нижчою, ніж успішність 

з української мови, тому викладачам  рекомендувалося  окрім уроків (занять), 

здійснювати контроль за позакласним читанням слухачів, організовувати 

роботу літературного гуртка, рекомендувати художню літературу і цим 

сприяти піднесенню культури російської мови [61]. 

У 1963/1964 навчальному році в Україні діяло 39 педагогічних училищ 

з контингентом 8199 слухачів, серед них: Немирівське, Бердичівське, 



64 
 

Коростишівське, Мукачівське, Переяслав-Хмельницьке, Ржищівське, 

Ялтинське, Лисичанське, Львівське №1, Балтське, Білгород-Дністровське, 

Макіївське, Коломийське, Лебединське, Харківське, Прилуцьке, Корсунь-

Шевченківське, Уманське, Київське, Чортківське, Луцьке. Прийом  

вступників на базі 7 та 10 класів здійснювався і на заочні відділи 

педагогічних училищ. У 1963/1964 році їх налічуваалось 13 з загальною 

кількістю 2989 слухачів [50]. Керуючись Постановою ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР від 9 травня 1963 року №535 «Про заходи по дальшому 

розвитку вищої і середньої спеціальної освіти, поліпшенню підготовки і 

використанню спеціалістів» та Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 

червня 1962 року 3713 «Про поліпшення навчально-матеріальної бази 

середніх спеціальних навчальних закладів УРСР» у педагогічних училищах 

було проведено скорочення кількості навчальних занять і здійснено заходи 

щодо подальшого зміцнення навчально-матеріальної бази. В усіх училищах 

були дообладнані навчальні кабінети з педагогіки, історії, мови, математики, 

музики, фізичної культури. Однак, через брак необхідної кількості кабінетів 

у Луцькому, Бериславському, Прилуцькому, Балтському, Харківському, 

Олександрійському, Бердичівському, Самбірському та Чернігівському 

педагогічних училищах навчання проводилося  у дві зміни. Навчання у 

закладах середньої спеціальної педагогічної освіти здійснювалося за 5 

напрямами на: 32 шкільних, 27 дошкільних, 9 відділах підготовки вчителів 

праці восьмирічної школи, 10 відділах підготовки вчителів співів і музики  та 

7 відділах підготовки музичних керівників дитячих дошкільних закладів. 

Аналіз відомостей педагогічних училищ засвідчує, що основними причинами 

вибуття студентів були:  сімейне та матеріальне становище, служіння в  

Радянській Армії та неуспішність (94 особи) [26]. 

Характерною особливістю вивчення російської мови в ці роки були 

переклади з української мови на російську і навпаки, вивчення правил 

української мови у порівнянні з правилами російської мови. Викладачі 

здійснювали заходи щодо поєднання навчальної і виховної роботи, 
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прищеплюючи слухачам любов до мови, розкриваючи її красу та багатство; 

забезпечували комунікативне виховання майбутніх учителів, розвивали у них 

любов до педагогічної професії. Навчання російської мови було 

пріоритетним порівняно з навчанням української та іноземної мови. Слухачі 

виготовляли наочність: розрізну азбуку, буквенну касу, набірне полотно, 

малюнки, зразки рукописних букв та їх елементів, картинки зі складами, 

словами та реченнями, таблиці і схеми з  російської мови. Для досягнення 

виразності мови використовувались зразки художного читання з 

використанням кіноапаратури та запису грамплатівок. Багато уваги викладачі 

російської мови приділяли питанням набуття майбутніми вчителями навичок 

розмовної мови, проводилась робота щодо збагаченню активного словника. 

Наприклад, слухачі виписували нові для них слова, складали з ними речення, 

а потім використовували  їх в тексті диктанту [26]. 

Важливим досягненням змін у освітній політиці 1960-х років було 

зростання кількості методичної літератури для вчителів:  якщо з 1952 по 1958 

роки було видано 787 назв тиражем 9,2 млн.примірників, то впродовж 1959-

1965 років — 983 назви тиражем 11,5 млн примірників у видавництві 

«Радянська школа» [26].  

У 1965/1966 році навчання майбутніх педагогів проводилося у 39 

педагогічних училищах України, в яких навчалось 17643 осіб на базі 8 та 10 

класів середньої школи [51]. За даними, наведеними у таблиці 1.9., найбільша 

кількість слухачів навчалась за спеціальністю «учитель I-IV класів» (близько 

11 тисяч осіб), найменша кількість здобувала професію музичного керівника  

дитячого садка (близько 500 осіб) [51].                                                       

         Характерними особливостями підготовки майбутніх педагогів у 

педагогічних училищах УРСР були: переорієнтація змісту освіти на розвиток 

особистості студента (на той час — слухача), розробка ідей розвивального 

навчання, активізація навчального процесу, введення факультативних занять 

з метою врахування індивідуальних інтересів молодого покоління.                                                                                                     
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                                                                                                              Таблиця 1.9. 

          Напрями підготовки та кількісний склад педагогічних училищ України    

                                   станом на 1965/1966 навчальний рік 

      Напрям підготовки Кількість слухачів Кількість 

курсів 

На базі  

10 класів

  

Учителі I - IV класів 5726        2 

Вихователі дитячих садків 2015        2 

Вчителі праці для 5-8 класів 844        3 

Вчителі співів і музики для шкіл 899        3 

Музичні керівники для дитячих садків 498        3 

                                             Разом          9982  учнів (слухачів) 

На базі  

8 класів 

Учителі I - IV класів 5293       3 

Вихователі дитячих садків 1771       3 

Вихователі дитячих ясел 30       1 

Вчителі праці 567       2 

                                               Разом 7661 студентів (слухачів) 

                                             Всього 17643 студентів (слухачів) 

 

На початок 1966/1967 навчального року в Україні налічувалось 40 

педагогічних училищ, серед яких: Володимир-Володимирське, Луцьке, 

Київське, Дніпропетровське, Жовтоводське, Бердичівське, Ялтинське, 

Лисичанське, Бродівське, Білгород-Дністровське, Артемівське, Макіївське, 

Красноармійське, Харківське, Бериславське, Черновецьке, Прилуцьке, 

Хмельницьке та інші з контингентом 22607 осіб, із них: українців 18904 

(83,6%), решта — представники інших народностей та національностей           

(росіяни, євреї, поляки, болгари, румуни, білоруси, молдавани, греки, угорці, 

гагаузи, німці, татари, словаки, чехи, латиши, осетини, казахи, 

азербайджанці, таджики, корейці) [53]. У цьому ж році педагогічні училища 

переходили на кабінетну систему навчання. З метою підвищення якості 

навчально-виховного процесу, у закладах освіти були обладнані кабінети 

суспільних дисциплін, математики, російської мови та літератури, 
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української мови і літератури, іноземної мови, окремих методик, педагогіки 

та психології [20]. 

Прийом слухачів у 1969/1970 навчальному році, порівняно з 1965/1966 

роком зріс, на 91,6 тисяч осіб і склав 341,7 тисяч осіб [70]. Дані щодо 

кількості абітурієнтів педагогічних закладів освіти у 1950/1951 — 1970/1971 

роках подано у таблиці 1.10. Як бачимо з даних таблиці, контингент слухачів 

у 1960/1961 році зменшився більше, ніж в половину порівняно з набором  

1950/1951 року  і склав 154,3 тисяч осіб. Кількісні дані свідчать, що набір 

абітурієнтів до педагогічних училищ збільшувався поступово до 1969/1970 

року. Він майже досягнув показників 1950 року і склав 341,7 тисяч слухачів, 

однак кількість випускників склала лише 27,8% [93]. Такий низький відсоток 

пояснювався високим рівнем неуспішності слухачів, через яку їх 

відраховували з педагогічних училищ.                                                                                                                                              

                                                                                                    Таблиця 1.10. 

              Ріст контингенту закладів освіти України у 1950-1970 роках 

                                              (у тисячах осіб)                                                                  

 

                  Заклади освіти 

                     Навчальні роки 

1950/1951 1960/1961 1965/1966 1969/1970 

                  Університети 

кількість студентів 

випуск 

 

87,5 

12,3 

 

186,9 

29,9 

 

279,4 

30,7 

 

344,2 

45,6 

             Заклади вищої педагогічної освіти  

                          та    культури 

кількість студентів 

випуск 

 

 

296,3 

78,5 

 

 

512,8 

101,0 

 

 

797,1 

99,3 

 

 

886,7 

140,1 

               Педагогічні училища 

кількість  слухачів 

випуск 

 

345,3 

76,7 

 

154,3 

47,9 

 

299,0 

59,5 

 

341,7 

94,9 

всього студентів  

випуск 

921,1 

167,5 

854,0 

178,8 

1375,5 

189,5 

1572,5 

280,6 

 

У 1970/1971 році при педагогічних училищах  працювало більше 100 

підготовчих відділень; конкурс у педагогічне училище  досягав 2,5 особи на 
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місце. 83 % студентів (на той час їх називали учнями)педагогічних училищ 

були дітьми робітників і колгоспників, адже забезпечення рівності вступу 

молоді до закладів освіти було  одним із завдань тогочасної освітньої 

політики країни. Вступні екзамени виявляли значні недоліки шкільної освіти 

— близько половини абітурієнтів не склали вступних екзаменів з усіх 

предметів, оцінку «добре» та «відмінно» отримали не більше 5% всіх 

вступників [92]. У грудні наступного року було скликано нараду-семінар 

директорів педагогічних училищ з метою прискорення розробки нових 

навчальних планів, програм та підручників, видавництва книг для 

педагогічних училищ та  організації обміну педагогічним досвідом. 

                                                                                                    Таблиця 1.11. 

         Напрями підготовки студентів педагогічних училищ України 

                    станом на 1972/1973 навчальний рік 

  Прийом        Напрями підготовки Кількість 

учнів 

Кількість курсів 

 

 

На базі 10 

класу 

Вчителі початкових класів 

загальноосвітньої школи 

14102  

 

4 курси 

Дошкільне виховання 11394 3 курси 

Вчителі праці і креслення 3293 4 курси 

Музичні керівники для дитячих садків 2541  4 курси 

                                  разом        31330  учнів  

На базі 8 

класу 

Вчителі початкових класів 

загальноосвітньої школи 

117  

 

3 і 4 курси  

без 1 і 2 курсу 

Дошкільне виховання 175  

 

3 і 4 курси  

без 1 і 2 курсу 

                                                Разом       292 учнів  

                                               Всього     31622 учнів  

 

На початок 1972/1973 навчального року  в Україні працювало  44 педа- 

гогічних училища з контингентом 31622 учнів, з яких навчалось 26389 

українців (83,45%), решта були представниками інших національностей та 

народностей (росіяни, євреї, болгари, білоруси, поляки, молдавани, румуни, 
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татари, греки, угорці, гагаузи, вірмени, чехи, німці, грузини, азербайджанці, 

латиші, литовці, чуваші, казахи, осетини, узбеки, естонці, калмики, мордва, 

удмурти, албанці, словаки, ассірійці, корейці) [54]. Майбутніх педагогів 

готували за чотирма основними спеціальностями, а саме: «вчителі 

початкових класів загальноосвітньої школи», «дошкільне виховання», 

«музичні керівники для дитячих садків», «вчитель праці і креслення» на базі 

10 класу. Випускники восьмих класів середніх шкіл могли здобути професію 

вчителя початкових класів та вихователя дошкільного закладу. Набір 

слухачів за напрямом «вчителі праці» більше не проводився у зв'язку зі 

зниженням попиту на вчителів цієї спеціалізації. Напрями підготовки та 

кількісний склад учнів відповідно до даних Зведеного статистичного звіту 

педагогічних училищ на початок 1972/1973 навчального року узагальнено в 

таблиці 1.11. [54].                                                                                                           

Найбільша кількість учнів педагогічних училиищ навчалась за 

спеціальністю «вчитель початкових класів загальноосвітньої школи» на базі 

10 класу (майже 45 %) та  «дошкільне виховання» (майже 60 %). Проблема 

кваліфікованих викладацьких кадрів залишалась актуальною. Для вирішення 

цих та інших проблем  урядом було прийнято низку рішень, а саме: 22 серпня 

1974 року ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняли Постанову «Про 

заходи по дальшому удосконаленню керівництва середніми спеціальними 

навчальними закладами і про поліпшення якості підготовки спеціалістів з 

середньою спеціальною освітою», відповідно до якої основними завдання 

були: розробка нових підходів та вимог щодо підготовки майбутніх 

педагогів; навчально-виховний процес повинен здійснюватися відповідно до 

тогочасних вимог розвитку науки і техніки, культури і перспектив їх 

розвитку; інтенсифікація виробництва (для середніх шкіл та дошкільних 

установ підготовка дітей до суспільного життя); вдосконалення навчальних 

планів та програм, уточнення обсягу знань, які має одержати учень; міцність 

та творчість засвоєння навчального матеріалу з врахуванням ефективного 

розподілу часу на заняттях; викладач повинен не тільки передавати знання, а 
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й навчати самостійності, творчому мисленню, розвитку інтересу та потреби у 

самоосвіті; виховання в учнів високих моральних якостей, позитивного 

ставлення до праці і суспільної власності, культури, соціалістичного 

інтернаціоналізму, радянського патріотизму, готовності до захисту 

соціалістичної Батьківщини; фізична підготовка учнів. У Законі УРСР «Про 

народну освіту» (1974) наголошувалося, що особлива роль у розвитку 

народної освіти належить педагогічним працівникам, діяльність яких 

грунтується на високому усвідомленні професійної і суспільної 

відповідальності за належну якість навчання і  виховання молодого 

покоління [55]. 

У 1978 році вперше проводився набір на базі середньої школи, 

випускники 10 класів могли здобути кваліфікацію  вчителя початкових класів 

з додатковою спеціальністю  старшого піонервожатого, керівника дитячого 

хорового колективу або вихователя групи продовженого дня (додаток В). 

У 1980/1981 навчальному році в УРСР гостро відчувалася нестача 

педагогів, для подолання якої у 18 областях та містах Київ і Севастополь 

було відкрито 100 педагогічних класів із загальною кількістю 3 000 чоловік. 

Навчання майбутніх фахівців у педагогічних класах здійснювалось за 

спрощеною програмою і в стислі терміни. Найбільша кількість таких  класів 

була у Одеській області (10), Миколаївській — 9, Кримській області та м. 

Києві (по 8),  Дніпропетровській та Донецькій —  по 7 [69]. У 1982 році були 

введені нові навчальні плани для педагогічних училищ, якими було 

передбачалося  присвоєння додаткової кваліфікації старшого піонервожатого 

або вихователя. Підготовка вчителів початкової школи здійснювалася з 

додатковою кваліфікацією «вихователь групи продовженого дня» (майже 

30% прийому) та «старший піонервожатий» (майже 70% прийому) [70]. 

Педагогічні колективи поступово переходили на індивідуалізацію 

професійної підготовки, врахування принципів  народної педагогіки та 

розробку нових планів з розширеною спеціалізацією (теоретичною та 

практичною). У 1984 році було прийнято документ «Основні напрями 
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реформи загальноосвітньої і професійної школи», в основі якого було 

цілковите оновлення змісту середньої та середньої педагогічної освіти, зміна 

структури навчальних планів на трикомпонентні (союзно-республіканський, 

республіканський і навчальний план закладу освіти). В Україні почали 

розроблятись нові плани з врахуванням культурної та національної 

складових (чого не було раніше в закладах освіти Радянського Союзу). 

Реформи шкільної середньої освіти вимагали змін щодо навчання учнів  

педагогічних училищ, адже вони навчали та виховували нове покоління 

держави, а саме:  

1) забезпечення співробітництва вчителя (викладача) з учнем   

(вихованцем); 

2) знання психології, вікових та індивідуальних особливостей 

молодого покоління; 

3) володіння методикою та знаннями з історії та культури українського   

народу; 

4) гуманізації навчального процесу — навчання та виховання творчої,  

унікальної, всебічно розвиненої особистості, здатної сприймати нове 

та успішно самореалізуватись в житті;   

5) створення умов для розвитку пошуково-пізнавальної діяльності учня  

педагогічного училища, як основа формування майбутнього 

кваліфікованого педагога; 

6) індивідуально-особистісний добір контингентів педагогічних  

училищ; 

7) пошук нових підходів для вирішення освітніх завдань залежно від  

регіону країни; 

8) викладач як координатор процесу одержання знань, професійних  

умінь і навичок студентів педагогічного училища [69]. 

Педагогічна практика була і залишається сьогодні способом 

поглиблення знань, умінь та навичок студентів, впливає на формування 

творчості та професійності майбутнього педагога. Практична підготовка 



72 
 

забезпечує  зв'язок між теорією та практикою, адже в умовах професійної 

діяльності відбувається поєднання теоретичних знань і практичних умінь 

студентів, що зумовлює оволодіння ними  професійною компетентністю. 

Проходження студентами педагогічних училищ України різних видів 

практик здійснювалася впродовж всього періоду навчання, починаючи з 

другого курсу, для забезпечення необхідного та достатнього обсягу 

практичних знань і умінь. Відповідно до Положення про практику учнів 

педагогічних училищ від 25. 09. 1986 року, до видів педагогічної практики 

належали: спостереження в дошкільних установах; показові уроки і заняття в 

школах і дошкільних установах; практика з позанавчальної виховної роботи в 

якості помічника вихователя (для дошкільних спеціальностей 2002 і 2010); 

літня практика, пробні уроки і заняття практиканта в школі; спостереження і 

пробна практика з освітньо-виховної роботи з дітьми в дошкільних 

установах; практика «Перші дні дитини в школі», «післядипломна практика» 

[70]. Основною метою педагогічної практики було: оволодіння учнями 

методами, формами, способами професійної педагогічної діяльності; 

формування професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного 

вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного 

процесу у дошкільних та загальноосвітніх закладах; виховання потреби 

систематичного професійного самовдосконалення майбутнього педагога. 

Значна увага приділялась питанням  планування, організації та проведення 

педагогічної практики. Активну участь у покращенні умов брали органи 

управління народної освіти республіки, однак питання зміцнення 

матеріально-технічної бази педагогічних училищ, придбання  додаткового 

обладнання, технічних засобів та дидактичних матеріалів для навчально-

виховного процесу залишались тривалий час не вирішеними. Аналіз  програм 

з педагогічної практики для  учнів педагогічних училищ 1970-1980 років дає 

змогу виділити основні види практик: спостереження змісту і методів 

навчально-виховної роботи у середніх та дошкільних закладах освіти, 

допомога вчителю (вихователю), самостійна практика, безперервна 
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тритижнева практика. Спостереження як основний вид педагогічної практики 

проводилося впродовж всього терміну навчання, однак змінювався  його 

характер та завдання. За окремими уроками (заняттями) спостереження 

проводилось всім курсом або двома підгрупами разом з викладачем. 

Матеріали спостережень записувались в окремий зошит та  аналізувались на  

заняттях при підбитті підсумків педагогічної практики. Учні педагогічних 

училищ мали право  відвідувати дитячі садки, дитячі будинки, дитясла (для 

дошкільних відділень), організовувати дидактичні та інші ігри, складати 

анотації, оформляти куточки-порадники для батьків, складати альбоми з 

рослинами рідного краю, проводити рухливі ігри з дітьми, спостерігати за 

поведінкою дітей та  фіксувати результати. У навчальних програмах з 

педагогічної практики наступних років для учнів педагогічних училищ 

зникали завдання для учня, зміст практики зводився до формулювання  

«спостереження за діяльністю шкіл, дошкільних закладів проводяться за 

рахунок часу, відведеного на лабораторні і практичні заняття; завдання для 

учня (практиканта) визначалися викладачем (вихователем) закладу освіти. 

Внаслідок цього, деякі викладачі педагогіки, психології та методик 

навчальних предметів використовували години для аудиторних занять, а на 

екскурсії відводили лише 2-3 години [70].                       

                Згідно з даними  Зведених звітів Міністерства народної освіти у 

1988 році в педагогічних училищах України навчалося 58655 учнів, 

працювало 6953 викладачів (з них 6456 штатних) [56]. Навчання проводилось 

за тими ж спеціальностями, що і в попередні роки (напрями підготовки 

подані у таблиці 1.12.). Найбільша кількість учнів педагогічних училищ 

(30 874 особи) здобувала професію вчителя початкових класів (близько 53%), 

найменша  — вчителя музики (близько 5%) [56]. Кінець 80-х років 

характеризується переходом до культурологічної концепції змісту освіти, 

пріоритетності розробки нового  підходу до побудови змісту навчання. 
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                                                                                                             Таблиця 1.12.. 

            Напрями підготовки учнів педагогічних училищ України  

                                      у  1988/1989 навчальному році 

                          Основні відділення Кількість 

учнів 

курси 

Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи 30874 4 курси 

Викладачі праці і креслення в 4-8 класах загальноосвітньої 

школи(загальнотехнічна праця)  

2267 4 курси 

Музичне виховання 2579 4 курси 

Вихователь для дошкільних установ 8176 4 курси 

                                                      Всього   43896 учнів 

                                   Групи прискореної підготовки 

Викладачі в початкових класах загальноосвітньої школи 2475 3 і 4 курси 

Дошкільне виховання 11848  3і 4 курси 

Музичне виховання 436 2,3,4 курси 

                                              Всього       14759 учнів 

                                           Разом     58655 учнів 

 

У 1989 році в практику роботи педагогічних училищ було впроваджено 

нові навчальні плани з кількома додатковими кваліфікаціями. Наприклад, 

спеціальність 0307 «Викладання в початкових класах» предбачала 

можливість  вибору учителем початкових класів додаткової кваліфікації за 

вибором: старшого піонервожатого, вихователя групи продовженого дня, 

вихователя школи-інтернату, дитячого будинку, організатора спортивних 

секцій і клубів, керівника гуртка зображувального мистецтва, організатора 

технічної творчості, керівника дитячого художнього колективу. Окрім цього,  

випускники педагогічних училищ факультативно вивчали такі дисципліни,  

як: «Робота з батьками», «Етика і психологія сімейного життя», 

«Національна культура», «Основи науково-технічної творчості» [70] та інші.  

Станом на 1 жовтня цього року  у педагогічних училищах України навчалось  

44 117 осіб за спеціальностями «вчитель праці», «музичне виховання», 
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«вчитель початкових класів», «дошкільне виховання», «вчитель праці і 

креслення 4-8 класів»[41].  

У 1989 році за часів існування Української Радянської Соціалістичної 

Республіки (УРСР), було прийнято закон «Про мови в Українській РСР», у 

якому українська мова проголошувалась державною, російська та інші мови 

народів Радянського Союзу були визначені як мови міжнаціонального 

спілкування. Держава забезпечувала можливість громадян вільно 

користуватись російською та іншими іноземними мовами. 

У  1990 році в Україні існувало 50 педагогічних училищ, серед них: 

Вінницьке, Самбірське, Новобузьке, Балтське, Одеське, Білгород-

Дністровське, Кременчуцьке, Дубнівське, Лебединське, Путивльське, 

Кременецьке, Чортківське, Харківське, Прилуцьке, Київське №1, №2, №3 

[57]. Вони здійснювали підготовку учнів на чотирьох основних відділах, а 

саме: шкільному, дошкільному, відділі підготовки учителів праці і креслення  

та відділі підготовки старших піонервожатих. Учні могли здобути додаткову 

кваліфікацію за власним вибором (окрім учителів праці).  Узагальнені дані 

щодо кількості відділів педагогічних училищ у 1990 році подано у таблиці 

1.13.[57]. 

                                                                                                            Таблиця 1.13. 

  Напрями підготовки учнів педагогічних училищ України у 1990 році 

Назви відділів педагогічних училищ Кількість 

відділів 

Додаткові 

кваліфікації 

Шкільні відділи(учителі початкових класів)      44 за вибором учня 

Дошкільні відділи      36 за вибором учня 

Відділи підготовки учителів праці і креслення 

  

      8 з технічної і 

обслуговуючої праці 

Відділи підготовки старших  піонервожатих       14 за вибором учня 

 

На початку 1990/1991 навчального року педагогічні училища України 

готували майбутніх педагогів за такими  спеціальностями: «початкове 

навчання», «дошкільне виховання», «музичне виховання», «соціальна 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/8312-11
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педагогіка», «трудове навчання», «образотворче мистецтво», «фізичне 

виховання». Учні 1 та 2 курсів вивчали іноземну мову на загальноосвітньому 

рівні (навчання проводилось за програмами та підручниками для 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл), 3-4 курс — за програмою «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» [57]. 

Аналіз архівних даних щодо навчання  студентів педагогічних училищ  

довів, що зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, відкриття нових 

та розширення діючих бібліотек, оновлення навчальних майстерень — все це 

значною мірою впливало на рівень підготовки майбутніх педагогів, сприяло 

збільшенню кількості студентів педагогічних училищ, розширювало 

профільність підготовки у закладах середньої педагогічної освіти. Навчальна 

діяльність у педагогічних училищах УРСР була спрямована на вирішення 

політичних завдань суспільства, кількість цих закладів (відкриття нових, 

закриття вже існуючих або «злиття» кількох педагогічних училищ в одне) 

визначалась  виключно потребами певного краю (місцевості, області) у 

педагогічних кадрах, внаслідок чого кількість могла як зрости, так і 

скоротитись в декілька разів за один або кілька навчальних років. 

Зміст середньої педагогічної освіти визначався як поєднання 

навчальних дисциплін загальноосвітнього напрямку та професійно-

спрямованого (педагогічного) компоненту. Окрім цього, нові навчальні 

програми з більшості предметів не розроблялись упродовж 5-7 років. 

Однотипність програм, навчальних підручників та посібників не сприяла 

розширенню та міцності отриманих студентами знань, адже методи і форми 

роботи залишались теж незмінними. Розвиток творчої активності педагогів  у 

середніх педагогічних закладах освіти  на думку органів народної освіти,  мав 

відбуватись  відповідно до вимог «п'ятирічок» з обговоренням  проблем у 

галузі освіти молодого поколіття на конференціях та з'їздах педагогічних 

кадрів країни. 

Законом «Про освіту», прийнятим Верховною Радою УРСР  04.06.1991 

року, середня спеціальна освіта була прирівняна до вищої, тому назву 
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Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти було змінено на 

Міністерство вищої освіти УРСР. Указом Президента України від                 

12. 12. 1991 року №2 і від 13.11.1991 року № 98 «Про зміни в системі 

центральних органів державної виконавчої влади України»  було ліквідовано 

Міністерство вищої освіти України і Міністерство народної освіти України і 

на їх базі створено Міністерство освіти України. Після проголошення 

незалежності України   відповідно до статті 43  Закону України «Про освіту» 

педагогічні училища стали вищими закладами педагогічної освіти I-II рівнів 

акредитації, які здійснювали підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра на базі  базової 

загальної або повної загальної середньої освіти. Відбулися позитивні зміни і 

в змісті навчання студентів педагогічних училищ (коледжів) України, а саме: 

наповнення навчально-виховного процесу новим змістом програм, 

навчальних планів, підручників та посібників; гуманізація  освітніх процесів;  

самостійність та творчість як педагога, так і студента; загальний і 

професійний розвиток особистості та її професійної культури; виховний і 

розвивальний характер навчального процесу. 

Станом на початок 1999/2000 навчального року в Україні діяло            

50  закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації педагогічного профілю, з 

них: 22 педагогічних училища, 13 педагогічних коледжів, два педагогічних 

технікуми  та 13 училищ (коледжів), які стали частиною закладів вищої  

педагогічної освіти України [64] (додаток Б). 

Розвиток середньої педагогічної освіти у другій половині ХХ століття 

характеризувався низкою позитивних змін, які впливали на професійну 

підготовку педагогічних кадрів, однак було і багато недоліків. Так, через 

закриття або злиття двох педагогічних училищ в одне, значна кількість 

студентів не могла закінчити навчання повністю, мало звертала увагу на 

професійну самоосвіту і не проявляла інтересу до вчительської професії. 

Педагогічний процес підготовки педагогів для дошкільних та середніх 

закладів освіти був занадто політизованим тривалий  час. Перед викладачами 
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і слухачами педагогічних училищ ставились завдання, які не відповідали 

розвитку та потребам суспільства. Низький професійний рівень викладачів 

закладів середньої педагогічної освіти та їх нестача негативно впливали на 

рівень підготовки майбутніх педагогів. Про це неодноразово наголошувалося 

у звітах органів народної освіти УРСР та Радянського Союзу, а також 

підкреслювалась важливість професії педагога, який, володіючи високим 

рівнем освіти і виховання формує морально-інтелектуальний потенціал 

молодого покоління. 

  На нашу думку, доцільно виокремити такі особливості системи 

середньої педагогічної освіти України (УРСР) другої половини ХХ століття 

(до 1991 року): політизованість освітньої системи загалом і навчально-

виховного процесу зокрема;  розширення спеціалізацій підготовки 

педагогічних кадрів відповідно до потреб суспільства; однотипність та 

унеможливлення варіативності навчальних програм, планів, підручників, 

посібників, форм та методів навчання та викладання у педагогічних 

училищах; визначення структури середньої педагогічної освіти в Україні в 

другій половині ХХ століття будувалось на принципі задоволення потреб 

закладів освіти у педагогічних кадрах; структурні зміни відбувались через 

відкриття та організацію роботи окремих навчальних груп з підготовки 

фахівців тієї чи іншої кваліфікації; у педагогічних училищах навчались 

представники всіх національностей та народностей, які проживали на той час 

в Україні для забезпечення рівності можливостей громадян у здобутті 

середньої освіти. 

Отже, становлення і розвиток середньої спеціальної педагогічної освіти 

в Україні у другій половині ХХ століття  мало такі характерні особливості:  

1) педагогічні училища  створювались на основі педагогічних технікумів, 

педагогічних класів та педагогічних шкіл; 2) зарахування абітурієнтів до 

педагогічних училищ здійснювалося на базі семирічної, восьмирічної або 

середньої освіти; 3) кількість педагогічних училищ змінювалась  відповідно 

до кількості інших  закладів освіти; 4) поява нових напрямів педагогічної 
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підготовки пояснювалась розвитком освітнього рівня народу; 5) кількісний та 

якісний склад студентів педагогічних училищ відрізнявся регіональними 

особливостями; 6) структура системи середньої педагогічної освіти залежала 

від профорієнтаційної роботи  з учнями середніх шкіл; 7) зміни у структурі 

закладів середньої педагогічної  освіти залежали від попиту на педагогічні 

кадри для задоволення потреб закладів освіти України. 

 

1.4. Періодизація іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ 

У контексті сучасних процесів загальноєвропейської  інтеграції знання 

іноземних мов та їх навчання в закладах освіти визначається як один з 

пріоритетних напрямів освітньої політики світових держав, адже знання 

іноземних мов — це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування 

іноземними мовами, отримання й осмислення великих обсягів інформації 

набуває щораз більшого значення. Освіта знаходиться здебільшого у 

соціальній сфері, відображає соціальні, політико-правові, економічні та 

ідеологічні процеси. На думку Л. С.  Панової, саме іноземні мови впливають 

на  освітню  політику, функціонування освіти і виступають фундаментом для  

розвитку закладів освіти [97]. 

Іншомовна підготовка — це теоретико-практичне володіння мовними 

одиницями та лексичним запасом іноземної мови, вміння вдало 

використовувати іншомовні одиниці у щоденному спілкуванні. Навчання 

іноземній мові  проводиться в закладах освіти різних типів — від дошкільної 

до вищої освіти. Це вимагає постійного оновлення змісту іншомовної освіти, 

вдосконалення навчальних програм та розробки підручників для 

забезпечення ефективного оволодіння іноземною мовою учнями 

(студентами) на належному рівні. 

Навчання іноземної мови у загальноосвітніх та середніх спеціальних 

педагогічних закладах України в другій половині ХХ століття — явище 

складне і багатогранне, тому необхідно звернутися до історичних джерел для 

детальнішого вивчення освітніх процесів  в Україні у досліджуваний період. 
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Багато українських і зарубіжних науковців, вчених, педагогів, мето- 

дистів, істориків займалися розробкою періодизації освітнього процесу в 

Україні  у ХХ столітті. 

Як зазначає О.  В.  Сухомлинська, «Проблема періодизації розвитку 

будь-яких явищ, тобто визначення певних періодів — одна з найбільш 

складних, комплексних та багаторівневих проблем наукового знання. Вона 

потребує досконалого знання об'єкта дослідження про суміжні з ним науки, 

розвиненого наукового світогляду того, хто береться за цю складну справу» 

[109, с. 37]. У статті  «Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до 

нового виміру» автор виділяє такі етапи розвитку вітчизняної освіти           

ХХ століття: 1) 1920 —1933 роки — етап експериментування та новаторства;           

2) 1933 — 1950-ті роки — українська педагогіка як складова «російсько-

радянської культури». На початку 1930-х років ХХ століття відбувалась 

русифікація закладів освіти України, управління якими здійснювалось у 

Москві. В Україні використовувались уніфіковані навчальні програми та  

підручники для всіх закладів освіти Радянського Союзу. Національна 

педагогіка занепадала, як така, спочатку теоретично, а згодом  і практично, 

адже українська школа і педагогіка стають частиною «радянської культури», 

а саме «російсько-радянської»; 3) 1958 — 1985 роки — українська 

педагогічна думка у змаганнях за демократичний розвиток. У 1958 році 

вийшов «Закон про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший 

розвиток системи народної освіти в СРСР», відповідно до якого 

загальноосвітня середня школа перетворювалась на трудову, з виробничим 

навчанням. У грудні 1964 року постановою АН СРСР та АПН СРСР було 

створено комісію з провідних учених, педагогів, методистів, учителів для 

розробки нових навчальних планів та програм. Упродовж двох наступних 

років були розроблені програми для всіх навчальних предметів 

загальноосвітньої середньої школи. Однак, в них було і багато недоліків: 

навчальний матеріал був перенасичений теорією, підручники 

характеризувалися надмірною політизацією змісту, на уроках переважали 
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репродуктивні методи навчання (відтворення і повторення за завданнями 

вчителя були  їх головною ознакою). У 1983 році вийшла Постанова «Про 

додаткові заходи щодо вдосконалення вивчення російської мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах УРСР». Для вивчення російської мови 

створювалися набагато кращі умови, ніж для української, адже 

продовжувалась русифікація закладів освіти (збільшувалась кількість 

навчальних годин, видавалась нова література, відкривались нові заклади 

освіти з російською мовою навчання і т.д.); 4) 1985 — 1991 роки — 

становлення сучасного етапу розвитку української педагогічної думки в 

рамках радянського дискурсу. На початку 1985 року в країні розпочиналися  

зміни, що проходили під гаслом перебудови. Було створено загальносоюзне 

педагогічне об'єднання під назвою «педагогіка співробітницва». У ньому 

брали участь і українські педагоги: М.  П.  Гузик [27], О.  А.  Захаренко [36], 

В.  Ф.  Шаталов [128] та інші, які прагнули змінити підхід до навчання дітей 

у школі, критикували існуючу систему освіти, висували вимоги щодо 

індивідуального підходу до кожної дитини та зміни авторитарного стилю на 

співпрацю вчителя та учнів тощо; 5) з 1991 року —  розвиток педагогіки і 

школи в Українській державі. З 1991 року, з проголошенням незалежності 

України, національна освіта і наука набувала швидких темпів створення, 

розробки, змін та реформування. Створено українську національну систему 

загальноосвітніх закладів, до здобутків вітчизняних педагогів додались ще й 

питання національного виховання підростаючого покоління та питання  

української освіти [109]. 

         На думку В.  Й. Борисенко, в історії народної  освіти ХХ століття можна 

виділити чотири етапи: 1-й (1930-ті — 1950-ті роки) — період тоталітарної 

системи; 2-й (середина 1950-х — 1960-ті роки) — часткова демократизація 

українського суспільства; 3-й (1970-1980-ті роки) — економічна та 

суспільно-політична кризи; 4-й (1990-ті роки) — становлення української 

незалежної держави [14]. Поділяємо думку Н. Г. Тарарак про те, що 

основним недоліком такої періодизації є дослідження історико-педагогічного 
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процесу не як специфічного явища, а, виключно у зв´язку з п’ятирічними 

планами, рішеннями партійних з’їздів та постанов [117]. 

М. В. Левківський пропонує таку періодизацію розвитку освіти  та 

педагогічної думки радянського періоду (1920 — 1980 роки ХХ століття): 

1) становлення національної освіти у 20-х роках — створення 

оригінальної освітньої системи, впровадження комплексної системи 

навчання, розвиток педології (О. С. Залужний, І. О. Соколянський, 

В. В. Протопопов, Я. Ф. Чепіга, С.  Ф.  Русова та інші); 

2) уніфікація загальної освіти у 30-ті роки — впровадження нових 

навчальних планів і програм на основі вивчення учнями загальноосвітніх 

дисциплін та основ виробництва; 

3) становлення освіти у післявоєнний час (кінець 1940-х-1950-ті роки) 

— відновлення роботи загальноосвітніх закладів України, запровадження 

загальної обов'язкової восьмирічної освіти та встановлення нової системи 

шкільної освіти: загальна обов'язкова восьмирічна школа для дітей, віком 7-

15 (16) років, повна середня  освіта — для підлітків і молоді 15-18 років, 

школи-інтернати, технікуми, середні спеціальні заклади та заклади вищої 

освіти. У середніх школах було запроваджено нову цифрову п'ятибальну 

систему оцінки успішності та поведінки учнів; 

4) 1960-ті роки — перехід школи на новий зміст освіти, зміна терміну 

навчання в школі (стало 10 років замість 11); 

5) школа і педагогіка періоду застою (1970-1980 роки) —  

запроваджувалась атестація вчителів, зверталась увага на тісний 

взаємозв'язок розумового, трудового та морального виховання підростаючого 

покоління та поєднання навчання з виробничою працею; 

6) освіта в Україні на сучасному етапі духовного та національного 

відродження — навчально-виховний процес спрямований на всебічний 

розвиток людини, демократизація школи, реформування освіти [76]. 

На думку М.  В.  Левківського, ця періодизація  «розкриває  процес 

становлення освіти й виховання як складних соціальних явищ з 
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притаманними їм суперечностями, динамізмом, послідовністю, наступністю 

та тенденціями розвитку» [ 76, с.3]. 

Л.  В . Артемова виділяє такі періоди в розвитку освіти в Україні в ХХ 

столітті:  

1) розвиток дошкільного виховання, школи і освіти в новаторські 1920-ті  

роки; 

2) освіта в Україні у драматичні 1930-ті роки; 

3) освіта та виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки; 

4) освіта і виховання в Україні у1960-1980 роках; 

5) освіта і виховання  в незалежній українській державі [6]. 

Автор вважає, що «кожен період  позначався піднесенням педагогічної 

думки, освіта набувала національного характеру та була доступна всім 

верствам населення, а числення поневолення та перебування України в 

складі інших держав спричиняли занепад та денаціоналізацію освіти» [6, с.4]. 

На думку В.  К.  Майбороди, в межах 1917 — 1985 року доцільно  

виділити 3 етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні: 1917 — 1920 

роки — активні пошуки змісту, форм і методів будівництва нової вищої 

педагогічної освіти за різних форм державної влади в Україні; 1921— 1934 

роки — формування та інтенсивна підготовка національних педагогічних 

кадрів; 1935 — 1985 роки — утвердження єдиної всесоюзної системи вищої 

педагогічної освіти. Саме уніфікація змісту, форм і методів навчання була 

причиною повільного розвитку освітньої системи Радянських республік [81].  

У педагогіці та методиці навчання іноземних мов існує  велика 

кількість досліджень, присвячених  опануванню іншомовним мовленням у 

закладах освіти (Х.  Ш.  Бахтіярова, Н.  В.  Борисова, Н.  Д . Гальскова, 

А. Ю. Долапчі, Т. В. Литньова, О. О. Миролюбов, О. Є. Мисечко,                  

О. О. Першукова, О. М. Щукін та інші). Відомий академік та методист 

О.  О.  Миролюбов запропонував таку періодизацію навчання іноземних мов 

у загальноосвітніх закладах у ХХ столітті: 1) 1917 — 1930 роки;                     

2) 1930 — 1941 роки; 3) 1941 — 1950 – ті роки; 4) 1960-ті роки;                       
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5) 1970 — 1980 роки [88]. В її основі лежали освітні реформи, що впливали 

на методику іноземних мов і змінювали цільові установки іншомовної 

підготовки учнів середніх шкіл. 

Навчання іноземних мов у педагогічних училищах України в другій 

половині ХХ століття не ставало предметом  окремого дослідження, саме 

тому важливо розробити та обгрунтувати періодизацію етапів іншомовної 

підготовки студентів цих закладів освіти. Узагальнюючи результати 

історико-педагогічного пошуку, вивчення та аналізу низки публікацій 

вітчизняних та українських науковців, досліджень у педагогіці та методиці 

навчання іноземних мов, на нашу думку, необхідно виділити такі періоди 

іншомовної підготовки слухачів педагогічних училищ України в другій 

половині ХХ століття: 

Перший період (1950 — 1958 роки) — навчання іноземних мов у 

період післявоєнної відбудови та політехнізації змісту освіти. На час 

закінчення Другої світової війни система педагогічної освіти в Україні (на 

той час — УРСР) була повністю відновлена, та все ж перше післявоєнне 

п'ятиріччя за складністю завдань було особливим. У найкоротший термін 

необхідно було відновити зруйновану війною мережу закладів освіти, 

відбудувати навчально-матеріальну базу. Для задоволення потреби у 

кваліфікованих педагогах почали працювати Мукачівське, Хустське, 

Ужгородське, Бориславське та Бродівське педагогічні училища [65]. 

Учителів початкових  класів готували і в одинадцятих класах низки жіночих 

середніх загальноосвітніх шкіл (до 1951 року). 

У Постанові Ради Міністрів СРСР «Про поліпшення викладання 

іноземних мов у навчальних закладах УРСР» (1950) наголошувалося на 

незадовільному стані  викладання іноземних мов у закладах освіти та 

низькому рівні володіння  студентами (на той час — слухачами) іншомовною 

мовленнєвою діяльністю [103].  

 Почалась розробка нових методів та форм роботи, посилилась виховна 

роль іноземної мови як складової ідейно-політичного виховання молоді. До 
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середини 1950-х років відбувалася  надмірна теоретизація процесу навчання 

іноземних мов, повна відмова від навчання усного мовлення і заміна цієї 

мети (цілі) конструюванням питань та відповідей. У педагогічних училищах 

у цей час різко погіршились умови навчання іноземних мов: зменшилась 

кількість годин або частково припинилося вивчення цього предмета. У другій 

половині 1950-х років орієнтування  на навчання тільки читання та перекладу 

текстів призвидить до протиріччя з потребами країни, адже оволодіння усним 

іншомовним мовленням стало основною цільовою установкою іншомовної 

підготовки. У цей період у радянській педагогіці було не тільки вирішено 

багато проблем, але й розроблено експериментальні методи навчання. Так, 

продовжувалось дослідження з питань формування умінь та навичок, щораз 

більше поширювалась ідея про необхідність усвідомлення учнями дій у 

процесі формування навичок, що сприяло закріпленню свідомого підходу до 

вивчення іноземних мов у середніх та середніх спеціальних педагогічних 

закладах освіти. Характерною рисою цього періоду було посилення впливу 

психології на методику навчання іноземних мов у загальноосвітніх  закладах. 

Фундаментальні дослідження з психології пам'яті, важливості та необхідності 

порівняння нового навчального матеріалу з раніше засвоєним (Л.  В.  Ванков,  

А. А. Смирнов), сприяли появі  нового свідомо-порівняльного методу 

навчання [103]. 

Зважаючи на те, що політехнізація змісту освіти виступала основним 

принципом освітнього процесу, реалізація загальних та спеціально-

предметних педагогічних умов навчання іноземних мов майже не 

відбувалася. Оскільки цільовий компонент іншомовної підготовки студентів 

педагогічних училищ передбачав опанування читанням як рецептивним 

видом мовленнєвої діяльності, то умова комплексності іншомовної 

навчальної діяльності не могла бути реалізованою.  

Другий період (1958-1971 роки) — перехід до практичної 

спрямованості та комплексного підходу до навчання іноземних мов. 
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У 1958 році вийшов Закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям і 

про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР», відповідно до якого 

основними завданнями загальноосвітньої школи були: підготовка учнів до 

суспільно-корисної праці; виховання всебічно-розвинених людей, які б добре 

знали основи наук і одночасно  були здатні до систематичного виконання 

фізичної праці; виховання у молоді  прагнення брати активну участь у 

суспільно-корисній праці; робити свій трудовий внесок у  загальнонародну 

справу. Навчальна, політико-виховна, культурно-масова і громадська робота  

у  педагогічних училищах України була спрямована і велася  відповідно до 

рішень ХХІ з'їзду КПРС, «Кодексу законів про народну освіту» (1922), 

постанови ЦК КПРС «Про завдання партійної пропаганди в сучасних 

умовах» (1961) та постанови ЦК КП України «Про стан і заходи дальшого 

розвитку педагогічної науки в Українській РСР» (1959). У 1959/1960 

навчальному році створено нову систему керівництва закладами вищої 

освіти, технікумами  та училищами. У Союзних республіках було створено 

Міністерства  вищої та середньої спеціальної освіти, педагогічні училища 

отримали нові програми та навчальні плани з іноземних мов. Підручників не 

вистачало всім студентам (на той час — слухачам), рівень володіння 

іноземною мовою був низьким [48]. 

Постанова Ради Міністрів СРСР «Об улучшении изучения 

иностранных языков» від 27 травня 1961 року стала рушійною силою  змін, а 

саме: цільовим компонентом іншомовної підготовки стало практичне 

оволодіння усним іншомовним мовленням та безперекладним читанням. 

Однак, недостатнє забезпечення закладів освіти вчителями іноземних мов та 

невідповідність методики  новій меті створювали додаткові труднощі для 

учасників навчально-виховного процесу та унеможливлювали реалізацію 

організаційно-педагогіччних та кваліфікаційно-методичних умов навчання 

іноземних мов. З метою підвищення рівня іншомовних ЗУН студентів, 

Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти з  1961/1962 навчального 

року пропонувало вчителям іноземних мов у педагогічних училищах ділити 

http://www.wikiwand.com/uk/1959
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студентів (на той час — слухачів) на підгрупи (за наявністю необхідної 

кількості вчителів) для кращого володіння іноземною мовою, однак нестача 

педагогів була відчутною. Кількість педагогічних училищ поступово 

зменшувалась аж до середини 1960-х років. Принцип раціонального підходу 

до підготовки педагогічних кадрів з середньою спеціальною педагогічною  

освітою набув практичного застосування, тому зі зменшенням потреби в 

учителях початкової школи, вихователях дошкільних закладів, учителях 

фізичної культури, музичних керівниках, учителях праці, низка  педагогічних 

училищ були закриті. Це: Бершадське, Немирівське, Тульчинське, Камінь-

Каширське, Старобільське, Бориславське, Хустське, Стрийське, Гуляй-

Пільське, Верхньо-Хортицьке, Ужгородське, Хотинське, Городнянське, 

Дніпродзержинське, Новгород-Сіверське, Ізмаїльське, Новомиргородське, 

Канівське, Черкаське, Ананіївське, Братське, Гадяцьке, Золотоніське, 

Переяслав-Хмельницьке, Сокальське, Лохвицьке, Острозьке [69]. 

Початок 1970-х років характеризувався такими вимогами до уроків 

(занять) з іноземної мови у педагогічних училищах України: практична 

спрямованість навчання; диференційований підхід до навчання іноземної 

мови з врахуванням особливостей кожного виду мовленнєвої діяльності; 

комплексний підхід до організації мовленнєвого матеріалу, який дає 

можливість студентам оволодіти одночасно вимовою, граматикою та 

лексичними одиницями іноземної мови; комунікативна спрямованість 

навчання, що виражена у різноманітності вправ; інтенсифікація навчального 

процесу з іноземної мови. Формулювання практичної мети було змінено на 

спілкування іноземною мовою та навчання іншомовної комунікації. 

Реалізація загальних та спеціально-предметних педагогічних умов (особливо 

умови комплексності іншомовної навчальної діяльності) відбувалась 

частково. Вагомим кроком щодо реорганізації педагогічної освіти в Україні 

була розробка та удосконалення нових навчальних програм і планів. З цією 

метою при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 



88 
 

створювались науково-методичні ради з окремих груп спеціальностей з 

залученням досвідчених науковців та педагогів. 

Третій період (1971 — 1984 роки) — посилення комунікативного 

підходу в умовах реформування освітньої системи. Нижня межа зумовлена 

прийняттям Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про завершення 

переходу до загальної середньої освіти молоді та дальший розвиток 

загальноосвітньої школи» (1972), в якій було розроблено нові  завдання 

іншомовної підготовки. Основним здобутком цього періоду було надання  

такої ж важливості іншомовному письму, як і іншим видам мовленнєвої 

діяльності. До цього часу письмо було засобом навчання на уроках (заняттях) 

з іноземної мови у загальноосвітніх  та  середніх спеціальних закладах освіти. 

О.  В.  Лазаркевич (1972), С.  Ф . Шатілов (1974), І.  Л.  Бім (1976) у своїх 

теоретичних дослідженнях розглядали  письмо як мету і як один з видів 

іншомовної мовленнєвої  діяльності. Змінились підходи до структурування  

іншомовної освіти, іноземну мову почали розглядати як засіб всебічного 

розвитку підростаючого покоління. Це стало поштовхом розвитку методики 

та пошуку нових ефективних методів навчання іноземних мов у закладах 

освіти. Поступово відбувалася трансформація цілей іншомовної підготовки 

відповідно до соціального замовлення суспільства та розвитку педагогіки та 

методики. У програмових вимогах до іншомовних ЗУН та методичній 

літературі практична мета змінилась на спілкування та навчання іншомовної 

комунікації [24]. Саме ці зміни, на нашу думку, стали запорукою реалізації  

спеціально-предметних умов навчання іноземних мов у закладах освіти 

УРСР і України. 

У 1980-х роках значно поширились міжнародні зв'язки в різних сферах 

науки, тому практичне володіння іноземною мовою набувало щораз більшого 

значення. Відповідно до «Основних напрямів реформи загальноосвітньої і 

професійної школи» (1984) у навчальних програмах з іноземних мов для 

загальноосвітніх та середніх спеціальних педагогічних закладів України  

було визначено цільовий компонент (практичне оволодіння іноземною 
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мовою), який став передумовою розробки комунікативних методів навчання. 

Окремі методисти пропонували розвивати іншомовні комунікативні навички 

у тісному взаємозв'язку з іншими видами мовленнєвої діяяльності. 

Наприклад, М.  Д.  Пайвіна (1983) та Г.  В.  Рогова (1984) рекомендували 

використовувати іншомовне письмо  для запису навчального матеріалу з 

метою кращого його  засвоєння та запам'ятовування. У 1984 році було 

опубліковано методичний лист № 78-М Міністерства освіти РРФСР «Про 

вдосконалення навчання іноземних мов», в якому  підкреслювалась роль 

іншомовної підготовки підростаючого покоління для вирішення освітніх та 

виховних завдань загальноосвітньої школи. Через нестачу вчителів 

іноземних мов  з 1984/1985 навчального року у закладах вищої педагогічної 

освіти було введено близько 20 нових спеціальностей подвійного 

спрямування «Історія та  іноземна мова», «Російська мова і література та 

іноземна (англійська/німецька) мова», «Українська мова і література та 

іноземна (англійська/німецька) мова», «Біологія та іноземна мова» та інші 

[89]. Таким чином, планувалось значно збільшити кількість вчителів з 

правом викладання кількох предметів. Однак, за словами В. К. Майбороди, 

навчальні плани закладів вищої педагогічної освіти містили багато недоліків 

і готували некомпетентних вчителів іноземних мов, адже на вивчення 

спеціальності відводилося приблизно 2/3 навчального часу, а на професійні 

дисципліни (педагогіка, психологія, методика) — до 10 % [81]. Майбутні 

вчителі іноземних мов відчували значні труднощі в організації навчального 

процесу, адже простежувався значний розрив між теорією і практикою, 

недостатнє знання програм та підручників з іноземної мови, недостатнє 

володіння методами навчально-виховної роботи. Кваліфікаційно-методична 

умова навчання іноземних мов була реалізована частково, зважаючи на 

недостатній рівень професійної підготовки вчителів іноземних мов. 

Оскільки у педагогічній науці домінувала авторитарність, методологія  

була скерована «єдино-правильною», а відповідно і «єдино можливою» 

позицією партійного керівництва Радянського Союзу і УРСР. Однак, навіть 
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за таких умов, проводились дослідження нових підходів щодо цілісності та 

принципів педагогічного процесу, які стали передумовою розробки 

комплексного підходу для його оптимізації. З огляду на це, загальні 

педагогічні умови, а саме: науковості змісту навчання і виховання, 

комплексного підходу, усвідомленості та дієвості результатів педагогічного 

процесу знайшли своє відображення. 

Четвертий період (1984 — 1991 роки) — розширення змісту 

практичної спрямованості іншомовної освіти. З метою  зміцнення зв’язку  

закладів освіти педагогічного профілю з загальноосвітньою школою та 

подолання кадрового дефіциту вчителів було прийнято Постанови: «Основні 

напрямки перебудови вищої і середньої спеціальної освіти в країні» (1985) та 

«Про хід перебудови середньої і вищої школи і завдання партії по її 

здійсненню» (1988). Вони повинні були: 1) стати поштовхом для 

реформування освітніх закладів всіх типів у сфері підготовки педагогічних 

кадрів; 2) усунути перевантаження навчальних програм та підручників;        

3) посилити практичну спрямованість навчання майбутніх педагогів;             

4) зміцнити матеріально-технічну базу; 5) покращити матеріально-побутові 

умови педагогічних працівників та підвищити заробітну плату [81]. 

Друга половина 1980-х років характеризувалася розбудовою 

української державності, активізацією ідей особистісно-зорієнтованої 

педагогіки, посиленням уваги до цілеспрямованості та систематичності 

педагогічного процесу з врахуванням культурно-історичних традицій.  

У «Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 

школі» (1990) було окреслено наукові засади навчального процесу з 

іноземної мови в умовах зміни пріоритетів у сфері освітньої політики 

України, було запроваджено комунікативний підхід. Відповідно до цього, 

цільовий компонент було змінено на формування комунікативної 

компетенції (лінгвістичного та соціокультурного компоненту), причому 

наголошувалось на тривалості цього процесу після закінчення школи у 

закладах освіти інших типів. Умови комплексності іншомовної навчальної 
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діяльності у педагогічних училищах 1985-1990 років були реалізовані 

більшою мірою, однак простежувалась недостатня увага методистів та 

мовознавців до письма як продуктивного виду іншомовної мовленнєвої 

діяльності. Розширення практичної спрямованості навчання іноземних мов  

сприяло появі нових методик, ідей, розробок і стало передумовою 

подальшого реформування та модернізації іншомовної освіти у закладах  

освіти України. 

П'ятий період (1991 — 1998 роки) — зміна цільового компоненту 

навчання іноземних мов на засадах компетентнісного підходу. 1991 рік 

став визначальним в історії України, адже наша держава вийшла зі складу 

Радянського Союзу і стала незалежною. У системі загальноосвітньої і 

середньої спеціальної педагогічної освіти відбулися суттєві зміни, а саме:  на 

початку 1990-х років (1992-1995 роки) з'явилися нові типи закладів освіти, 

значна кількість педагогічних училищ була реформована в індустріально-

педагогічні та гуманітарно-педагогічні коледжі. Відповідно, ускладнились 

програми та навчальні плани з іноземних мов, підвищились вимоги щодо 

рівня знань студентів. У нормативних документах з'явилась вимога щодо 

комплексності спрямування іншомовної навчальної діяльності на заняттях  

(розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, 

письма став обов'язковим), запроваджено комунікативний метод навчання 

іноземних мов. 

У 1993 році було розроблено Державну національну програму «Освіта» 

(«Україна XXI століття») для забезпечення розвитку освіти, як пріоритетного 

засобу розбудови української держави. Основною  метою програми було 

визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та 

перспективу XXI століття, створення життєздатної системи безперервного 

навчання і виховання для досягнення високих освітніх  рівнів, забезпечення 

можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої 

цінності нації [30]. Відповідно до визначених програмою принципів 
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державної освітньої політики, виникла необхідність реформ у системі 

навчання іноземних мов у закладах освіти України, а саме: оновлення змісту 

навчання іноземних мов; створення і впровадження у навчальний процес 

авторських програм та підручників, забезпечення безперервності навчання; 

створення умов для варіативності форм іншомовної підготовки молоді [79]. 

Важливим здобутком кінця минулого століття у галузі іншомовної 

освіти України став Державний освітній стандарт з іноземної мови для 

закладів загальної середньої освіти (1998), який визначав: структуру змісту 

іншомовної підготовки; обов’язковий мінімум змісту навчання з іноземних 

мов; базовий навчальний план; обов’язкові результати іншомовного навчання 

(базовий рівень володіння іншомовним спілкуванням, досягнення якого є 

обов'язковим для всіх учнів певного загальноосвітнього навчального закладу) 

[31]. 

На основі аналізу науково-методичної літератури можна з впевненістю 

стверджувати, шо іноземна мова як навчальна дисципліна у педагогічних 

училищах України в другій половині ХХ століття часто викладалась на 

низькому рівні з низки причин, таких як: 

1) відсутність навчальних програм з іноземних мов для педагогічних училищ 

(вимоги до володіння студентами іншомовними навичками просто 

переписувались з програм загальноосвітньої школи для учнів випускних 

класів, адже педагогічні училища надавали, насамперед, середню освіту, а 

потім спеціалізацію); 

2) нестійкість програмних вимог щодо володіння студентами навичками 

іншомовної мовленнєвої діяльності; 

3) відсутність кваліфікованих вчителів (викладачів) іноземної мови; 

4) нестача підручників та навчально-методичних матеріалів.   

Отже, проаналізувавши історичні дані щодо іншомовної підготовки 

студентів педагогічних училищ, ми дійшли висновку, що кожен період 

іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України 

досліджуваних хронологічних меж характеризувався позитивними змінами 
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щодо навчання іноземних мов; іншомовна підготовка здійснювалася 

відповідно до програмових вимог з урахуванням змін в освітній політиці 

держави.     
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                    Висновки до першого розділу   

У першому розділі розкрито стан наукового розроблення наукової 

проблеми, визначено сутність поняття «педагогічні умови» в контексті 

навчання іноземних мов, окреслено особливості розвитку середньої 

спеціальної освіти УРСР та України, розроблено та обґрунтовано 

періодизацію іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України 

у другій половині ХХ століття. 

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що вчені 

звертаються до різних аспектів навчання  студентів педагогічних училищ 

другої половини ХХ століття. Зокрема, формування у студентів уміння 

вчитись досліджував С. О. Борисюк, самооцінку студентів як фактор 

професійного самовизначення – К. О.  Євстаф'єва, формування творчого 

ставлення до професійної діяльності – Л. А.  Макрідіна, підготовку студентів 

до навчання дошкільників англійської мови – Т .М . Шкваріна, формування 

професійних інтересів студентів в процесі вивчення іноземних мов – 

А. В. Штифурак. 

Визначено три групи наукових досліджень з питань навчання 

іноземних мов у вітчизняних закладах освіти досліджуваних хронологічних 

меж, а саме: 

1) дослідження навчання іноземних мов на засадах радянської 

методології та проблемного методу іншомовної підготовки підростаючого 

покоління (1950-ті  –1985 роки); 

2) праці, спрямовані на вивчення переорієнтації змісту іншомовної 

підготовки учнів (студентів) на комунікативність, збагачення змісту освіти 

національними компонентами (1985 – 1991 роки); 

3) дослідження навчання іноземних мов у закладах освіти України у 

період становлення незалежності та розробки компетентнісного аспекту 

іншомовної освіти (1991 – 2000 роки). 

На основі вивчення наукових досліджень О. Л. Назарової, 

І. Ю. Аксаріної, А. В. Багдуєвої, Р. К. Серьожнікової, Н. Д. Пархоменко, 
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Л. С. Яковицької, О. Л. Дурманенко, В.  М. Манько, Н. Т. Тверезовської та 

Л. Л. Філліпової окреслено сутність поняття «педагогічні умови», як от: 

обставини, фактори, чинники педагогічного процесу, що створюються  для 

забезпечення ефективного формування ЗУН відповідно до програмових 

вимог певного типу закладу освіти. 

 Визначено складники поняття «педагогічні умови навчання» у 

контексті навчання іноземних мов, а саме: загальні педагогічні умови та 

спеціально-предметні педагогічні умови: організаційно-педагогічні, 

кваліфікаційно-методичні та умови комплексності спрямування іншомовної 

навчальної діяльності.  

     Теоретичне обґрунтування педагогічних умов навчання іноземних 

мов у розділі подано як комплекс організаційних та педагогічних чинників, 

що забезпечують формування іншомовної компетентності. 

 Досліджено, що станом на 1950 рік в Україні працювало 80 

педагогічних училищ, а на початку 1999 – 2000 року діяло  50 педагогічних 

училищ, деякі з них були реформовані на педагогічні технікуми або 

гуманітарно-педагогічні коледжі або стали складовою частиною закладів 

вищої педагогічної освіти України. 

 Виокремлено характерні риси розвитку закладів середньої спеціальної 

педагогічної освіти в УРСР та в Україні у другій половині ХХ століття, а 

саме: педагогічні училища створювались на основі педагогічних технікумів, 

педагогічних класів та педагогічних шкіл; зміни у структурі закладів освіти 

залежали від потреб у педагогічних кадрах; кількість педагогічних училищ 

змінювалась  відповідно до кількості інших закладів освіти; поява нових 

напрямів педагогічної підготовки студентів була викликана розвитком 

освітнього рівня населення; кількісний та якісний склад студентів 

педагогічних училищ був неоднорідним через регіональні особливості. 

Узагальнюючи результати історико-педагогічного пошуку, вивчення та 

аналізу низки публікацій українських та зарубіжних науковців, досліджень у 

педагогіці та методиці навчання іноземних мов виділено 5 періодів 
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іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України в другій 

половині ХХ століття: 

1) 1950  – 1958 роки  –  навчання іноземних мов у період післявоєнної 

відбудови закладів освіти. Характерними особливостями цього етапу були: 

відновлення роботи закладів освіти після Другої світової війни, розширення 

мережі закладів вищої освіти з підготовки вчителів іноземної мови та 

розробка нових навчальних планів та програм, збільшення випуску 

підручників та методичних посібників, відкриття середніх шкіл з навчанням 

кількох предметів іноземною мовою. У цей період іншомовна підготовка 

характеризувалась надмірною політизованістю та надлишком завдань з 

граматики. Основною ціллю навчання був розвиток умінь іншомовного 

читання та перекладу текстів. Зважаючи на те, що політехнізація змісту 

освіти була головним принципом освітнього процесу, реалізація загальних та 

спеціально-предметних умов навчання іноземних мов відбувалась частково. 

Оскільки цільовий компонент іншомовної підготовки студентів педагогічних 

училищ передбачав опанування читанням як рецептивним видом 

мовленнєвої діяльності, то умова комплексності іншомовної навчальної 

діяльності не могла бути реалізованою.  

2) 1958 – 1971 роки – перехід до практичної спрямованості та 

комплексного підходу до навчання іноземних мов. Досліджено, що навчальна, 

політико-виховна, культурно-масова і громадська робота у педагогічних 

училищах УРСР здійснювалась відповідно до рішень ХХІ з'їзду КПРС 

«Закону про народну освіту», постанови ЦК КПРС «Про завдання партійної 

пропаганди в сучасних умовах» та Постанови ЦК КП України  «Про стан і 

подальші заходи розвитку педагогічної науки в УРСР». Дослідження 

науковців та педагогів кінця 1960-х років доводили недостатню ефективність 

свідомо-практичного методу навчання іноземних мов, сприяли 

обґрунтуванню нових методичних підходів – комунікативного та 

особистісно-діяльнісного. Саме тому виникали нові методи навчання 

іноземних мов, які сприяли розвитку комунікативного та комплексного 
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підходу до відбору іншомовного мовленнєвого матеріалу. Однак, недостатнє 

забезпечення закладів освіти вчителями іноземних мов та невідповідність 

методики новій меті (навчанню іншомовної комунікації ) створювали 

додаткові труднощі для учасників навчально-виховного процесу та 

унеможливлювали реалізацію організаційно-педагогічних та кваліфікаційно-

методичних умов навчання іноземних мов. 

3) 1971– 1984 роки – посилення комунікативного методу в умовах 

реформування освітньої системи. Основним здобутком цього періоду було 

надання важливості іншомовному письму, як виду мовленнєвої діяльності, 

зміна підходів методистів щодо структурування навчального матеріалу 

відповідно до комунікативного підходу. Іноземну мову почали розглядати як 

засіб всебічного розвитку підростаючого покоління. Зміст виховного аспекту 

навчання іноземних мов став відображенням ідеології державної політики, 

який лише в кінці 1980-х років було доповнено іншими компонентами 

(формування особистості студента, підвищення інтересу до країни, мова якої 

вивчалась, виховання патріотизму та інтернаціоналізму засобами іноземної 

мови). Оскільки у педагогічній науці домінувала авторитарність, методологія 

була скерована «єдино-правильною», а відповідно і «єдино можливою» 

позицією партійного керівництва Радянського Союзу і УРСР. Однак, навіть 

за таких умов науковцями, методистами та лінгвістами проводились 

дослідження нових підходів щодо цілісності та принципів педагогічного 

процесу, які стали передумовою розробки комплексного підходу. З огляду на 

це, загальні педагогічні умови, а саме: науковості змісту навчання і 

виховання, комплексного підходу, усвідомленості та дієвості результатів 

педагогічного процесу, знайшли своє відображення. 

4) 1984 – 1991 роки – розширення змісту практичної спрямованості 

іншомовної освіти. У 1980-х роках з розширенням міжнародних зв'язків 

країни змінились вимоги до практичного володіння іноземною мовою у 

закладах освіти. Реформування загальноосвітньої і професійної школи (1984) 
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сприяло появі нових методик та ідей, які стали основою для подальших змін 

та модернізації іншомовної освіти у закладах освіти України.  

В умовах зміни пріоритетів у сфері освітньої політики України, в 

практику навчання іноземних мов у закладах освіти запроваджувався 

комунікативний підхід. Відповідно, цільовий компонент було змінено на 

формування комунікативної компетентності (лінгвістичного та 

соціокультурного компоненту), причому наголошувалось на важливості 

неперервності цього процесу після закінчення школи у закладах освіти інших 

типів. Умови комплексності іншомовної навчальної діяльності у 

педагогічних училищах цього періоду були реалізовані більшою мірою, 

однак простежувалась недостатня увага методистів та мовознавців до письма 

як продуктивного виду іншомовної мовленнєвої діяльності. Розширення 

практичної спрямованості навчання іноземних мов сприяло появі нових 

методик, ідей, розробок і стало передумовою подальшого реформування 

іншомовної освіти у закладах освіти. 

5) 1991 – 1998 роки –  зміна цільового компоненту навчання іноземних 

мов на засадах компетентнісного підходу – період реформування освіти в 

умовах незалежності України, створення нових підручників, програм, 

методичних матеріалів з іноземної мови. Педагогічні училища було 

прирівняно до закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації, тому значну 

кількість було реформовано у гуманітарно-педагогічні коледжі. Відповідно, 

ускладнилися програми та навчальні плани з іноземних мов, підвищилися 

вимоги щодо формування іншомовної комунікативної компетентності 

студентів. Особливостями цього періоду було: відображення комплексності 

іншомовної навчальної діяльності в навчальних програмах та підручниках з 

іноземних мов; визначення базового рівня володіння іншомовним 

мовленням; впровадження у навчальний процес зарубіжних підручників з 

іноземних мов. 

Доведено, що друга половина ХХ століття була багата історичними 

подіями (Друга світова війна, повоєнна та післявоєнна відбудова країни, роки 
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Хрущовської «відлиги», роки радянської системи, Україна в роки 

перебудови, період незалежності), які впливали на пошук та створення нових 

методик навчання іноземних мов, узагальнення та систематизацію вже 

наявних досягнень науковців, педагогів, методистів-філологів. 

Основні висновки і результати дослідження, що стосуються змісту 

першого  розділу, висвітлено в публікаціях автора [121;122;123;124;135]. 
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                                                РОЗДІЛ 2 

         ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ  УЧИЛИЩ УКРАЇНИ      

                       (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

          2.1. Історико-педагогічні умови розвитку іншомовної освіти у     

                         вітчизняних закладах  освіти України 

        Навчання  іноземних мов у загальноосвітніх і середніх спеціальних 

педагогічних  закладах освіти на території України має давню історію. На 

початку ХІХ століття (у 1802 році) у Російській імперії, до складу якої 

входила Україна було засновано Міністерство народної освіти, якому 

підпорядковувалась система шкільних закладів: чотирьохкласні гімназії, 

дворічні повітові училища, однорічні приходські (парафіяльні) училища. 

Тільки у гімназіях вивчали нові (німецьку і французьку мови) і класичні 

(латинську і грецьку) іноземні мови [20]. 

У 1864 році був прийнятий «Статут гімназій та прогімназій», згідно з 

яким у цих закладах замість латинської та грецької мови вивчали німецьку  з 

1 класу (5 годин на тиждень) та французьку  з 2 класу (4 години на тиждень).  

У деяких класичних гімназіях вивчали одну або дві іноземні мови. 

Відповідно до прийнятого у 1864 року «Статуту гімназій і прогімназій», 

встановлювалися класичні та реальні гімназії (замість повітових училищ) — 

неповні середні заклади освіти. В Україні кількість гімназій збільшувалась  

повільно, доступ бажаючих до отримання середньої освіти обмежувався  

високою платою [28]. 

Навчання у початкових та середніх школах здійснювалось російською 

мовою за навчальними програмами та підручниками, які діяли у Росії. На 

розвиток освіти на території сучасної України значно впливала політика 

царизму. Так, у 1863 році міністр внутрішніх справ П. А. Валуєв видав 

циркуляр, яким проголошувалося, що ніякої малоросійської мови не було, 

нема і бути не може, є лише «південноросійська говірка» [65]. Відповідно до 
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указу, заборонялась публікація релігійних, навчальних та освітніх книг, 

однак дозволялась публікація художньої літератури (лише з дозволу 

цензурного комітету). Циркуляр забороняв видавати українською мовою 

навчальні книги і підручники для шкіл. Мотивом до видання циркуляру стали 

підозри царської влади, що публікації книг українською мовою стимулюють 

зростання сепаратистських, пропольських та антицарських настроїв. 

 У 1864 році вийшло «Положення про початкові народні училища», 

яким було передбачено навчання у цих закладах тільки російською мовою. У 

1876 році видано Закон про повну заборону української мови не лише у  

закладах освіти, а й у суспільному житті взагалі. 

Незважаючи на прийняття Австрією у 1867 році нової конституції, яка 

декларувала рівноправність усіх народів, реформи були несприятливі для 

українців та української мови. За законом цього ж року «Про мову 

викладання в середніх і народних школах», польська мова ставала 

обов'язковою в усіх закладах освіти Галичини. 

У другій половині XIX століття на західноукраїнських землях виник 

новий тип школи — двомовна. За рішенням польського сейму 1886 року, 

основні предмети у школах викладалися польською мовою, а решта —

рідною. 

Наприкінці XIX століття кількість початкових шкіл в  Україні (на той 

час частині Російської імперії) зросла у 12 разів (порівняно з серединою 

століття), однак вони не задовольняли потреби народу в початковій освіті. 

Рівень грамотності населення був дуже низьким. Навчання у 

церковнопарафіяльних школах, які в 1900 році становили 80% від усіх 

початкових шкіл, обмежувалося читанням, деякими початковими знаннями з  

арифметики та вивченням молитов. Іноземна мова в цих закладах освіти не 

вивчалась. 

 На початку XX століття заклади вищої освіти України 

зосереджувалися  у  Києві, Харкові, Одесі та Катеринославі (Дніпрі). Для 

об'єднання зусиль у боротьбі за українську школу у 1910 році було створено 
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Краєвий Шкільний Союз. До нього увійшли представники «Просвіти», 

«Учительської громади», Наукового Товариства імені Тараса Шевченка, 

інших громадських і політичних організацій. Розвиткові педагогічної думки 

сприяли видатні українці — Х. Д. Алчевська, Ю. А. Федькович, 

Б. Д. Грінченко, М.  М.  Коцюбинський, С.  В.  Васильченко, І.  Я. Франко,    

Леся Українка, Т.  Г.  Лубенець та інші. 

Після більшовицького перевороту 1917 року вивчення іноземної мови 

розглядалось деякими діячами народної освіти як залишок буржуазії. У 

періодичних виданнях  почали з’являтися статті, у яких заперечувалася роль 

іноземних мов у новому суспільстві, доводилася несумісність їх вивчення з 

принципами нової, трудової школи. VIII з'їздом РКП (б) 1919 року на основі 

державної політики було визначено завдання створити нову систему 

народної освіти для перетворення буржуазного суспільства на комуністичне. 

Основним напрямом освітньої політики було подолання неграмотності 

населення. На основі аналізу історичних джерел нами визначено  принципи 

роботи закладів народної освіти: загальнонародність освітніх шкіл; заборона 

функціонування приватних шкіл; безкоштовність навчання; спільне навчання 

для дітей обох статей; відокремленість церкви від держави та школи; 

заборона фізичних покарань дітей; можливість навчатись рідною мовою для 

всіх національностей; створення радянської системи дошкільного виховання; 

запровадження нових правил прийому до закладів вищої освіти.  Органом  

керівництва та управління народною освітою став Народний комісаріат 

просвіти (Наркомпрос), право громадян Радянського Союзу на освіту було 

закріплено у Конституції СРСР. Унаслідок цих реформ почалась розробка 

нового змісту освіти і виховання молодого покоління, вдосконалення методів 

навчально-виховної роботи, підготовка нових навчальних планів, програм та 

підручників. Радянська методика навчання іноземних мов у середніх  

закладах  освіти (школах, педагогічних училищах, технікумах) розвивалась в 

умовах марксистського підходу до питань навчання, збагачувалась 
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здобутками та напрацюваннями радянської психології, педагогіки, 

лінгвістики та інших наук. 

У 1924 році  Наркомпрос РРФСР прийняв постанову про введення 

іноземної мови як повноцінного навчального предмета, до того ж, іншомовна 

підготовка зводилася винятково до навчання читанню іноземною мовою. У 

доповідях Наркомпросу стверджувалося, що Радянський Союз на той час ще 

не мав значної кількості міжнародних зв'язків, тому оволодіння усним 

мовленням вважалося непотрібним. 

За твердженням І. В. Рахманова у 1925 році давні  іноземні мови 

(латинська та грецька) не вивчались, обов'язковою для вивчення була одна з 

західноєвропейських мов [83]. 

У 1929 році  ЦКВКП (б) прийняв рішення «Про вивчення іноземних 

мов партійним активом». Після звернення Наркомпросів УРСР і РРФСР, 

Академії наук Радянського Союзу та ЦК ВЛКСМ  до молоді щодо 

важливості вивчення іноземної мови, розпочалася  кампанія «Іноземні мови в 

маси». «Природній експеримент» з вивчення іноземних мов охопив великі 

маси людей, які відрізнялись за віком, професіями, національностями, рідною 

мовою і т.д. Це стало передумовою  пошуку нових методів навчання 

іноземних мов як у закладах освіти, так і поза ними. Розвиток іншомовного 

читання все ще вважався основною метою навчання, усне мовлення 

використовувалось виключно як засіб навчання. Підручники з іноземних мов 

періоду Радянського Союзу були перевантажені граматичним матеріалом. 

Основними темами текстів для читання було ознайомлення з життям 

робітників та економікою інших країн для виховання у молодого  покоління 

інтернаціоналізму та поваги до праці. 

Постанова ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 року «Про навчальні 

програми і режими в початковій і середній школі» стала мотивацією  до 

перегляду значення іноземної мови у навчанні учнів середніх та середніх 

спеціальних закладів освіти. Відповідно до Постанови, кожний випускник 

школи повинен був володіти хоча б однією іноземною мовою, тому було 
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змінено цілі іншомовної підготовки молоді з оволодіння виключно читанням 

на розвиток читання, усного та писемного  мовлення [47]. Уперше в 

навчальних програмах з'явились вимоги щодо лексичного та граматичного 

іншомовного матеріалу. 

Програма з іноземних мов для загальноосвітньої школи 1934 року, на 

відміну від попередніх років, змінила цільовий компонет навчання іноземної 

мови з читання текстів та їх перекладу на оволодіння усним мовленням і 

письмом,  як видами іншомовної мовленнєвої діяльності. Для учнів 9-10 

класів переклад текстів політичної та військової тематики мав 

«рекомендований характер» [81]. Усі ці зміни в освітній сфері, безумовно, 

вплинули на методику навчання іноземних мов у середніх та середніх 

педагогічних закладах України (на той час УРСР), змінили підходи до 

оволодіння іншомовною діяльністю учнів (слухачів), однак початок Другої 

світової війни майже звів всі ці надбання нанівець. 

За твердженням Л. В. Артемової працівники народної освіти у 

повоєнний період об'єднувались в оперативні групи, які керували евакуацією 

дітей різних типів закладів освіти та педагогів. Київський і Харківський  

університети евакуювали до м. Кизил-Орда (Казахська PCP), Одеський 

державний університет та Одеський педагогічний інститут переїхали до 

Байрам-Алі (Туркменська PCP), Харківський педагогічний інститут 

іноземних мов — до Саратовської області (РРФСР). Велика кількість 

учителів, студентів та учнів старших класів пішли на війну захищати 

Батьківщину. У зв'язку з нестачею вчителів  для шкіл, Всесоюзний комітет у 

справах вищої школи ввів нові скорочені навчальні плани для підготовки 

педагогів з терміном навчання 3,5 роки в університеті і 3 роки — у 

педагогічному інституті [1]. 

Нацистський окупаційний режим знищив 18156 шкільних приміщень, 

444 дитячих будинків, 267 дитячих садків, 500 бібліотек, більшість 

навчальних корпусів і гуртожитків  педагогічних закладів [1]. В умовах 

окупації тисячі шкільних приміщень було спалено, пограбовано, перетворено 
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на склади, госпіталі, казарми. Гітлерівці не мали наміру їх відбудовувати. 

Райхсфюрер СС Генріх Гіммлер подав А. Гітлеру доповідну записку, в якій 

пропонував повністю колонізувати окуповані східні землі і встановити таку 

освітню політику: «Для ненімецького населення Східної Європи не повинно 

бути вищих шкіл. Для них досить чотирирічної народної школи. Метою 

навчання в цій народній школі мали бути проста лічба, щонайбільше до 500, 

вміння розписатися, переконання, що Божа заповідь полягає в тому, щоб 

коритися німцям, бути чесним, старанним і слухняним» (З листа Гіммлера, 

28. 05. 1940 року) [2].  

28 вересня 1943 року вийшла постанова Ради Народних Комісарів 

УPCP «Про відновлення роботи шкіл УРСР у 1943/1944 навчальному році на 

території, визволеній від німецьких окупантів». Восени цього ж  року було 

відновлено навчання у закладах освіти Лівобережної України, а трохи  

згодом — на території Правобережної України та у західних регіонах. У 

1943/1944 навчальному році працювали 12302 школи, в яких навчалося 1770 

тисяч учнів, у 1944/1945 році — 26458 шкіл на 4641,6 тисяч учнів, а також  

— 732 школи робітничої і сільської молоді. Відчувалася гостра нестача 

педагогів для загальноосвітніх закладів. У 1944/1945 роках налічувалось 

154812 вчителів, відновили свою роботу 6 університетів, 20 педагогічних та 

18 учительських інститутів, 77 педагогічних училищ [1]. 

У Річних звітах Міністерства освіти про роботу шкіл та органів 

народної освіти Української РСР за 1946/1947 навчальний рік 

наголошувалось на низькому рівні володіння учнями іноземною мовою 

(деякі учні читати взагалі не вміли або читали погано, усним мовленням не 

володіли, не знали граматичних правил іноземної мови). В окремих школах 

такого навчального предмета, як «іноземна мова», не було взагалі через 

відсутність вчителів цієї спеціалізації [43]. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів Радянського Союзу «Про 

покращення вивчення іноземних мов» 1947 року було розширено мережу 

закладів вищої освіти з підготовки вчителів іноземної мови, відкрито школи з 
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викладанням певних предметів іноземною мовою, збільшено друк 

підручників та посібників з даного предмета. Радянська методика навчання 

іноземних мов у  закладах  освіти розвивалася в умовах марксистського 

підходу до питань навчання молодого поколіття, збагачувалася здобутками 

та напрацюваннями  психології,  педагогіки, лінгвістики та інших наук. 

У 1950-х роках відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про 

покращення викладання іноземних мов у середній школі» 1947 року іноземну 

мову починали вивчати з 3 класу (за умови достатньої кількості вчителів) або 

з 5-го класу. Учні вивчали німецьку, англійську, французьку та іспанську 

мови. Розвиток навичок усного іншомовного мовлення для учнів  середніх  

шкіл та студентів педагогічних училищ (на той час  — слухачів) зводився до 

конструювання питань та відповідей. Основною метою навчання іноземних 

мов було читання неадаптованої художньої та суспільно-політичної 

літератури, до якої висувались вимоги щодо швидкості читання і перекладу 

та кількості незнайомих слів (у відсотках). У другій половині 1950-х років 

набув популярності свідомо-порівняльний метод навчання іноземних мов, 

характерною особливістю якого була відмінність та специфіка рецептивної та 

репродуктивної методик. Такі вітчизняні методисти іноземних мов, як 

І.  В.  Рахманов, В. Д. Аракін, А. В. Монігетті, В. С. Цетлін, О. О. Миролюбов  

продовжували розробку нових методів та форм роботи відповідно до 

свідомо-порівняльного методу, який знайшов своє відображення у  

навчальних програмах та підручниках з іноземних мов. Дещо змінився підхід 

науковців та методистів щодо видів іншомовної мовленнєвої діяльності: було 

встановлено співвідношення між перекладними та безперекладними 

формами роботи, підкреслювалась важливість розвитку різних видів 

мовленнєвої діяльності, однак на практиці (на уроках та заняттях) зміни не 

відбувалися. Підручники для старших класів середніх шкіл у цей період були 

спрямовані на розвиток читання та перекладу текстів і розвитку усного 

мовлення шляхом заучування лексичних тем напам'ять. 
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Після закінчення Другої світової війни питання вивчення іноземної 

мови у закладах освіти України (в той час — УРСР) почали активно 

розглядатися методистами органів народної освіти. 

 У 1958 році було запроваджено восьмирічну середню освіту. Учні 

могли здобути повну середню освіту в середніх загальноосвітніх школах, 

школах робітничої і сільської молоді (вечірніх, змінних), технікумах та інших 

закладах спеціальної професійної освіти. Іноземні мови в цих закладах 

вивчались різні (англійська, німецька, французька, іспанська), але німецька 

мова була пріоритетною. Верховною Радою СРСР  24 грудня 1958 року було 

прийнято закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям та про подальший 

розвиток системи народної освіти в СРСР». Основною його метою було 

поєднання навчання та суспільно корисної праці учнів. На заняттях з 

іноземних мов, в основному, читали та перекладали тексти, велася робота зі 

словником, увага письму та усному іншомовному мовленню майже не 

приділялася. 

Характерною особливістю 1958 року була активізація процесу 

русифікації освіти в Україні. Відповідно до Постанови Пленуму ЦК КПРС та 

Закону Верховної Ради УРСР «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про 

дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» від 17 квітня 

1959 року українські школи перейшли на російську мову викладання, 

українська ж вивчалась за бажанням «на вимогу батьків і дітей» (стаття 9). 

Унаслідок такої політики продовжувалося зростання кількості шкіл з 

російською мовою навчання, скорочено кількість годин на вивчення 

української мови та літератури, вивчення української мови оголошено 

необов'язковим [12].  

Постановою Ради Міністрів Радянського Союзу «Про поліпшення 

вивчення іноземних мов у школах і педагогічних навчальних закладах УРСР: 

наказ № 172» від 5 серпня 1961 року було визначено, що мета вивчення 

іноземних мов повинна відповідати потребам суспільства. Органам народної 

освіти Союзних республік  пропонувалось: 
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1) збільшити кількість вищих закладів освіти з підготовки вчителів 

(викладачів) іноземних мов; 

2) ділити класи (групи) більше 25 учнів (слухачів) для забезпечення 

ефективного оволодіння іноземною мовою; 

3) збільшити кількість шкіл з викладанням деяких предметів іноземною 

мовою до 700 у країні (Радянському Союзі); 

4) скоротити лексичний та граматичний матеріал підручників; 

5) детально розробити вимоги щодо розвитку навичок усного 

іншомовного мовлення та інші [50]. 

Важливим досягненням 1960-х років у навчанні іноземних мов у 

середніх школах та педагогічних училищах УРСР  варто назвати 

впровадження не підручників, а навчально-методичних комплексів 

(підручник, книга для вчителя, книга для самостійного читання, 

аудіовізуальні засоби), однак їх кількість була незначною. Особливостями 

цих НМК були: збільшення вправ для розвитку усного мовлення, зменшення 

кількості граматичних правил, спрямування текстів підручників на вивчення 

країни, мова якої вивчалася. Використання аудіовізуальних засобів сприяло 

кращому розвитку видів іншомовної мовленнєвої діяльності. 

У 1973 році Верховною Радою СРСР було затверджено «Основи 

законодавства Союзу РСР і Союзних республік про народну освіту», 

спрямовані на подальше вдосконалення навчання та виховання 

підростаючого покоління. Основними принципами народної освіти були: 

1) рівність усіх громадян СРСР у здобутті освіти незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, 

мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та 

інших обставин; 

2) здійснення загальної обов'язкової середньої освіти молоді; 

3) державний і громадський характер усіх навчально-виховних закладів; 

4) свобода вибору мови навчання: навчання рідною мовою або мовою іншого 

народу СРСР; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
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5) безоплатність усіх видів освіти, утримання частини тих, хто вчиться, на 

повному державному забезпеченні, безкоштовна видача шкільних 

підручників, стипендіальне забезпечення учнів і студентів, надання їм 

встановлених пільг, іншої матеріальної допомоги; 

6) єдність системи народної освіти і наступність усіх типів  закладів освіти, 

що забезпечують можливість переходу від нижчих ступенів навчання до 

вищих; 

7) єдність навчання і комуністичного виховання; співробітництво школи, 

сім'ї таі громадськості у вихованні дітей і молоді; 

8) зв'язок навчання і виховання підростаючого покоління з життям, з 

практикою комуністичного будівництва; 

9) науковий характер освіти, її постійне вдосконалення на основі новітніх 

досягнень науки, техніки, культури; 

10) гуманістичний і високоморальний характер освіти й виховання; 

11) спільне навчання осіб обох статей; 

12) світський характер освіти, який виключає вплив релігії [14]. 

Система народної освіти в СРСР включала: дошкільне виховання, 

загальну середню освіту, позашкільне виховання, професійно-технічну 

освіту, середню спеціальну (професійну) освіту, вищу освіту. 

Загальноосвітня середня школа була основною формою здобуття загальної 

середньої освіти. Сере́дню спеціа́льну осві́ту надавали середні спеціальні 

школи, навчальні установи, які готували фахівців середньої кваліфікації для 

різних галузей народного господарства, а також державного управління, 

освіти, культури, охорони здоров'я тощо. У СРСР і УРСР молодь здобувала 

середню спеціальну освіту в технікумах, училищах і спеціальних школах; з 

відривом (на денних відділах) і без відриву (на вечірніх і заочних) від 

виробництва. До цих закладів приймали осіб, які закінчили восьмирічну або  

повну середню загальноосвітню школу та склали вступні іспити; на денні 

відділи — осіб віком до 30 років, на вечірні й заочні — без обмеження за 

віком. Середню спеціальну педагогічну освіту випускники середніх шкіл 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP800243.html
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могли здобути у педагогічних училищах. Іноземну мову у таких закладах 

вивчали за навчальними програмами та підручниками для старших класів 

середніх шкіл. 

З 1978 року,  відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 

від 22 грудня 1977 року «Про подальше вдосконалення навчання і виховання 

учнів загальноосвітніх шкіл і підготовку їх до праці», відбулися зміни у 

навчальних планах та програмах з іноземних мов і в педагогічних училищах 

України. Водночас, варто наголосити на тому, що російська мова вважалася 

«єдиною офіційною загальнодержавною» мовою Союзних республік. 

Колегією Міністерства освіти УРСР у 1978 році було прийнято  Директиву 

«Про вдосконалення вивчення російської мови в українських школах». 

Продовжувався процес русифікації, однак вагомим здобутком ще до 

проголошення незалежності України став Закон УРСР «Про мови в 

Українській РСР», прийнятий 28 жовтня 1989 року. Ним закріплювалось 

обов'язкове вивчення української і російської мов  у закладах середньої 

освіти, однак на практиці вивчення російської мови відбувалося на 

факультативних заняттях.  

У 1991 році з прийняттям декларації про державний суверенітет та 

проголошенням незалежності України, змінились підходи до вивчення 

іноземних мов, а саме: навчання іноземних мов розпочиналося з 1 класу (або 

з 2-го класу) загальноосвітньої школи (так зване «раннє навчання») і 

продовжувалося в усіх типах закладів освіти. З'явились перші українські  

підручники з англійської, іспанської, німецької та французької мов для учнів 

середніх шкіл, укладені авторськими колективами на чолі з провідними 

вченими-методистами В . М . Плахотником, Н.  П.  Басай, В.  Г.  Редьком, 

Є. К.  Тимченком та іншими. 

Відповідно до закону України «Про освіту» 1991 року, педагогічні 

училища стали закладами вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, які 

здійснювали підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

молодшого спеціаліста і бакалавра. Із середини 1990-х років розпочалося 
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широке використання автентичних навчальних посібників та матеріалів для 

використання на уроках та заняттях з іноземних мов у закладах освіти 

України. Навчання іноземних мов у педагогічних училищах наприкінці 

минулого століття здійснювалося за окремими навчальними програмами та 

навчально-методичною літературою за професійним спрямуванням. 

Основними принципами іншомовної підготовки студентів педагогічних 

училищ (коледжів) були: комунікативна спрямованість навчання іноземних 

мов; єдність та послідовність програмових вимог з іноземних мов щодо рівня 

володіння іноземною мовою; вдосконалення навчальної літератури, планів та 

програм, відповідно до державних стандартів з іноземної мови; 

комплексність розвитку всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, письма, читання).  

Отже, освітні реформи другої половини ХХ століття сприяли 

удосконаленню змісту іншомовної освіти у закладах освіти України. 

Унаслідок цього відбулась зміна цілей навчання іноземних мов: від 

практичної (навчання читання і перекладу) у 1950-х роках до навчання 

мовленнєвої діяльності (у 1960-х роках), розвитку комунікативних умінь у 

1970-х роках, формування комунікативної компетентності (мовної, 

мовленнєвої, країнознавчої, соціокультурної, лінгвокраїнознавчої) у 

поєднанні з розвитком всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності у 1980-

2000-х роках. 

 

     2. 2. Завдання і зміст іншомовної підготовки студентів педагогічних                               

                                              училищ 

Зміст навчання у педагогічних училищах у другій половині минулого 

століття змінювався відповідно до: реформування та розвитку освітнього 

процесу в УРСР та в Україні (з 1991 року); змін щодо змісту середньої 

освіти; створення та практичного впровадження здобутків, творчих звершень 

у галузі радянської та української  науки, педагогіки, психології та методик. 

Відповідно до реформування змісту середньої освіти зростало соціальне 
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замовлення, яке вимагало якісної підготовки педагогічних кадрів. Окрім 

цього, доступність і можливість одержати середню педагогічну освіту всіма 

верствами населення та представниками народів та народностей, які населяли 

територію України чітко простежувалася  в другій половині ХХ століття. 

Організаційно-педагогічні аспекти іншомовної підготовки студентів 

варто розглядати через призму економічних, політичних та освітніх процесів, 

які відбувались у Радянському Союзі, а згодом  —  і в незалежній Україні. 

У річних звітах про роботу середніх шкіл та педагогічних училищ 

України (УРСР до 1991 року) наголошувалось, що випускники більшості 

середніх шкіл мали дуже низький рівень володіння іноземною мовою, а саме: 

не вміли читати або читали дуже повільно, не володіли усним іншомовним 

мовленням, не розуміли граматичних правил та не вміли застосувати їх  

практично [28]. У деяких закладах освіти іноземна мова не викладалась 

взагалі через відсутність вчителів. Значна кількість учителів загинула під час 

Другої світової війни, а підготовка молодих спеціалістів з  іноземної мови  не 

задовольняла потреби  закладів освіти у вчителях через незначну кількість 

випускників. 

Навчання іноземних мов у закладах освіти Радянського Союзу 

відбувалось на основі Постанови Ради Міністрів «Про покращення вивчення 

іноземних мов в середній школі» 1947 року. У кінці 1940-х років минулого 

століття у 45% середніх шкіл вивчали англійську мову, у 25%  — німецьку, у 

30 % — французьку та інші мови. Відповідно до навчальних програм, 

основними цілями навчання були загальноосвітня та виховна, умова 

комплексності навчання іншомовної мовленнєвої діяльності не виконувалась, 

адже основними видами вправ було навчання читанню та перекладу 

іншомовного тексту. Розвиток усного мовлення передбачав вміння ставити 

питання та відповідати на них. Теоретичними основами навчання були 

положення книги Л.  В.  Щерби «Преподавание иностранных языков в сред-

ней школе: Общие вопросы методики». На думку академіка, методика 

навчання іноземних мов  базується на трьох аспектах мовних явищ:  
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1) мовленнєва діяльність (говоріння та розуміння); 

2) мовленнєвий матеріал, який створюється та використовується у процесі 

спілкування; 

3) мовний матеріал (граматика та побудова мовних одиниць) [72].  

Основним принципом навчання іноземних мов Л.  В.  Щерба вважав 

принцип свідомості та граматико-перекладний метод. Він розгладав іноземну 

мову, як загальноосвітній предмет, який допомагає підростаючому 

поколінню краще розуміти рідну мову і культуру, а також викликає інтерес 

до іншомовної культури.  

Іноземна мова у педагогічних училищах входила до варіативної 

частини навчального плану через гостру нестачу вчителів і вивчалась 

факультативно, однак усіма студентами групи ( до 1953 року) (додаток Г). 

Така позиція органів народної освіти була пов'язана з  переконанням у тому, 

що країні у період післявоєнної відбудови потрібні  були робітники, а  знання 

іноземних мов вважалося  непотрібним залишком буржуазії. 

Негативним у методиці навчання і викладання  іноземних мов у 1950-х 

роках ХХ століття, на нашу думку, була заміна розвитку усного мовлення  

«конструюваням питань та відповідей» (навчальна програма 1954 року), а 

також — перебільшення ролі рідної мови, яке призвело до надмірної 

теоретизації та недостатнього практичного спрямування занять [8]. 

Основною метою навчання іноземних мов було читання неадаптованої 

художньої та суспільно-політичної літератури з дотриманням вимоги щодо 

швидкості читання, перекладу та кількості (у відсотках) незнайомих слів. 

Рівень володіння іноземною мовою слухачами педагогічних училищ був 

дуже низьким через низку таких причин, як: нестача вчителів  іноземних мов; 

відсутність або нестача підручників та навчально-методичної літератури; 

низький рівень іншомовної підготовки і знань з  методики навчання 

іноземних мов  вчителів (викладачів); недостатній контроль за станом 

викладання іноземних мов у закладах освіти України; відсутність єдності 

вимог з боку органів народної освіти щодо іншомовної підготовки 
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підростаючої молоді. У новій програмі 1951 року окрім практичної мети 

навчання іноземних мов з'явилась і виховна мета, передбачалось, що читання 

іншомовних текстів на заняттях забезпечить не тільки формування 

рецептивних мовленнєвих навичок, а й стане засобом виховання 

підростаючого покоління [54]. 

З 1952/1953 навчального року постановою Міністерства народної 

освіти планувалось запровадити іспанську мову у середніх школах обласних 

та індустріальних центрів Української РСР. Іспанська мова вивчалась у 

Сумській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, 

Київській, Кіровоградській, Львівській (19 класів), Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Сталінській (Донецькій), Сумській, Харківській, Херсонській 

області та у місті Київ (додаток Д). Навчання іспанської мови тривало лише 

три роки до 1955/1956 навчального року відповідно до наказу від 1 квітня 

1955 року «Про припинення викладання іспанської мови в середніх школах 

УРСР»). У середніх школах та педагогічних училищах України                                                                                                                    

вивчали 4 основні мови (англійську, німецьку, французьку, іспанську). У 

закладах освіти сільської місцевості іспанська мова не вивчалась взагалі 

через відсутність  учителів [20].                                                                                                  

                                                                                                                 Таблиця 2.1 

   Пріоритетність викладання іноземних мов у закладах середньої освіти                

                              УРСР у 1948-1953 роках (у відсотках) 

 

Мови  

                                                            Роки 

1948/1949 1949/1950 1950/1951 1951/1952 1952/1953 

Англійська 23 30 37 40 45 

Французька 13 15 18 20 20 

Німецька 64 55 45 40 25 

Іспанська – -  -  -  10 

 

Відповідно до п'ятирічних планів органів народної освіти, 

визначаласьсь така пріоритетність  у  вивченні іноземних мов (англійська 

мова 45%, французька — 20%, німецька  — 25%, іспанська  —10%), а також 
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передбачалось  поступове збільшення частки англійської і французької мов 

за рахунок зменшення частки німецької мови (таблиця 2.1.).                                                                                                                                                   

В умовах післявоєнного відновлення країни зростала роль змісту 

освіти, посилювалось виховне значення іноземної мови у напрямі ідейно-

політичного виховання молодого покоління. Підручники з іноземних мов 

були переповнені граматикою, читання і переклад текстів були основними 

видами роботи на заняттях [23].   

 Набував популярності свідомо-порівняльний метод навчання, 

характерною особливістю якого була відмінність та специфіка рецептивної та 

репродуктивної методик іншомовної підготовки молодого покоління у 

закладах освіти. Окрім цього, методика іноземних мов розвивалась в умовах 

політехнізації навчання відповідно до освітньої політики країни. 

Невідповідність матеріально-технічної бази закладів освіти, нестача вчителів, 

втручання органів влади в освітній процес  — все це впливало на навчання і 

спричиняло кризові стани тогочасної освіти. У навчальних програмах з 

іноземних мов 1954/1955 навчального року для середніх шкіл  було 

окреслено основні види роботи на уроці, а саме: читання, розуміння і 

переклад іншомовних текстів, усному мовленню  студентів (на той час — 

слухачів) увага не приділялась (основним видом вправ для розвитку усного 

іншомовного мовлення були короткі відповіді на запитання) [56]. Читання 

іншомовних текстів з перекладом було основною ціллю іншомовної 

підготовки. Через нестачу вчителів іноземної мови та велику кількість 

слухачів у класі (групі) значно підвищити  рівень володіння іноземною 

мовою було неможливо. Необхідні були зміни у методиці навчання 

іноземних мов для закладів освіти різних типів, насамперед, щодо середніх 

шкіл, адже іноземну мову починали вивчати  саме в школі, а в педагогічних 

училищах та інших закладах освіти відбувалось розширення лексичного 

запасу та вдосконалення іншомовних навичок відповідно до програмових 

вимог.                                                                                      
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                                                                                               Таблиця  2.2. 

  Відомості  про кількість учнів, які вивчали іноземні мови  в школах    

                         УРСР У 1952/1953 навчальному році [8] 

 Іноземні 

мови 

7 клас 

Класів/учнів 

8 клас 

Класів/учнів 

9 клас 

Клаів/учнів 

10 клас 

Класів/учнів 

Міста 

 і міські 

селища 

Англійська 

Іспанська 

Німецька 

французька

  

2874/98986 

---/--- 

4116/139945 

896/31025 

1706/60586 

1/10 

2795/100820 

551/19516 

1258/38550 

---/--- 

1954/60929 

453/13856 

612/16848 

---/--- 

1103/30056 

252/6622 

Сільські 

місцево-

сті 

Англійська 

Іспанська 

Німецька 

французька 

1219/38055 

---/--- 

18892/543028 

804/23595 

395/14024 

---/--- 

4377/162993 

228/8023  

285/8320 

---/--- 

3094/94493 

174/5017 

117/2544 

---/--- 

1595/39580 

81/169  

      

Узагальнюючи дані таблиці 2.2. щодо співвідношення вивчення 

іноземних мов у середніх школах України, ми дійшли висновку, що  

найбільш поширеною іноземною мовою у 9-10 класах міських та сільських 

шкіл УРСР була німецька. У навчальній програмі 1955 року для середніх 

закладів освіти було сформульовано положення про необхідність розвитку 

монологічного та діалогічного мовлення, виділено 2 форми читання (читання 

вголос та читання мовчки), переклад перестав бути обов'язковим щодо 

читання іншомовних текстів, наголошено на застосуванні технічних засобів 

навчання та наочності для підвищення ефективності навчання іноземних мов.                                                                                                                                                                                                                                                           

 У другій половині 1950-х років відбулися реформи в системі народної 

освіти, а саме: запровадження семирічного  навчання у середній школі, 

підвищення рівня навчально-виховної роботи, збільшення кількості шкіл з 

виробничим навчанням, поєднання навчання з суспільно-корисною працею. 

Змінились і цільові установки навчання  іноземних мов  —  розвиток усного 

мовлення став основним видом іншомовної мовленнєвої діяльності студентів 

(на той час — слухачів). Недоліком навчальних програм було збереження 
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таких традиційних видів роботи, як читання напам'ять віршів, яке в свою 

чергу, не впливало на розвиток усного іншомовного мовлення [49]. Було 

перевидано підручники для середніх шкіл, в яких збільшено кількість вправ 

для розвитку мовлення, читання більше не виступало основним видом 

іншомовної мовленнєвої діяльності. Незважаючи на певні зміни, рівень 

володіння іноземною мовою залишався низьким. Так, у доповідній записці 

міністра освіти УРСР І. К. Білодіда до Центрального Комітету КП України та 

Ради Міністрів УРСР йшлося про те, що  випускники середніх шкіл  не 

володіли іноземною мовою, мали обмежені знання з граматики, незначний  

запас слів та незадовільну техніку читання. Не всі випускники могли 

поставити нескладні запитання іноземною мовою та відповісти на них, 

переказати прочитані тексти [64]. Багато вчителів  іноземних мов  проводили 

заняття рідною мовою через недостатнє володіння іноземною. Навчальні 

групи були великими за кількістю слухачів, тому не було можливості  

займатися розвитком усного іншомовного мовлення з кожним слухачем. 

Окрім цього, відчувалася нестача підручників, навчальної та методичної 

літератури. 

Особливостями  іншомовної підготовки учнів старших класів середніх 

шкіл та слухачів педагогічних училищ у 1960-х років були: практична 

спрямованість навчання іноземних мов; іншомовні знання вводились у формі 

правил, інструкцій, мовленнєвих зразків та  моделей речень; безперекладне 

(синтетичне) читання, переклад використовувався лише для  розуміння 

складних частин тексту; основним методом навчання вважався свідомо-

практичний метод. 

5 серпня 1961 року Рада Міністрів УРСР прийняла постанову «Про 

поліпшення вивчення іноземних мов у школах і педагогічних навчальних 

закладах УРСР» [48]. Ця постанова змінила курс закладів освіти на 

практичне оволодіння іноземною мовою. Видавництво «Учпедгіз» видало 

кілька книг для додаткового читання іноземною мовою, однак вони не 

узгоджувалися зі шкільними підручниками і не сприяли повторенню 
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іншомовного матеріалу. Постанова значно вплинула на навчання іноземних 

мов у закладах освіти України, а саме: створено нові підручники з іноземних 

мов для середньої школи з урахуванням нових цільових установок вивчення 

іноземної мови, надруковано  нову додаткову літературу відповідно до нових 

підручників та інші заходи. Постановою Ради Міністрів Радянського Союзу 

1961 року «Про поліпшення викладання іноземних мов в країні» було 

визначено, що мета вивчення іноземних мов повинна відповідати потребам 

суспільства. Органам народної освіти Союзних республік (у тому числі  

УРСР) пропонувалось вжити заходів щодо підвищення ефективності 

навчання іноземних мов, а саме: збільшити кількість закладів вищої освіти з 

підготовки вчителів іноземних мов; ділити класи (групи) більше 25 учнів 

(слухачів) на дві групи; розробити вимоги та методичні рекомендації щодо 

розвитку навичок іншомовної мовленнєвої діяльності; скоротити кількість 

лексичного та граматичного матеріалу  та інші [50]. 

У другій половині 1960-х років простежувалися спроби органів 

народної освіти підвищити вимоги щодо іншомовних мовленнєвих умінь 

слухачів, особливо щодо  усного мовлення, однак через незгоду вчителів, 

методистів та  науковців були зведені нанівець. Міністерство освіти УРСР 

вирішило зберегти тимчасово діючі програми з іноземних мов для середніх 

шкіл. Відповідно до навчального плану середньої школи 1966 року, на 

вивчення іноземної мови  учнями 8-10 класів відводилось 2 години на 

тиждень (додаток Ж), у педагогічних училищах — 1-2 години. 

Стан іншомовної освіти у 1970-тих роках суттєво не змінився,  

порівняно з кінцем 1960-х років. Програми з іноземних мов 1971 року для  

середніх  закладів освіти, в основному, повторювали програми попередніх 

років. Цільовим компонентом навчання іноземних мов у випускних класах 

середніх шкіл було вдосконалення і розвиток  умінь та навичок усного 

мовлення та читання нескладних текстів з повним розумінням [57]. 

Особливістю підручників цього періоду була наявність країнознавчого 

матеріалу про країну, мова якої вивчалась. У підручниках з англійської мови  
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А. П. Старкова і Р.  Р.  Діксона поряд з радянською тематикою  подавався 

країнознавчий матеріал про Велику Британію та англомовні країни [63]. 

Серед недоліків у навчанні іноземної мови  у старших класах середніх шкіл 

та педагогічних училищах України можна назвати такі: робота зі збагачення 

лексичного запасу іноземною мовою майже не проводилась, нові слова з 

лексичної теми вивчались напам'ять без  практичного застосування в усному 

та писемному мовленні; розвиток діалогічного мовлення відбувався методом 

заучування завчасно написаних реплік (запитань та коротких відповідей на 

них); розвиток усного мовлення полягав у заучуванні (зазубрюванні) готових 

лексичних тем без розуміння змісту висловлювання. 

Концепція навчання іноземних мов у 1970-х роках формувалась на 

основі психологічної теорії діяльності та психолінгвістики, посилилась роль 

лінгвокраїнознавчого компонента вивчення нерідної мови (Є.  М.  Верещагін, 

В.  Г.  Костомаров, 1973). Відбувся перехід до оволодіння іноземною мовою, 

як системою в основних видах іншомовної мовленнєвої діяльності (слухання, 

говоріння, читання, письма та письмового мовлення). Письмо, як і в 

попередні роки, продовжувало  бути лише допоміжним засобом оволодіння 

іншомовним читанням та усним мовленням. Вимогами для монологічного 

мовлення були: правильне мовленнєве оформлення, логічність, відповідність 

висловлювань темі усного мовлення, послідовність висловлювань власних 

думок на задану тему. При навчанні діалогічного мовлення основна увага 

зверталась на розгорнутість (наповнення) та кількість реплік у відповідь на 

почуте. Іншомовне читання поділялось на ознайомлююче та вивчаюче. 

У 1970-роках було опубліковано значну кількість робіт, присвячених 

різним аспектам навчання іноземної мови, а саме: психології  оволодіння 

мовою (З. І. Кличнікова, 1973; Б. А. Бенедіктов, 1974; А. К. Маркова, 1974; 

І. О. Зимня, 1978), навчанню іншомовної лексики (О. М. Кондратьєва, 1974), 

методам навчання (О. О. Громова, 1977; Б. В. Раушенбах,1971), навчанню 

усного мовлення (Б. А. Лапідус, 1970), різним видам вправ (М. С. Ільїн, 
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1975), експериментам у методиці навчання іноземних мов (Е. А. Штульман, 

1976), теорії підручника (І. Л. Бім, 1977). 

У 1970 — 1980-х роках почала поступово посилюється  роль письма як 

виду іншомовної мовленєвої діяльності. З 1984 року розпочалися реформи 

середньої та професійної школи для покращення змісту і методів навчально-

виховної діяльності у системі народної освіти України. Основними 

завданнями цієї реформи були: докорінне  покращення трудового навчання і 

виховання; посилення  ролі ідейно-політичного та естетичного виховання; 

вдосконалення всебічної підготовки учнів педагогічних училищ до 

майбутньої практичної діяльності; послідовне формування у них готовності 

до творчого перетворення дійсності та уміння обстоювати свої переконання; 

підвищення якості навчально-виховного процесу [40]. На наш погляд, ці 

реформи стали передумовою  таких змін у системі навчання іноземних мов у 

середніх школах та педагогічних училищах України і Союзних республік: 

1) посилення мовленнєвої складової (підбір тем для ситуативного 

мовлення не лише з підручника, а  й  з власного життєвого досвіду учнів); 

2) проведення позакласної роботи з іноземної мови для мотивації та 

посилення інтересу до іншомовної діяльності; 

3) самостійність учнів у використанні навчальних матеріалів з 

іноземної мови з метою підвищення рівня володіння мовою; 

4) посилення комунікативності іншомовної освіти у закладах освіти 

різних типів; 

5) комплексний підхід до визначення мети навчання іноземних мов 

(виділено: практичну, освітню, виховну та розвивальну мету); 

6) розробка навчально-методичних комплексів з іноземної мови, 

спрямованих на розвиток усного іншомовного мовлення; 

7) обов'язковість використання технічних засобів навчання іноземної 

мови, лінгафонних кабінетів, автентичних записів і т. д. ; 

8) зростання ролі країнознавчого (культурознавчого) компонента 

змісту навчання іноземних мов. 
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Навчання іноземних мов у 1980-х роках було спрямоване на реалізацію 

«Основних напрямків реформи загальноосвітньої та професійної школи» 

(1984) та «Основних напрямків перебудови вищої та середньої спеціальної 

освіти в країні» (1987). У цих документах підкреслювалась практична 

спрямованість навчання іноземних мов, важливість використання сучасних 

технічних засобів навчання, самостійної роботи учнів середньої школи та  

педагогічних училищ на заняттях та в позааудиторний час. Комунікативний  

метод  набував щораз більшої популярності  серед методистів іноземних мов 

та лінгвістів, адже у суспільстві виникла необхідність у практичному 

оволодінні  іншомовною мовленнєвою діяльністю в короткі терміни, інші 

методи (граматико-перекладний та свідомо-практичний (порівняльний)) не  

були ефективними і мали багато недоліків, особливо в умовах незначної 

кількості навчальних годин (1-2 години на тиждень) та навчально-методичної 

літератури для учнів педагогічних училищ України (на той час — УРСР) 

[39].  

У 1985/1986 навчальному році зменшилась кількість навчальних годин 

(до 1 год на тиждень) для учнів 8-10 класів (додаток К). У 1989 році  іноземна 

мова, як предмет, була внесена до загальноосвітнього циклу навчальних 

планів педагогічних училищ, тому кількість годин зросла до двох         

(додаток Л). Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років, у суспільстві  

відбулись зміни, що призвели до розпаду Радянського Союзу та утворення 

незалежної України. Розвиток системи закладів освіти відбувався на засадах 

демократизації та національного відродження. Система освіти незалежної 

України повинна була забезпечити всебічний розвиток громадян і дати 

можливість отримати загальноосвітню, професійну або наукову підготовку. 

Міністерством народної освіти Української РСР було прийнято програму 

розвитку народної освіти на перехідний період (1991 — 1995 роки), 

відповідно до якої передбачалося: створення умов для розвитку та 

функціонування освіти в перехідний період; забезпечення диференціації та 

різнорівневого підходу до викладання навчальних предметів; скорочення 
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навантаження для учнів середніх шкіл; впровадження профільного навчання; 

відображення у змісті освіти національних та регіональних особливостей, 

традицій, історії та культури українського народу [51]. 

На початку 1990-років, у незалежній Україні, іноземна мова вивчалась 

у всіх типах закладів освіти, було посилено увагу  науковців, методистів, 

вчителів до розробки нових навчальних програм та навчально-методичної 

літератури для забезпечення кращого оволодіння підростаючим поколінням 

іноземною мовою як засобом спілкування. Тижневе навантаження з 

іноземної мови для учнів старших класів шкіл та учнів педагогічних училищ 

залишалось стабільним: 2 години на тиждень (додаток М). 1990-ті роки  були 

складним періодом в історії України. З проголошенням незалежності нашої 

держави в освіті, політиці та суспільному житті виникло бажання створити 

щось своє, нове, те, що буде відрізняти нашу країну від інших. Для 

збереження здобутків  освітньої галузі  українські педагоги продовжували 

користуватись навчальними планами з іноземних мов, єдиними для усіх 

республік Радянського Союзу, поступово займаючись розробкою 

українських. 1992-1995 роки – це період реформування в освіті, тому значну 

кількість педагогічних училищ України було реформовано та перейменовано 

на коледжі гуманітарно-педагогічного або професійно-педагогічного 

профілю. Внаслідок цього відбулось ускладнення  навчальних планів та 

програм з іноземних мов, збільшення кількості годин, удосконалення методів 

та форм іншомовної освіти. 

Вагомою подією за часів незалежності України стала розробка 

Концепції викладання іноземних мов в Україні (1994), відповідно до якої  

цільовий компонент навчального предмета «іноземна мова» повинен 

включати 4 аспекти: (навчальний (практичний), пізнавальний 

(загальноосвітній), розвивальний та виховний). Практичний аспект означав  

оволодіння  чотирма основними видами іншомовної мовленнєвої діяльності 

(аудіюванням, говорінням, читанням та письмом) [19]. Пізнавальний аспект 

передбачав отримання учнями знань про мову, традиції, культуру та історію 
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країни, мова якої вивчалась, особливості іноземної мови. До розвивального 

аспекту відносився розвиток фонетичного та інтонаційного слуху, мовної 

здогадки, логіки та вміння спілкуватись з іншими людьми. Виховний аспект 

іноземної мови мав забезпечити формування таких рис характеру як: 

доброзичливість, активність, колективізм, працьовитість, культура 

спілкування [32]. Лише включення всіх аспектів у мету навчання іноземної 

мови забезпечувало комплексність іншомовної навчальної діяльності  стало 

запорукою реалізації спеціально-предметних педагогічних умов. 

Характерними ознаками іншомовної підготовки студентів педагогічних 

училищ України 1990-тих років були: переорієнтація змісту освіти з 

формування ЗУН на розвиток особистості студентів — особистісно-

орієнтований підхід; комунікативність, як основний принцип навчання; 

поєднання виховного, розвивального та навчального аспекту в процесі 

отримання іншомовних знань, умінь та навичок; розвиток усного мовлення, 

особливо  ситуативного діалогічного мовлення; використання  країнознавчих 

компонентів у навчальних програмах, підручниках та навчально-методичній 

літературі з іноземних мов; розробка  нормативних документів  та 

національних підручників. 

Отже, друга половина  минулого століття була  складним періодом для 

закладів освіти України. Повоєнна відбудова України, освітні реформи, 

нестача професійно-кваліфікованих учителів, навчально-методичної 

літератури, нестійкість програмових вимог щодо знань, умінь та навичок 

іншомовного мовлення студентів — ось лише деякі причини, що так чи 

інакше впливали на методику навчання іноземних мов, змінювали підходи 

щодо домінування одного виду іншомовної мовленнєвої діяльності над 

іншими та визначали завдання і зміст навчання іноземних мов у педагогічних 

училищах України. Розширення міжкультурного простору сприяло 

виникненню необхідності у навчанні молодого покоління спілкуватись 

іноземною мовою на засадах компетентнісного підходу. У методиці навчання 

іноземних мов відбулися зміни щодо інтенсивності іншомовної підготовки за 
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рахунок використання  технологій навчання, пошуку нових та використання 

вже відомих вітчизняних та зарубіжних методик. 

 

     2.3. Професійно-педагогічне забезпечення навчання іноземних мов  

         у   педагогічних училищах України 

Підготовка педагогічних кадрів з іноземних мов для закладів освіти 

України і Радянського Союзу  здійснювалась у педагогічних закладах вищої 

освіти та неодноразово ставала темою  досліджень науковців. Серед них: 

І. Л.  Бім [3;4], М. М. Гухман [10], Л.  І.  Скалій [65], О.  Є. Місечко [31], 

Ф. Г. Паначин [43] та інші. 

На думку О.  В.  Околовича, у формуванні професійної підготовки 

вчителя іноземної мови у закладах вищої педагогічної освіти в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття необхідно  виділити 3 етапи : 1) 1950 

– 1963 роки – удосконалення змісту та організаційних форм підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови; 2) 1964 – 1991 роки – формування 

системи підготовки вчителя іноземної мови широкого профілю у 

педагогічному закладі вищої освіти; 3)1991 – 2011 роки – впровадження 

державотворчого змісту, інноваційних технологій, перехід до ступеневої 

системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови [42]. Погоджуємося з  

думкою автора про те, що основними рушійними силами, що зумовлювали і 

забезпечували підготовку майбутніх учителів іноземних мов, були: 

соціально-економічний розвиток країни, швидкі темпи науково-технічного 

прогресу, реформування закладів освіти, удосконалення матеріально-

технічної бази  закладів вищої педагогічної освіти України. 

Навчально-виховна діяльність педагогічних закладів вищої освіти в  

другій половині ХХ століття визначалась нормативними документами вищих 

органів народної освіти (наказами, законами, розпорядженнями, 

постановами) та інструктивними матеріалами щодо організації навчально-

виховної роботи у вищій школі, педагогічних інститутах (університетах). 

Підготовці вчителя (викладача) іноземних мов приділялося багато уваги з 
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боку держави: створювалися і вдосконалювалися навчальні плани та 

підручники, розроблялися державні стандарти  навчання іноземних мов та 

професійної підготовки педагогів для закладів освіти різних типів. 

У Постанові «Про поліпшення  викладання  іноземних мов у середніх 

школах УРСР» від 27 січня 1950 року було зазначено, що «значна кількість 

викладачів іноземних мов (майже 80%) не має вищої освіти, внаслідок чого 

не забезпечена відповідна якість викладання, засвоєння  учнями іноземних  

мов залишається  вкрай  незадовільним» [49]. У цьому ж році в УРСР 

працювало лише 4 педагогічних інститути іноземних мов: у 

Дніпропетровську, Києві, Одесі, Харкові та відділення іноземних мов  у 

Вінниці, Києві, Ніжині, Білій Церкві та Житомирі [42]. Стан підготовки 

педагогічних кадрів з іноземних мов  у вищих закладах освіти УРСР і 

Радянського Союзу був незадовільним, тому вчителі мали низький освітній 

рівень професійної підготовки, багато з них не мали вищої освіти. Іншомовна 

підготовка у середніх школах та педагогічних училищах УРСР  

здійснювалась сумісниками з інших навчальних предметів. Реформи системи 

вищих закладів освіти з підготовки вчителів іноземних мов призвели до 

збільшення кількості діючих педагогічних інститутів — до 5 (факультет 

іноземних мов при Київському, Харківському, Одеському, Білоцерківському, 

Житомирському педагогічних інститутах іноземних мов) та  учительських 

інститутів — до 6 (Вінницький, Ворошиловградський, Кіровоградський, 

Львівський, Ніжинський і Сталінський) (додаток Н). 

Зміст підготовки вчителів іноземних мов складався з  предметів 

методичного та лінгвістичного компонентів. Важливою складовою була 

педагогічна практика, адже вона давала можливість виявити професійні 

якості студентів, поєднати теоретичні знання  з філології та методики  з 

практикою роботи вчителя  іноземної мови у закладах освіти. Характерною 

особливістю цього періоду була нестача підручників та посібників з 

основних навчальних дисциплін, яка пояснювалась складністю повоєнного 

часу відбудови країни. У підготовці майбутніх вчителів іноземних мов  
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переважала робота з методичним матеріалом, зростала роль самостійності та 

творчої активності студентів. 

На початку 1950-х років збільшилась кількість  абітурієнтів  для вступу 

на спеціальності з підготовки вчителів іноземних мов з  німецької, 

англійської, французької та іспанської мов. У середніх та середніх 

педагогічних закладах гостро  відчувалась нестача кваліфікованих учителів 

іноземних мов, особливо у сільській місцевості. Виникла потреба у 

багатопрофільності підготовки фахівців, які змогли б викладати кілька 

навчальних предметів у середніх закладах, однак вже в 1960-році цієї 

потреби вже не було [7].  

Відповідно до рішення XIX з’їзду КПРС 1952 року змінились навчальні 

плани у напрямку політехнічного навчання та вивчення основ радянського 

виробництва. Упровадження комплексного вивчення навчальних дисциплін 

здійснювалось у педагогічних інститутах іноземних мов поетапно. 

Викладання іноземною мовою дисциплін мовного компоненту сприяло 

підвищенню рівня професійної підготовки студентів. Метою виховання у 

закладах вищої освіти цього періоду було виховання нового типу 

комуністичної  та атеїстичної людини з високим рівнем трудового, 

спортивного та морально-етичного виховання [42]. Недоліками методики 

викладання були:  відсутність науково-методичної літератури, автентичної 

навчальної та фахової літератури, недостатнє забезпечення кабінетів 

технічними засобами навчання та інші. Однак, варто підкреслити, що значна 

увага приділялась вивченню країнознавчих текстів та особливостей побудови 

шкільних підручників з іноземних мов. 

У типовому навчальному плані педагогічних інститутів іноземних  мов,  

затвердженому  Міністерством  вищої освіти УРСР  на 1954/1955 навчальний 

рік (додаток П) вивчення  таких ідеологічно-спрямованих навчальних 

предметів, як: «Основи марксизму-ленінізму», «Політична економія», 

«Діалектичний та історичний матеріалізм» було обов'язковим. Серед 

предметів іншомовного спрямування були: «Латинська мова», «Література та 
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історія країни, мова якої вивчається», «Іноземна мова (фонетика, переклад, 

граматика, лексика)». Кількість годин на педагогічну практику зменшилась з 

17 до 12 тижнів [31]. 

Відповідно до Постанови Ради Міністрів «Про заходи по підвищенню 

якості підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл» від 18 серпня 1956 року і 

наказу Міністерства народної освіти УРСР від 11 вересня 1956 року термін 

навчання у вищих педагогічних закладах був збільшений до п'яти років, 

педагогічні інститути іноземних мов почали готувати фахівців з двох 

іноземних мов (німецька – англійська, українська мова і література – 

англійська мова; українська мова і література – французька мова і т. д.) 

У наказі Міністерства освіти УРСР  від  6  жовтня  1956 року «Про 

затвердження переліку факультетів і спеціальностей широкого профілю  

педагогічних інститутів УРСР» йшлося про відкриття нової  спеціальності –  

«іноземна мова, вихователь  школи-інтернату» [31]. Перехід на 5-річний 

термін навчання та двомовні спеціальності спричинив гостру нестачу 

методичної та фахової літератури, адже навчальні плани та підручники були 

розраховані на чотирирічний термін навчання. У Річному звіті про роботу 

Одеського педагогічного інституту іноземних мов за 1956/1957 навчальний 

рік йшлося про нестачу таких підручників: «Нариси з діалектології 

української мови», «Старославянский язык», «Введение в 

литературоведение», «Историческая грамматика русского языка», «Теория 

литературы», «Хрестоматія давньої української літератури», «Методика 

викладання української  мови в середній школі», «Українська мова», «Історія 

Франції», «Історія Англії», «Історія  Німеччини», «Методика  викладання  

англійської мови у старших  класах», «Історія  літератури  Англії» та інших 

[61]. 

У 1960-х роках система педагогічних закладів освіти з  підготовки 

вчителів іноземних мов налічувала: 

1) педагогічні інститути з чотирирічним терміном навчання 

(Дніпропетровський, Київський, Одеський, Харківський); 
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2) факультети іноземних мов при педагогічних інститутах у Вінниці, 

Києві та Ніжині; 

3) 2 учительські інститути іноземних мов з трирічним терміном навчання 

студентів (Білоцерківський та Житомирський); 

4) 4 учительські інститути (Ворошиловградський (Луганський), 

Кіровоградський (Кропивницький), Львівський і Сталінський 

(Донецький) [42]. 

У Вінницькому, Житомирському, Запорізькому, Кіровоградському, 

Сумському і Черкаському педагогічних інститутах  підготовка вчителів 

іноземної мови здійснювалася при філологічних факультетах української 

мови та літератури і російської мови та літератури, як додаткова 

спеціальність. Такі двомовні спеціальності у вищих педагогічних закладах 

існували недовго, згодом таку підготовку почали надавали лише факультети 

іноземних мов [42]. 

Проблема з учительськими (викладацькими) кадрами та навчально-

методичним забезпеченням існувала в усіх типах закладів освіти УРСР. На 

початку 1960-х років були реформовані (об'єднані) Харківський педагогічний 

інститут іноземних мов з Харківським державним університетом,  Одеський 

педагогічний інститут іноземних мов з Одеським державним університетом 

[38]. Характерною особливістю цього періоду є посилення вимог щодо 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. 

Важливе значення  мала Постанова Ради Міністрів СРСР від 27 травня 1961 

року «Про покращення вивчення іноземних мов», відповідно до якої 

відбулися зміни у навчанні  іноземних мов у середніх, середніх педагогічних 

та вищих закладах освіти Радянського Союзу, а саме: почалась розробка 

нових навчальних планів, підручників та навчально-методичних матеріалів;  

посилилась роль самостійної роботи учнів (студентів)як складової 

іншомовної підготовки. 

Постанова Ради Міністрів СРСР «Про покращення вивчення іноземних 

мов» (1961) стала передумовою змін у методиці навчання і викладання 
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іноземних мов у закладах освіти України, а саме цільовий компонент 

іншомовної підготовки змінився на практичне оволодіння [48].  Повернення 

до однопрофільності навчання у 1963/1964 навчальному році  спричинило 

зміну навчальних планів, а саме: зменшилась кількість навчальних годин з 

предметів ідеологічного спрямування, педагогічних дисциплін, фізичної 

культури, логіки і т. д. Зміст навчання майбутніх учителів іноземних мов 

було наповнено новими предметами філологічого та країнознавчого 

спрямування, наприклад «Теоретична і нормативна граматика», «Теоретична 

фонетика», «Латинська мова»,  «Географія, історія і культура країн, мова 

яких вивчається» та іншими. 

З 1963/1964 навчального року відбувся перехід до однопрофільного 

чотирирічного навчання  у вищих закладах освіти УРСР, відповідно, 

змінились і навчальні плани з підготовки педагогічних кадрів. У зв'язку з 

потребою у робітниках на виробництві, збільшилась кількість заочних і 

вечірніх відділень середніх і вищих закладів. Навчально-методична робота з 

підготовки вчителів іноземних мов проводилася на низькому рівні, 

переважала ідеологічна спрямованість навчального процесу.  З цього ж  року 

педагогічні інститути повернулись до підготовки студентів за однією 

спеціальністю «іноземні мови» з чотирирічним терміном навчання. У 

Річному звіті про роботу педагогічних інститутів УРСР вказувалось на 

недоліки професійної підготовки вчителів (викладачів): низький рівень знань 

з методики навчання іноземних мов у школі, переоцінка перекладу як методу 

навчання, невміння користуватись технічними засобами навчання, 

відсутність підвищення кваліфікації викладачів вищих педагогічних закладів 

[60]. Для усунення цих недоліків Міністерством освіти була розроблена 

система заходів  щодо покращення процесу навчання іноземних мов: 

зменшення кількості студентів у групах, покращення навчально-методичної 

бази з іноземних мов, посилення контролю щодо успішності студентів, 

вдоконалення (підвищення) кваліфікації викладачів іноземних мов та інші 

[73]. 
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Серед здобутків радянської педагогіки та методики навчання іноземних 

мов 1960-х років доцільно назвати такі: досягнення  тісного зв'язку між 

закладами педагогічної освіти та середніми школами, посилення ролі 

педагогічної практики та виховання студентів. Унаслідок відбудови та 

вдосконалення системи закладів народної освіти, відчувалась нестача 

кваліфікованих вчителів (викладачів) через збільшення кількості учнів 

(слухачів). Для підвищення рівня  професійної підготовки студентів у 

закладах вищої освіти було здійснено ряд заходів:  

1) розробка нових ефективних методів навчання;  

2) посилення ролі педагогічної практики та суміжних дисциплін; 

 3) урізноманітнення  методів та форм організації  навчального процесу; 

 4) поєднання теоретичної та практичної підготовки  майбутніх учителів 

іноземних мов.  

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по дальшому 

вдосконаленню вищої освіти у країні» окреслювала нові завдання підготовки 

педагогічних кадрів у напрямку  зміцнення матеріальної бази закладів освіти 

та піднесення якості навчання на новий рівень. З цією метою розпочалося 

створення нових програм та підручників, вдосконалення змісту предметів за 

критерієм раціонального розподілу за роками навчання. 

Відповідно до постанов XX  з’їзду  КПРС та Міністерства освіти УРСР, 

у 1960-1970 роках відбулись зміни в освітній політиці середніх, середніх 

педагогічних та вищих закладів у напрямі політехнізації. Упровадження 

технічних засобів та кіноапаратури в навчальний процес підготовки вчителів 

іноземних мов було формою політехнічної освіти. 

1970-1980-ті роки характеризувались: впровадженням нетрадиційних 

підходів до навчання іноземних мов, використанням рольових ігор, 

вдосконаленням методики іншомовної підготовки молоді, інтернаціональною 

спрямованістю навчально-виховного процесу, зміною навчальних планів 

відповідно до суспільно-економічного та політичного розвитку країни. Зміст 

професійної підготовки студентів вищих педагогічних закладів було 
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відображено у навчальних планах, затверджених  Міністерством вищої 

освіти СРСР. На першому році навчання викладались предмети 

загальноосвітнього та психолого-педагогічного напряму. Студенти вивчали 

такі дисципліни, як: «Друга іноземна мова», «Спецкурс з перекладу», 

«Порівняльна граматика романських або  германських мов» та факультативні 

предмети «Методика навчального кіно», «Орфоепія», «Постановка голосу», 

«Спортивне удосконалення», «Стилістика», «Спецкурс з сучасної мови», 

«Спецкурс з новітньої літератури країни, мова якої вивчається» та інші. 

Педагогічна практика проводилась на ІІ  курсі (108 год.), на III курсі —  (216 

год.), на IV —  (283 год.) [23]. Дисципліни у навчальному плані для вищих 

педагогічних закладів освіти були поділені на 3 основних цикли: суспільно-

політичний, психолого-педагогічний та спеціальний. Показники  предметів 

суспільно-політичного циклу на початку 1950-х років складали 7,7%. У 1960 

році вони зросли до 12,9%, а в 1970 знизились до 10,5% [20]. Коливання 

показників психолого-педагогічного циклу пояснюється реформуванням 

закладів освіти та постійними змінами навчальних планів відповідно до 

економічного та політичного розвитку країни. Так, найбільший відсоток був 

у 1966 році (11,4%), а найменший — у 1955 році. Показники навчальних 

предметів спеціального циклу (навчання іноземних мов) не зазнавали різких 

коливань і становили у 1952 році 79,1%, у 1960 році — 71,4%, у 1970 році — 

71,1 %. Відповідно до аналізу навчальних програм, посібників та 

підручників, перевірки ЗУН учнів та студентів закладів освіти, відбулось 

удосконалення програм УРСР у напрямі скорочення складного для розуміння 

матеріалу, реалізації міжпредметних зв'язків та посилення виховного впливу. 

У 1990-тих роках після освітніх реформ і проголошення незалежності 

України педагогічні інститути були реорганізовані у педагогічні 

університети, при яких створено факультети іноземних мов. Серед змін, які 

сприяли підвищенню професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов у  закладах вищої педагогічної освіти України, на 

нашу думку, доцільно окреслити такі: 
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1) розробка та впровадження у навчальний процес державних стандартів з 

іноземних мов; 

2)  покращення матеріально-технічного та навчально-методичного 

забезпечення; впровадження навчальних курсів з носіями мови;  

3) удосконалення методичних рекомендацій щодо навчання усній 

комунікативній мовленнєвій діяльності;  

4) підвищення професійної майстерності майбутнього вчителя іноземних 

мов, розвиток його творчої активності; 

5)  удосконалення організації і проведення  педагогічної практики 

студентів; формування соціокультурної компетенції (країнознавчого та 

лінгвокраїнознавчого компоненту)визначено пріоритетним напрямком 

навчання іноземних мов; 

6)  забезпечення комплексності іншомовної навчальної діяльності; 

7)  посилення ролі самостійної роботи;  

8) стандартизація планів і програм;  

9) упровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний 

процес закладів вищої освіти та інші. 

Варто підкреслити, що зміст професійної підготовки студентів 

філологічних факультетів у закладах вищої освіти визначався навчальними 

планами, програмами та вимогами щодо іншомовної підготовки молоді у 

закладах середньої та середньої спеціальної педагогічної освіти. 

Реформування змісту іншомовної підготовки студентів стало запорукою 

реалізації педагогічних умов в контексті навчання іноземних мов у закладах 

освіти України, а саме спеціально-предметних (організаційно-педагогічних, 

кваліфікаційно-методичних та умов комплексності іншомовної навчальної 

діяльності) з метою формування комунікативної компетентності. 

Особливості  підготовки майбутніх учителів іноземних мов у другій половині 

ХХ століття наводимо у таблиці 2.3.  
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                                                                                               Таблиця 2.3. 

                Особливості підготовки вчителів іноземних мов  

                                       у 1950-1990-х роках    

  Роки                Акценти у змісті  професійної підготовки 

1950-ті -зміст підготовки складався з лінгвістичного та методичного компонентів; 

-невідповідність навчально-методичної літератури меті професійної   

 підготовки; 

-нестача кваліфікованих вчителів (викладачів) в умовах відбудови країни; 

1960-ті -спрямування навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти на 

виховання самостійності та творчого підходу; 

-удосконалення змісту професійної підготовки студентів; 

-підвищення рівня володіння іноземною мовою, розширення змісту 

філологічної освіти новими навчальними предметами; 

1970-ті -удосконалення методів, форм, прийомів навчання; 

-створення нових підручників та посібників з педагогіки, іноземної мови; 

1980-ті -розробка нових раціональних методів навчання відповідо до нового змісту 

освіти; 

-застосування навчального кіно, телебачення та радіо у навчально-

виховному процесі; 

1990-ті -зменшення кількості лекційних годин і збільшення годин для самостійної 

роботи;  

-упровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес 

закладів вищої освіти відповідно до освітніх реформ України. 

[розроблено автором] 

Реформи радянської, а згодом вітчизняної системи освіти впливали на 

зміст та напрями підготовки молоді. На основі вивчення історико-

педагогічної та методичної літератури досліджуваних хронологічних меж 

варто окреслити  такі позитивні зміни фахової підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов другої половини ХХ століття, як: підвищення рівня володіння 

іноземною мовою внаслідок упровадження нових ТЗН; розширення змісту 

професійної підготовки введенням нових предметів філологічного та 

країнознавчого напрямку; посилення ролі самостійності студентів; 

вдосконалення методики навчання іноземних мов; впровадження нових 

педагогічних технологій в навчально-виховний процес закладів вищої освіти.                                                 

Отже, аналіз стану професійної педагогічної підготовки вчителів 

іноземних мов у закладах вищої педагогічної освіти України в другій 

половині ХХ століття дає змогу стверджувати, що формування педагогічної 
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майстерності та професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних 

мов стало пріоритетним напрямом навчання; вдосконалення навчальних 

планів та співвідношення циклів навчальних предметів (курсів) відображало 

освітні реформи іншомовної підготовки молоді досліджуваних 

хронологічних меж; організація та проведення педагогічних практик було 

закріплено у навчальних планах закладів освіти України. 
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                             Висновки до другого розділу  

У другому розділі дисертаційного дослідження визначено історико-

педагогічні умови розвитку іншомовної освіти у вітчизняних закладах освіти, 

розкрито організаційно-педагогічні умови іншомовної підготовки студентів 

педагогічних училищ; досліджено завдання і зміст навчання іноземних мов 

досліджуваних хронологічних меж; охарактеризовано професійно-

педагогічне забезпечення з іноземних мов у педагогічних училищах УРСР і 

України. 

У ході наукового пошуку охарактеризовано організаційно-педагогічні 

умови іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ у другій 

половині ХХ століття: визначено зміст і завдання, особливості мети, методів, 

засобів та форм навчання іноземних мов. Встановлено, що саме в другій 

половині ХХ століття відбувались зміни теоретичних основ навчання 

іноземних мов: від інтерпретації праць з мовознавства у 50-х роках до 

розробки теорії формування умінь і навичок у психолінгвістиці у 60-ті роки і 

до діяльнісного та гуманістичного спрямування змісту іншомовної освіти, 

починаючи з 80-х років ХХ століття. Ці зміни зумовили реформування змісту 

навчання іноземних мов та вдосконалення мети: від формування умінь 

читання та перекладу текстів до оволодіння навичками вільного спілкування 

іноземною мовою. 

Встановлено, що у навчанні іноземних мов у педагогічних училищах 

України у досліджуваних хронологічних межах відбулись такі позитивні 

зміни: переорієнтація змісту освіти з формування ЗУН на розвиток 

особистості  студента; поєднання виховного, розвивального та навчального 

аспекту іншомовної освіти; запровадження комунікативного методу навчання 

іноземної мови; використання країнознавчих компонентів у навчальних 

планах, програмах та навчально-методичній літературі з іноземних мов; 

розроблення нормативних документів та українських підручників з 

іноземних мов. 
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Визначено особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів 

іноземних мов у закладах вищої педагогічної освіти  України в другій 

половині ХХ століття: впровадження державних стандартів з іноземних мов; 

покращення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення;  

розробка та впровадження нових навчальних курсів іноземних мов з носіями 

мови; вдосконалення методичних рекомендацій щодо навчання усній 

комунікативній мовленнєвій діяльності; формування у студентів 

соціокультурної компетентності (країнознавчого та лінгвокраїнознавчого 

компоненту); підвищення професійної майстерності майбутнього вчителя 

іноземних мов, розвиток його творчої активності. 

Таким чином, зміст і завдання іншомовної освіти у педагогічних 

училищах України у другій половині ХХ століття залежали від реформ у 

освіті та державної політики з питань іншомовної освіти 

Основні висновки і результати дослідження, що стосуються другого  

розділу, висвітлені у публікаціях автора [66;67;68;69;70]. 
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                                             РОЗДІЛ 3  

ОСОБЛИВОСТІ  ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩАХ 

УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

            3.1. Дидактичне забезпечення процесу навчання  іноземних мов 

В Україні сьогодні існує система неперервної іншомовної освіти, 

підкріплена мовною політикою держави, спрямованою на обов’язкове 

оволодіння однією (кількома) іноземними мовами, виховання мовної 

толерантності. Опанування іноземною мовою у закладах дошкільної, 

середньої, професійної та вищої освіти  регулюється загальнодидактичними і 

лінгводидактичними принципами, які в тісному взаємозв’язку забезпечують 

ефективне засвоєння іноземної мови. Зміст навчання іноземних мов повинен 

бути різноплановим і відображати три взаємопов’язані компоненти — мовні і 

мовленнєві знання, практичні вміння та навички іншомовного мовлення, 

морально-етичні, світоглядні цінності. Відповідно до них, навчання 

іноземних мов у закладах освіти повинно включати такі елементи: 

формування іншомовного світогляду  (відомості про іноземну мову та 

систему мови (фонетику, лексику, словотвір, морфологію, синтаксис, 

стилістику, правопис); опанування функціональною системою іншомовного 

мовлення, а саме  — чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, 

говорінням, письмом, читанням); культурний аспект мовлення (дотримання 

правил усного і писемного  мовлення, точність висловлювань, оптимальний 

темп та  інтонація,  різноманітність синтаксичних конструкцій, застосування 

іншомовного мовлення у різних сферах суспільного життя); культурознавчий 

(країнознавчий) аспект (основні світоглядні ідеї, уявлення, особливості 

менталітету, матеріали, пов’язані з історією, географією, культурою та 

традиціями країни, мова якої вивчається). 

Ефективність навчання іноземних мов неможливе без дотримання 

таких педагогічних умов, як: упровадження  у навчально-виховний процес 
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освітніх технологій (особистісно-зорієнтованих, інтерактивних, технологій 

співпраці і т. д.); удосконалення змісту та завдань іншомовної освіти; 

забезпечення закладів освіти кваліфікованими вчителями (викладачами) з 

іноземних мов, удосконалення їх педагогічної майстерності; створення 

належного нормативно-методичного забезпечення ( програми,  підручники і 

посібники, науково-методична література, навчально-методичні комплекси,  

додаткові посібники, оригінальна іншомовна література і т. д.). 

Навчання іноземних мов — це складний процес оволодіння 

іншомовною діяльністю (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом), 

який передбачає уміння спілкуватись іноземною мовою. Він складається з 3 

компонентів: навчаючої діяльності вчителя (викладача) іноземних мов; 

навчальної діяльності учнів (студентів); організації навчально-виховного  

процесу з іноземної мови. 

Знання з методики навчання іноземних мов  і вміння їх застосувати на 

практиці є передумовою ефективного опанування іншомовною діяльністю. 

Методика навчання іноземних мов тісно пов'язана з педагогікою, адже 

базується на даних загальної педагогіки щодо цілей навчання, спрямованості 

змісту та форм навчання. Теорія навчання (дидактика), а саме дидактичні 

принципи і методи навчання набувають особливого зв'язку з методикою 

навчання іноземних мов, однак мета навчання відрізняється від мети 

навчання інших предметів — замість накопичення знань основною ціллю 

виступає оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. 

Дида́ктика — один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності 

засвоєння знань, умінь і навичок; визначає обсяг і структуру змісту освіти, 

вдосконалює методи й організаційні форми навчання. 

За визначенням І. В. Малафіїка головними дидактичними категоріями 

є: освіта, навчання, викладання (научування), принципи, методи, засоби 

навчання тощо [49]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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На думку В. І. Бондаря дидактика — це наука про розвиток особистості 

в процесі навчання [9]. 

О. Я .Савченко вважає, що дидактика — це галузь педагогіки, яка 

досліджує теорію освіти і навчання, допомагає знайти відповідь на 

найважливіші питання будь-якої системи освіти: для чого, кого і як навчати; 

описує існуючі системи навчання, досліджує навчальний процес з метою 

його вдосконалення, розвиває нові ідеї, впливає на педагогічний процес [94].  

 Методика іноземної мови — це педагогічна наука, яка вивчає мету, 

зміст, засоби та методи навчання і виховання засобами іноземної мови. 

Дидактика і методика навчання іноземних мов мають спільний об’єкт 

дослідження – навчально-виховний процес, який розглядається як  взаємодія 

вчителя та учнів для  отримання  іншомовних знань, умінь та навичок. 

Оскільки навчання іноземних мов в будь-якому закладі освіти має 

двосторонній характер і передбачає необхідність тісної взаємодії учителя 

(викладача) та учнів (студентів), необхідно визначити основні завдання 

вчителя (викладача) іноземної мови: визначення мети та завдань іншомовної 

навчальної діяльності; планування та організація навчально-пізнавальної 

роботи учнів (студентів) на уроці (занятті) з іноземної мови; визначення 

змісту іншомовного навчального матеріалу; вибір форм, методів та засобів 

навчання; контроль навчально-виховної  іншомовної діяльності; мотивація 

навчання іноземної мови. Мотивація іншомовної діяльності може бути 

зовнішньою (вимоги закладу освіти, батьків,  вчителів) та внутрішньою 

(особисті переконання, інтереси, мрії, плани на майбутнє). Учитель 

(викладач) іноземної мови повинен створювати умови для  мотивації 

іншомовної діяльності учнів (студентів) [8]. До джерел мотивації вивчення 

іноземної мови учнями (студентами) можна віднести: потребу в  пізнавальній 

діяльності та отриманні задоволення від вивчення іноземної мови; іншомовне 

спілкування з представниками інших народів та національностей; 

усвідомлення необхідності вивчення іноземної мови на уроках (заняттях) та  

в позаурочний час; необхідність іншомовних знань для читання видань, 
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перегляду кінофільмів, телепередач іноземною мовою; особистість вчителя 

(викладача) з іноземної мови та інші. 

Для забезпечення ефективності навчання іноземних мов вчитель 

(викладач) іноземної мови повинен реалізувати такі функції: комунікативно-

навчальну (застосування принципів, методів та прийомів навчання основних 

видів іншомовної мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма, 

аудіювання); розвиваючу (прогнозування пізнавальних та розумових 

здібностей учнів (студентів) в процесі навчання іноземних мов); освітню 

(оволодіння уміннями здобувати нові знання, пізнання себе та свого місця у 

суспільстві, розширення світогляду і т. д); виховну (виховання  учнів 

(студентів) засобами іноземної мови; гностичну (аналіз своєї професійної 

діяльності та навчальної діяльності учнів (студентів), прогнозування 

труднощів у процесі вивчення іноземної мови, вивчення та узагальнення 

досвіду інших вчителів і т. д.); конструктивно-плануючу (планування 

навчально-виховного процесу); організаторську (реалізація навчальних 

планів з іноземних мов з урахуванням типу закладу освіти, рівня володіння 

учнями (студентами) іншомовною мовленнєвою діяльністю і т. д.) [51]. 

Під змістом навчання в дидактиці розуміють систему знань, умінь, 

навичок, способів діяльності, форм поведінки, якими має оволодіти учень 

(студент) у процесі навчальної діяльності. Вибір змісту навчання залежить 

від поставлених цілей  та завдань.  

Зміст навчання іноземних мов у закладах освіти України визначається 

навчальним планом, програмою, підручниками та посібниками з іноземної 

мови. Зміст окремих тем та уроків (занять) конкретизується учителем у 

тематичних та поурочних планах з урахуванням етапу навчання, визначених 

завдань, наявного навчально-методичного забезпечення, дидактичних умов 

навчання іноземних мов. Зміст навчання повинен забезпечити досягнення 

основної цілі  іншомовної мовленнєвої діяльності, а саме  навчити учнів 

(студентів) спілкуванню іноземною мовою в різних ситуаціях повсякденного 

життя в межах  програмового матеріалу. У методиці навчання іноземних мов 
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у середніх закладах освіти уміння спілкуватись іноземною мовою 

(іншомовна комунікативна компетентність) складається з мовної, 

мовленнєвої та соціокультурної компетенцій [51]. Іншомовна комунікативна 

компетентність на нашу думку — це результат опанування учнями 

(студентами) іноземною мовою з застосуванням набутих ЗУН у 

повсякденному житті. Розглянемо детальніше характеристики кожної із 

складових іншомовної комунікативної компетентності. 

Мовна компетентність включає лексичні, граматичні, орфографічні та 

фонетичні іншомовні знання та навички. Мовленнєва компетентність — це  

володіння чотирма видами іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіюванням, 

говорінням, письмом, читанням) у поєднанні з мовним матеріалом 

(фонетичним, граматичним та лексичним). Соціокультурна компетентність 

включає в себе країнознавчу (знання традицій, історії, державного устрою, 

географії країни, мова якої вивчається) та лінгвокраїнознавчу (володіння 

мовленнєвою та немовленнєвою (жести, міміка, вигуки під час мовлення) 

поведінкою носіїв іноземної мови. Ознайомлення учнів (студентів) з 

культурою, історією та культурою інших народів та національностей 

підвищує практичну, виховну, освітню та розвиваючу роль вивчення 

іноземної мови, розширює світогляд учнів (студентів) та сприяє підвищенню 

інтересу до оволодіння іноземною мовою [51]. 

Для забезпечення ефективного навчання іноземних мов вчитель 

(викладач) здійснює навчально-виховний процес на основі дидактичних та 

методичних принципів навчання інщомовної мовленнєвої діяльності. До 

дидактичних принципів належать принципи посильності, науковості, 

наочності, виховуючого навчання, доступності, свідомості, активності, 

систематичності та послідовності, розвиваючого навчання, колективності, 

проблемності, індивідуалізації. До методичних — принципи 

комунікативності, взаємопов'язаного навчання видів іншомовної діяльності 

та принцип домінуючої ролі вправ.  
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Принцип комунікативності є основним принципом навчання іноземної 

мови і передбачає побудову навчально-виховного процесу через реальне 

спілкування, адже саме  уміння спілкуватись іноземною мовою є основною 

метою навчання іншомовної діяльності. Застосування різноманітної кількості 

вправ, спрямованих на формування та вдосконалення іншомовних 

мовленнєвих навичок є характеристикою принципу домінуючої ролі вправ. 

Вправи для розвитку усного мовлення іноземною мовою повинні переважати 

над вправами інших типів для забезпечення ефективного іншомовного 

навчання у закладах освіти 

Принцип взаємопов'язаного навчання видів іншомовної діяльності 

забезпечується поєднанням розвитку та вдосконалення навичок основних 

видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, письма, читання). 

Лише вміле поєднання дидактичних та методичних принципів може 

сприяти підвищенню ефективності навчання іноземних мов у закладах 

освіти. Реалізація принципів навчання іноземної мови неможлива без 

використання  методів іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Методи навчання іноземної мови — способи діяльності викладача 

іноземної мови і студента, які допомагають реалізувати мету та завдання 

іншомовної підготовки. У методиці навчання іноземних мов розрізняють 

методи навчання, тобто методи навчання (для вчителя) і методи учіння (для 

студента). До методів навчання належать: демонстрація, пояснення, 

організація самостійного пошуку, організація вправляння на етапі 

тренування, організація вправляння на етапі практичного застосування у 

мовленні, контроль. До методів учіння — ознайомлення, осмислення, 

вправляння та самоконтроль. 

У 1960-1970 роках сформувалась тенденція до посилення 

комунікативного спрямування навчально-виховного процесу з іноземної 

мови, яка набула широкого застосування в сучасній методиці навчання 

іноземних мов у закладах освіти України і світу. Прихильниками цього 

методу були Є. І.  Пассов (Росія), У.  Литлвуд та Г. Уідоусан (Англія), 
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Г. Е. Піфо (Німеччина). Комунікативний підхід передбачав органічне 

поєднання свідомих і несвідомих компонентів у процесі навчання іноземної 

мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями 

відбувалось одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою 

функцією [51]. 

За Ю. І.  Пассовим комунікативний підхід спрямований на організацію 

процесу навчання, відповідно до реального спілкування завдяки 

моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування [84]. Він 

виділив такі  принципи комунікативного підходу: мовленнєва спрямованість 

навчального процесу; індивідуалізація як важливий засіб створення мотивації 

та активності учнів з урахуванням їх життєвого досвіду, інтересів і т. д.; 

функціональність; ситуативність; новизна [51]. 

Л. С.  Панова вважає, що комунікативна направленість є важливим 

принципом навчання іноземних мов. На її думку, комунікативною 

направленістю повинен характеризуватись кожен етап навчання іншомовної 

мовленнєвої діяльності [70]. 

 На думку Ж. Г. Мацак, найбільш ефективно комунікативний підхід 

реалізується тоді, коли викладач  використовує нетрадиційні методи 

комунікативного спілкування, які стимулюють учня висловлювати свої 

думки іноземною мовою [50]. 

Іншомовні мовленнєві уміння та навички формуються та 

вдосконалюються лише через оволодіння видами мовленєвої діяльності 

(аудіюванням, читанням, письмом, говорінням). Комунікативні завдання 

ставляться групі учнів (студентів) з використанням мовних ситуацій  

спілкування. Комунікативний метод навчання іноземних мов забезпечує: 

практичну спрямованість навчання; створення умов для посилення мотивації 

та  інтересу до вивчення мови; формування самостійності учнів (студентів), 

уміння  знайти спільну мову з іншими людьми; реалізацію інших методів  та 

принципів  навчання  іншомовної мовленнєвої діяльності. 
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У другій половині ХХ століття у навчанні іноземних мов у 

педагогічних училищах України основана увага викладачів зверталась  на 

метод читання та перекладу, комунікативний метод почав широко 

застосовуватись у закладах освіти лише в другій половині 1990-років. 

Кожний метод навчання іноземних мов базується на демонстрації, 

поясненні та організації вправляння. Навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності передбачає такі основні методичні етапи: презентація нового 

іншомовного матеріалу, тренування, практичне застосування засвоєного 

лексичного та граматичного матеріалу з використанням різних видів 

іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Серед найпопулярніших сучасних методів навчання іноземних мов (на 

прикладі англійської мови) варто назвати такі: сугестопедія Г.  Лозанова, 

мовчазний метод (Silent Way), природний підхід (Natural Approach), метод 

повної фізичної реакції (Total Physical Response — TPR) — супроводження 

мови рухами, збалансоване вивчення іншомовної лексики та граматики;  

метод соціалізованого навчання (Community Language Learning — CLL),  

TANDEM-метод, драма-педагогіка, метод екстенсивного навчання читання 

(Extensive Reading Method), ситуативний підхід (Situational Language 

Learning), метод навчання когнітивного коду (Cognitive Code Learning),  

метод проектів, TBL (Task-based learning) — опанування мовою через 

виконання завдань,  навчання взаємодії; РРР (Presentation-Practice- 

Production) — представлення, практика та продукування вивченого 

лексичного чи граматичного матеріалу, лексичний метод (Lexical     

Approach) — вивчення усталених мовних зворотів з використанням 

автентичних ресурсів, комунікативні методи (Communicative Approaches) — 

комунікація за допомогою сукупності мовленнєвих компетентностей у 

процесі взаємодії, граматико-перекладний підхід (Grammar-Translation 

Approach) та інші. Використання цих методів має ситуативний характер  і 

сприяє формуванню у студентів іншомовної комунікативної компетентності. 

Важливим елементом методів навчання є прийом. Він поширений і в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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педагогіці, і в методиці навчання іноземних мов, адже це — елементарний 

методичний вчинок, спрямований на вирішення конкретного методичного 

завдання  на певному етапі навчання [48].  Прийом у навчанні іноземних мов 

— це дії викладача та  студента, спрямовані  на формування іншомовної  

комунікативної компетентності. Розвиток мовленнєвих навичок можливий 

тільки через виконання  вправ. 

Вправа — це «спеціально-організоване в навчальних умовах 

багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою 

оволодіння ними або їх удосконалення» [47, с. 64]. Вправи складаються із 

завдань, зразка виконання та  матеріалу вправи. У методиці начання 

іноземних мов розрізняють такі види вправ: за джерелом інформації: 

рецептивні, репродуктивні, продуктивні; за рівнем комунікативної 

спрямованості: некомунікативні (мовні), умовно-комунікативні і 

комунікативні; за способом виконання: усні і письмові; за використанням 

рідної мови: одномовні і двомовні; за метою: тренувальні і контрольні; за 

місцем виконання (домашні, класні) [59]. Залежно від практичної мети 

заняття викладач вибирає різні типи вправ, але перевага надається 

одномовним умовно-комунікативним і комунікативним вправам, які дають 

можливість створювати ситуації спілкування для навчання спілкуватись 

іноземною мовою. 

Важливим невід'ємним компонентом навчально-виховного процесу є 

засоби навчання. Цей термін використовується для характеристики 

матеріалів навчального процесу з метою досягнення поставленої цілі. До 

засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, НМК, 

дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН),  навчальні кабінети, 

телебачення та інші засоби масової комунікації. Розглянемо детальніше 

класифікацію засобів  навчання іноземної мови. За критерієм значущості 

вони поділяються на основні (НМК, підручник, книга для вчителя, навчальні 

програми, аудіо- та відеодиски, слайди, таблиці тощо) та допоміжні                 

(малюнки, картки, схеми, ілюстровані журнали, фотографії тощо), за 
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призначенням —  для учнів і для вчителя, за використанням технічних 

засобів — на технічні та нетехнічні [51]. Основним засобом навчання з 

іноземної мови є підручник. Він повинен відповідати таким вимогам: 1) 

забезпечувати послідовність структурування мовного та мовленнєвого 

матеріалу; 2) бути комунікативно-спрямованим; 3) обов'язково містити 

домашнє завдання у кожному розділі, параграфі, уроці); 4) відповідати 

основній меті іншомовної  підготовки — оволодінню видами іншомовної 

мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом). Як 

засіб формування соціокультурної та лінгвокраїнознавчої компетенції, 

підручник повинен містити різні види вправ, спрямованих як на розвиток 

видів мовленнєвої діяльності, так і на формування та вдосконалення навичок 

усного ситуативного мовлення. Окрім підручника, для забезпечення 

ефективності навчання викладачеві варто використовувати технічні та 

нетехнічні засоби навчання відповідно до цілей іншомовної підготовки 

молоді. 

Окрім застосування оптимальних принципів, методів, прийомів та 

засобів навчання іноземної мови, викладач повинен контролювати процес 

навчання  іншомовної мовленнєвої діяльності  на кожному етапі, коригувати 

та планувати роботу з розвитку видів мовленнєвої діяльності на кожному 

занятті, аналізувати результативність. 

Найпоширенішою формою організації навчально-виховної роботи з 

іноземної мови у закладах середньої і середньої спеціальної педагогічної 

освіти (до 1991 року) були навчальні заняття (уроки). Основними вимогами 

до уроку є: цілеспрямованість, структурованість, змістовність та 

результативність. Однак, стандартний урок (заняття) не може повною мірою 

забезпечити розвиток іншомовної мовленнєвої діяльності, адже потребує 

нових елементів та методів  практичного оволодіння іноземною мовою. Для 

активізації пізнавальної діяльності та інтенсифікації іншомовної підготовки 

використовуються такі нестандартні форми, як: семінар, конференція,  

рольова гра, ділова гра, міжпредметний інтегрований урок, круглий стіл, 
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змагання, лекція, проект, інтерв’ю та інші. Учитель іноземної мови 

незалежно від форми організації навчальної діяльності повинен  мати глибокі 

знання методики та вміти їх застосовувати. Окрім цього, саме від його 

методичної майстерності залежить ефективність формування іншомовної 

комунікативної компетенції (мовної, мовленнєвої, країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої). 

Отже, процес навчання іноземних мов  — складний і багатоаспектний. 

Ефективність опанування іншомовною мовленнєвою діяльністю  студентами 

забезпечується виконанням таких спеціально-предметних педагогічних умов, 

як: різноплановість змісту навчання іноземних мов ( відображення мовних і 

мовленнєвих знань, практичних умінь та навичок, морально-етичних та 

світоглядних цінностей; реалізація вчителем іноземної мови  комунікативно-

навчальної, розвиваючої, освітньої, виховної, гностичної, конструктивно-

плануючої, організаторської функцій; забезпечення у навчально-виховному 

процесі мовленнєвої, мовної та соціокультурної компетенцій; здійснення 

іншомовної підготовки студентів на основі дидактичних та методичних 

принципів навчання відповідно до державних стандартів з іноземних мов; 

забезпечення комунікативної спрямованості та комплексності іншомовної 

навчальної діяльності; ретельний підбір різних видів вправ та засобів 

навчання іноземної мови та інші. 

 

3. 2. Особливості навчальних методик іншомовної підготовки студентів               

                             педагогічних училищ України 

           Заклади середньої педагогічної освіти України завжди були 

орієнтовані на формування у студентів високого рівня освіченості та  

культури мовлення. Іноземна мова завжди була невід'ємною складовою 

навчальних програм середніх шкіл та педагогічних училищ України. Друга 

половина ХХ століття — це період  постійних змін цільових установок  у 

закладах освіти. Характерною рисою цього періоду було застосування у 

педагогічних училищах навчальних програм та підручників з іноземної мови  



169 
 

для старших класів середніх шкіл, тому вимоги щодо ЗУН учнів  старших 

(випускних) класів середніх шкіл і студентів (слухачів, учнів) педагогічних 

училищ були однаковими. 

Одним із найважливіших аспектів вивчення будь-якої іноземної мови є 

оволодіння навичками усного  мовлення, оскільки для того, щоб спілкуватись 

і висловлювати власні думки іноземною мовою, той, хто говорить, повинен 

усвідомлювати повний зміст своєї думки, уміти довільно будувати на 

підставі цього змісту власне висловлювання чи послідовно кілька 

висловлювань. 

Проблемі навчання усного іншомовного мовлення присвячено багато 

наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. На думку таких 

методистів, як: В.  Л.  Скалкін та Ю . І.  Пассов,  необхідно більше  уваги 

приділяти не тільки формуванню навичок правильного письма, діалогічного 

мовлення чи читання, а й розвивати навички монологічного мовлення [71]. 

 На думку В. А. Бухбіндера, професійно-спрямований монолог є 

соціально-психологічною основою професійно-спрямованого спілкування, 

оскільки він служить передачею та поширенням професійних знань [11].  

Є.  І.  Мотіна  в навчанні усного іншомовного мовлення виділяє 11 

типів монологічних повідомлень, які розрізняються за змістом, формою, 

установкою на відтворення та за  часом підготовки  і є обов'язковими для 

вивчення  учнями закладів освіти [57].  

Усне мовлення як вид іншомовної мовленнєвої діяльності, не завжди 

було пріоритетним на заняттях з іноземної мови, післявоєнний період 

характеризується здебільшого перевагою читання і перекладу як основними 

видами іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Проблема навчання усного іншомовного  мовлення  у середніх та 

середніх спеціальних закладах освіти УРСР і України привертала увагу 

методистів починаючи з 1960-х років. У цей період навчання спілкуванню 

іноземною мовою та навчання мови загалом розглядались як тотожні. У 

розвитку досліджень даного питання можна виділити 2 етапи: 
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 1) формування навичок усного іншомовного  мовлення, пов'язаного  з 

роботою з мовними моделями (всі усні вправи передбачали вивчення  мовних 

моделей та їх вживання у вправах на  переклад); 

2) формування усного ситуативного мовлення як окремого виду 

мовленнєвої іншомовної діяльності. 

Характерними  для першого етапу є роботи М.  М . Вятютнєва, який усі 

вправи з розвитку усного мовлення (майже 40) зводив до повторення  та 

трансформації мовних зразків [16;17]. 

А. В.  Грейсер вказував, що навчання усного мовлення у середніх 

закладах зводилось до 3 етапів: засвоєння елементів мовного зразка; 

розуміння та відтворення мовного зразка на основі імітативних, фразових  та 

інших вправ; використання зразків у мовленні [26]. 

Основним досягненням методики навчання іноземних мов 1960-х років 

можна вважати розробку диференційованого навчання усного мовлення: 

монологічного, діалогічного та аудіювання. Ще на початку 1960-х років у 

вітчизняній методиці іноземних мов постійно виникало питання: якому виду 

усного мовлення — монологічному чи діалогічному надати перевагу, і з 

якого краще починати вивчення іноземної мови. Так, А. А. Гердт 

стверджував, що «тренування учнів в діалогічній формі спілкування  краще 

розвиває у них навички усного мовлення, ніж тренування в монологічному 

мовленні» [24, с. 12]. Монологічне іншомовне мовлення передбачало виклад 

інформації одноосібно, часто лексичні теми просто заучувались напам'ять без 

розуміння змісту. Посилення уваги до розвитку діалогічного мовлення 

пояснювалось тим, що в попередні роки робота над розвитком іншомовного 

усного мовлення  передбачала, в основному, переказ текстів. Згодом саме 

діалог став основою для розробки  нових цілей іншомовної мовленнєвої 

діяльності — розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання та письма). Вітчизняні методисти стверджували, що для 

ефективного навчання діалогічного іншомовного мовлення необхідно не 

тільки уміти ставити запитання, а й відповідати на них. І. М. Берман, 
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В. А. Бухбіндер, М. Л. Вайсбуд, О. Е. Міхайлова, Т. Є. Сахарова встановили, 

що навчання діалогічному мовленню передбачає навчання обміну репліками 

різного характеру (запит  і повідомлення інформації, встановлення контакту 

із співрозмовником, висловлювання  власної думки щодо події, явища і т. д.). 

Діалогічне іншомовне мовлення — це процес мовленнєвої взаємодії 

двох або більше учасників спілкування іноземної мови, тому, в межах 

мовленнєвого акту кожен із учасників почергово виступає і  як слухач, і як 

мовець. Діалогічне  іншомовне мовлення виконує такі комунікативні функції: 

запиту інформації — повідомлення інформації; пропозиції (у формі 

прохання, наказу, поради) — прийняття або  неприйняття запропонованого; 

обміну судженнями, думками, враженнями; обгрунтування своєї точки зору. 

Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби і є домінантною у 

відповідному типі діалогу. Однією з найважливіших особливостей 

діалогічного мовлення є його ситуативність, емоційна забарвленість та 

спонтанність. Спілкуючись, співрозмовник виступає в ролі мовця і слухача, 

який повинен реагувати на репліку партнера (висловлювання). Сукупність 

реплік, що характеризується структурною, інтонаційною та семантичною 

завершеністю, називають  діалогічною єдністю. З методичної точки зору, 

діалогічне іншомовне мовлення передбачало: уміння вільно використовувати 

мовні одиниці та зразки; уміння розуміти мовлення співбесідника; уміння 

швидко реагувати на висловлення співбесідника; здатність продовжувати 

діалог [108]. 

На початку 1960-х років діалог вважався основою для  розвитку 

іншомовного  мовлення у середніх та середніх педагогічних закладах освіти 

(особливо на 1-2 курсі), тому основним завданням вчителя (викладача) була 

розробка тем діалогів для занять. Серед вимог щодо володіння діалогічним 

іншомовним мовленням були: навчитися починати розмову, використовуючи 

ініціативну репліку; правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку 

співрозмовника реактивною реплікою; підтримувати бесіду. Рівень володіння 

іноземною мовою слухачами педагогічного училища передбачав  опанування  
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такими видами діалогу як: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, 

діалог-домовленість, діалог-обмін думками (повідомленнями). 

У 1965 році педагогічні училища отримали нові програми  з іноземних 

мов, які були орієнтовані, насамперед, на розвиток усного мовлення. Після 

Постанови Ради Міністрів УРСР «Про покращення вивчення іноземних мов в 

країні» у 1961 році в програму були внесені лише окремі зміни, які 

стосувались підвищення вимог щодо розвитку усного іншомовного 

мовлення. Наступною особливістю програми стало обов'язкове декламування 

та заучування напам'ять віршів та  художньої прози, що було характерним 

для навчальних програм з іноземної мови 1930-х років. Позитивними 

змінами,  на наш погляд, було і те, що  мовний та мовленнєвий  іншомовний 

матеріал для продуктивного та рецептивного засвоєння був розділений.  

Відповідно до навчальної програми з  іноземних мов (анлійської, 

німецької, французької), серед  вимог щодо навичок усного іншомовного 

мовлення учнів, які закінчували середню школу та вступали до середніх 

спеціальних педагогічних закладів освіти були такі: робити повідомлення 

про певні факти та події в межах встановленої тематики (обсяг 

висловлювання — не менше 20 речень); вести діалог з певної теми або 

ситуації (у межах 14-16 речень для обох співрозмовників); розуміти на слух 

монологічне мовлення з незначною кількістю незнайомих слів, мовлення у 

фонозапису при темпі 130 слів у хвилину і тривалістю — до 5 хвилин 

звучання; уміти читати тексти без допомоги словника, побудовані на 

знайомому матеріалі з наявністю 4-5 % незнайомих слів, зрозумілих з 

контексту;  уміти читати зі словником тексти з новою лексикою, що не 

перевищує 12-14% від лексичного матеріалу всього тексту [83]. Порівнюючи 

ці вимоги з вимогами попередніх навчальних програм з іноземних мов для 

середніх закладів освіти  варто сказати, що кількість вимог до усного 

іншомовного мовлення, як виду мовленнєвої діяльності, збільшилась, 

тематика усного мовлення почала відрізнятись від тем текстів для читання на 

уроках (заняттях) з іноземної мови, мовний матеріал подавався з 
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використанням елементів структурної лінгвістики (відповідно до концепції 

В. Д. Аракіна). Для розвитку усного іншомовного мовлення на 

уроках(заняттях) подавались лексичні одиниці та лексичні фрази для 

заучування напам'ять [2].  

Особливе значення для формування умінь говоріння іноземною мовою 

як виду мовленнєвої діяльності у 1960-1970-тих роках мало використання 

рольових ігор, оскільки саме вони найбільшою мірою забезпечували  

розвиток уміння  усно спілкуватись іноземною мовою. Розгляньмо основні 

вимоги, що ставились до організації та проведення рольових ігор в середніх 

та середніх спеціальних закладах  освіти України (на той час — УРСР): 

рольова гра повинна стимулювати мотивацію учіння, викликати в учнів 

інтерес до вивчення іноземної мови; ретельна підготовка змісту, форми та 

організації; участь всіх студентів групи, незалежно від рівня іншомовної 

підготовки; доброзичлива, невимушена та творча атмосфера під час 

проведення рольової гри; передбачення  та розробка  можливих мовленнєвих 

ситуацій для відпрацювання необхідного мовного та мовленнєвого 

іншомовного матеріалу; віра вчителя (викладача) в ефективність рольової гри 

у навчально-виховному процесі з  іноземних мов [29]. В основі концепції 

рольової гри —  звернення до учня (студента) з проханням представити себе 

чи когось іншого в конкретній ситуації, потім «гравцям» пропонують 

поводитись відповідно до того, що б вони очікували від цієї людини. У 

результаті рольової гри кожен учасник виступає як частина соціального 

оточення інших і демонструє шаблон поведінки. Назва «рольова гра» 

засвідчує те, що в ній учні (студенти) отримують певну роль. Кінцевою 

метою «гри» в навчанні іноземної мови є набуття нових знань та їх 

відпрацювання до рівня  мовних та мовленнєвих навичок. Ефективність її 

застосування під час іншомовнї підготовки молоді забезпечувалась 

виконанням таких положень: використання рольової гри забезпечує 

можливість учням (студентам) потренуватись в усному іншомовному 

мовленні; це  — змагання, яке активізує пам'ять та  відображає сприйняття  
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світу; невимушеність бесіди, інтерес та увага  до думки інших; творчість 

атмосфери. 

Окрім концепції рольової гри, у 1960-х роках була розроблена  і 

концепція  навчання усного іншомовного мовлення для середніх закладів 

освіти. Відомі російські методисти та автори підручників з іноземних мов 

Г. Є.  Ведель, А. П.  Старков, О. С.  Шкляєва  визначили основні її принципи: 

1) розподіл форм  іншомовного спілкування (комунікації) на усну і письмову; 

2) навчання усного іншомовного спілкування з використанням граматичних 

структур; 3) засвоєння лексичного матеріалу виключно через речення; 4) 

програмування комунікативної діяльності у вправах; 5) формування 

мислення іноземною мовою; 6) розподіл видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності на уроках (заняттях), адже кожен з них має власну методику 

навчання, методи і прийоми; 7) навчання усного іншомовного мовлення 

передбачає:  уміння  розуміти  мовлення інших людей (слухання), усно 

висловлювати свої думки (говоріння) і лише після цього — навчання учнів  

читанню та письму іноземною мовою [96]. У другій половині 1960-х років 

розпочалася робота науковців та методистів над новими підручниками з 

іноземних мов для закладів середньої освіти Радянського Союзу. Основною 

відмінністю цих підручників від попередніх було те, що вперше у 

вітчизняній методиці навчання іноземних мов підручник був основним, але 

не єдиним засобом навчання. Для навчання використовувались навчально-

методичні комплекси, які складались з підручника, книги для вчителя, 

грампластинки та наочних посібників. У побудові серії підручників була 

відсутня послідовна методична закономірність, більшість з них пройшли 

кваліфіковану перевірку перед впровадженням у навчально-виховний процес. 

У середніх закладах освіти використовували  різні серії підручників з 

англійської мови, які відрізнялись методичними концепціями авторів, але 

мали спільну мету — орієнтацію навчання на розвиток усного іншомовного 

мовлення. 
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Одним з основних принципів навчання іншомовного діалогічного 

мовлення, починаючи з 1970-х років, у методиці навчання іноземних мов 

вважався принцип комунікативної спрямованості, який передбачав 

виконання певних вимог: відбір матеріалу з точки зору його 

комунікативності та відповідності природним мовним актам; формування 

ситуативно-тематичного мінімуму  з урахуванням інтересів учнів (слухачів); 

комунікативність мовних операцій у процесі роботи з мовним матеріалом; 

створення системи роботи, мотивованої потребами у спілкуванні [95].    

Основними цілями навчання іншомовного діалогічного мовлення з 

врахуванням комунікативної спрямованості  у педагогічних училищах 

України цього періоду були: 

1) моделювання типових комунікативних ситуацій; 

2) навчання діалогу як іншомовної мовленнєвої діяльності;  

3) навчання діалогічного мовлення як форми соціальної поведінки;  

4) робота над ситуативно-мовленнєвими вправами;  

5) урахування типології іншомовного діалогічного мовлення; 

 6) багатоступеневий підхід до навчання діалогу (від діалогу до  

мікродіалогу, від діалогу до полілогу і т. д.);   

 7) принцип ролей; 

 8) комплексність вправ (підготовчих та мовних) та інші. 

Згодом стало очевидним те, що окрім лексичної теми, важливою для 

навчання усного іншомовного мовлення є ситуація спілкування та 

використання монологів. Навчання монологічного мовлення учнів 

педагогічних училищ передбачало наявність умінь: висловлювати одну 

закінчену думку, логічно продовжувати почуте висловлювання, 

використовувати елементи роздумів та аргументів. 

Найбільшу увагу методистів іноземних мов у 1970-1980-х роках  

привертали питання, пов'язані з розвитком  усного мовлення. Потреба в 

оволодінні усно-мовленнєвою компетентністю все більше усвідомлювалась 

суспільством, науковцями, методистами іноземних мов. Учителями 
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розроблялись нові підходи до навчання цього виду іншомовної мовленнєвої 

діяльності. Наведемо кілька вимог до умовно-мовленнєвих вправ для учнів  

старших класів середніх шкіл та учнів педагогічних училищ: умовна 

вмотивованість мовленнєвої дії; ситуативність (співвідношення реплік з 

ситуацією); спрямування довільної уваги на зміст висловлювання, а не на 

форму; моделювання мовленнєвого іншомовного спілкування; злиття всіх 

аспектів мовленнєвої діяльності; комунікативна цінність фраз;  ефективність 

часу; достатня кількість однотипних фраз для засвоєння мовленнєвого зразка 

іноземної мови; забезпечення відносної безпомилковості в діях учня; 

одномовність вправ [48]. 

Значно менше уваги, порівняно з розробкою методик навчання 

діалогічного мовлення, приділялось питанням навчання усного  

монологічного мовлення. Основним видом вправ для розвитку були вправи 

на висловлення власної думки за малюнком, діапозитивам, картиною і т. д. 

В. А. Бухбіндер та В. Штраус запропонували  7 принципів навчання 

усного мовлення, які відображають загальні закономірності навчання цього 

виду іншомовної мовленнєвої діяльності у середніх  закладах освіти у 1980-х 

роках: принцип раціонального обмеження  лексичного мінімуму учнів 

(студентів); принцип направленості лексичних усних вправ з урахуванням 

рецептивної або продуктивної мети навчання іншомовного мовлення; 

принцип опори на лексичні вправи; принцип комплексності  в досягненні 

дидактико-методичних цілей навчання іноземних мов; принцип врахування 

властивостей лексичних одиниць; принцип врахування  дидактико-

психологічних особливостей навчання іноземних мов у середніх закладах 

освіти; принцип поєднання  всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності 

[65]. 

Розробка проблеми навчання аудіювання як окремого виду іншомовної 

мовленнєвої діяльності у другій половині минулого  століття була  одним із 

здобутків вітчизняних методистів. До навчання аудіювання відносили 

слухання мовлення викладача під час заняття або слухання іншомовних 
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текстів у його виконанні. Звичайно виникали і труднощі, пов'язані з 

характером мовного матеріалу, змістом та способом викладу матеріалу. Для 

активізації мовного слуху у слухачів  педагогічних училищ рекомендувалось 

використання мовленнєвих та фонетичних зарядок, співів, хорової  імітації, 

роботи в парах. Для кращого запам'ятовування змісту почутого необхідно 

було робити установку та посилену мотивацію перед аудіюванням. У системі 

навчання іншомовного аудіювання (розуміння почутого) молоді у закладах 

освіти УРСР кінця 1960-х років методисти  виділяли 3 рівні:  

1) елементарний рівень —  формування перцептивної бази аудіювання. 

Ціллю було становлення механізму сприйняття іншомовного мовлення;  

2) середній  рівень —  розвиток аудіювання як виду  іншомовної мовленнєвої 

діяльності. Метою навчання було формування уміння сприймати та розуміти 

усні іншомовні тексти (повідомлення певної тривалості та складності);  

3) кінцевий рівень – оволодіння усним спілкуванням іноземною мовою, коли 

учень виступає повноцінним слухачем, в результаті чого учень повинен був 

набути уміння  усного спілкування іноземною мовою [23].  

На основі визначених рівнів нормативними документами (навчальним 

планом та програмою) було виділено уміння, які повинні бути сформовані в  

учнів педагогічних училищ: розуміти зміст; відділяти основну інформацію 

від другорядної (додаткової, уточнюючої); визначати тему повідомлення; 

розділяти текст на змістові одиниці; встановлювати логічні зв’язки між 

подіями та фактами; визначати основну думку та ставлення автора до подій у 

тексті; доповнювати пропуски у повідомленні за допомогою логічної  

здогадки з опорою на контекст; сприймати повідомлення у певному темпі та 

з визначеною тривалістю звучання без втрати розуміння. Варто наголосити, 

що у 1960-тих роках іншомовне аудіювання не вважалось окремим видом 

мовленнєвої діяльності, а входило до складу навичок усного мовлення. 

Такі відомі методисти іноземних мов, як: О. О. Миролюбов, 

І. В. Рахманов, В. С. Цетлін виділяли 3 типи труднощів, пов'язаних з 

навчанням аудіювання у середніх закладах освіти: 
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1) мовленнєві, пов'язані з характером навчального іншомовного матеріалу; 

2) змістові — підбір текстів для аудіювання повинен відповідати 

програмовим вимогам, рівню володіння  іноземною мовою та віку учнів; 

3) труднощі сприймання, обумовлені умовами сприймання іншомовного 

мовлення (читання тексту вчителем (викладачем) або прослуховування 

іншомовного мовлення у звукозапису, на радіо, телебаченні) [64]. 

Проблеми навчання аудіювання не знайшли такого широкого та 

глибокого висвітлення у методичній та педагогічній літературі другої 

половини ХХ століття, як питання усного мовлення. 

З кінця 1980-х років вимоги щодо володіння учнями педагогічних 

училищ навичками аудіювання підвищилися, розпочалася розробка нових 

методів та прийомів представлення іншомовного мовлення для забезпечення 

ефективності його розуміння. Однією з умов уникнення труднощів розуміння 

іншомовного мовлення вважалось і вважається зараз використання 

автентичних матеріалів (мовного та мовленнєвого). Тексти для аудіювання 

для випускників середніх шкіл та учнів педагогічних училищ Радянського 

Союзу містили інформацію про вибір професії, стиль життя молоді, свята та 

традиції країни, мова якої вивчалась. Зрідка для таких текстів обирались 

деякі частини художніх творів (через складність жанру та значну кількість 

незнайомих слів). 

Із проголошенням незалежності України методисти іноземних мов 

розробили систему вправ та методику навчання аудіювання як виду 

іншомовної мовленнєвої діяльності для кожного типу закладів освіти. 

Оскільки у педагогічних училищах України (коледжах, технікумах) перші 

два роки навчання викладачі іноземних мов керуються навчальними  

програмами з іноземних мов для загальноосвітніх закладів (старших класів 

шкіл), вважаємо за доцільне виокремити визначальні риси іншомовного 

аудіювання для навчання студентів цих закладів з 1991 року: іншомовне 

аудіювання — це розуміння (сприйняття) усного мовлення на слух із його 

осмисленням; успішність аудіювання залежить від слухача, особливостей 
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аудіотексту та умов сприймання іншомовного мовлення; навчання 

аудіування іноземною мовою повинно бути поетапним — від словосполучень 

та фраз до цілого тексту; контроль розуміння аудіотексту може 

здійснюватись вербально та невербально [51]. 

Отже, проаналізувавши історичні дані щодо навчання усного 

іншомовного мовлення та аудіювання  студентів педагогічних училищ 

України в другій половині ХХ століття, ми дійшли висновку що: 

- навчанню усного іншомовного мовлення як виду мовленнєвої діяльності 

приділялось більше часу та уваги викладачів, методистів, науковців; 

- розподіл усного мовлення на діалогічне, монологічне та аудіювання 

розширював змістове наповнення програм педагогічних училищ, але, 

водночас, став основою для розробки диференційованих вправ для кожного 

виду іншомовної мовленнєвої діяльності; 

- усна іншомовна підготовка в  педагогічних училищах  проводилась 

відповідно до вимог щодо володіння студентами іноземною мовою з 

урахуванням змін в освітній політиці держави  певного історичного періоду. 

      Проблемі навчання читання та письма іноземною мовою присвячено 

багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 

Навчання іншомовному читанню розглядалося у різних аспектах такими 

вченими, як: Н. І. Гальскова, М. В. Ляховицький, Г. А. Чередніченко та 

іншими. Питання методики викладання письма були висвітлені у статтях 

Т. В. Глазунової, О. О. Долгіної, Л. К. Заєвої, М. М. Захаренкової, 

Л. В. Каплич, Н. Г. Кізріної, О. Б. Тарнопольського та інших вчених, 

педагогів та методистів іноземних мов. Іншомовне читання як комунікативне 

уміння та письмо як засіб спілкування іноземною мовою є важливими 

видами іншомовної мовленнєвої діяльності.  

У 1950-х роках читання  вважалось основним рецептивним видом 

іншомовної мовленнєвої діяльності. Слухачі педагогічних училищ читали 

тексти іноземною мовою та перекладали їх, розуміння змісту прочитаного 

вчителями іноземних мов не перевірялося. Навіть простий навик 
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іншомовного читання виявлявся дуже складним. Відповідно до архівних 

даних, більша половина учнів-випускників середніх шкіл, які вступали до 

педагогічних училищ, мали низький рівень іншомовної підготовки (не вміли 

читати і не розуміли іншомовного ситуативного мовлення). 

У 1960-х роках  змінились вимоги до іноземної мови як навчального 

предмета у середніх освітніх закладах. Соціальне замовлення суспільства, що 

вимагало від студентів (на той час — слухачів) насамперед практичних умінь 

в усному мовленні, змусило різко змінити цілі навчання. Це було офіційно 

закріплено у навчальних програмах з іноземних мов для середніх закладів 

освіти Радянського Союзу 1960 року. Основними цілями  навчання іноземних 

мов стали розвиток навичок усного іншомовного  мовлення та 

безперекладного читання, обсяг лексичного та граматичного навчального 

матеріалу з іноземних мов значно зменшився для підвищення якості 

іншомовної освіти, порівняно з попередніми роками. 

Постанова Ради Міністрів УРСР «Об улучшении изучения 

иностранных языков» від 27 травня 1961 року стала вирішальною у питаннях 

навчання іноземних мов та закріпила курс на практичне оволодіння мовою як 

засобом міжкультурного спілкування у закладах освіти. Питання навчання  

іншомовному читанню та розумінню текстів іноземною мовою у 

педагогічних училищах не отримали у 1960-тих роки такої уваги як питання 

розвитку усного мовлення. Більш того, проявлялась недооцінка цього виду 

мовленнєвої діяльності, адже вважалося, що для знання іноземної мови 

необхідне тільки володіння усним мовленням, тому в цей період вносились 

лише уточнення у методичні рекомендації минулих років. Читання 

іноземною мовою завжди було одним з найважливіших  рецептивних видів 

комунікативно-пізнавальної діяльності, спрямоване  на вилучення інформації 

з письмового фіксованого тексту. Окрім цього, іншомовне читання виступало 

і виступає зараз засобом практичного оволодіння іноземною мовою, 

вивчення мови і культури, інформаційної та освітньої діяльності, самоосвіти 

та сприяє розвитку інших видів  іншомовної комунікативної діяльності. 
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Основною метою навчання читання іноземною мовою у педагогічних 

училищах України, починаючи з 1950-х років  було навчити  слухачів 

правильно читати, тобто навчити озвучувати графеми, розуміти, оцінювати 

та використовувати інформацію іншомовного тексту. Ці вміння залежали від 

того, з якою швидкістю читає слухач, наскільки точно він розуміє  

співвіднесення звуків і букв іноземної мови зі смисловим значенням 

лексичних одиниць. Високий рівень володіння технікою іншомовного 

читання дозволяв досягти результату самого процесу читання іноземною 

мовою — швидкого і якісного вилучення інформації. Однак, це було 

неможливо, адже слухачі педагогічних училищ недостатньо володіли  

мовними засобами, не вміли або неправильно відтворювали  звуки. Навчання  

техніці іншомовного читання вголос було  і метою, і засобом навчання. Це 

дозволяло зміцнити вимовну основу для забезпечення комплексного 

оволодіння іншими видами  мовленнєвої діяльності (говорінням, письмом та 

аудіюванням). 

У навчанні читання та розуміння текстів іноземною мовою у середніх 

закладах освіти в другій половині ХХ століття О.  О.  Миролюбов виділяв  3 

етапи: 1) читання тексту з метою загального розуміння змісту та його 

перевірки; 2) аналіз окремих незрозумілих місць у тексті; 3) заключне 

читання з метою точного розуміння прочитаного [77]. Окрім цього, на 

заняттях з іноземної мови використовували 3 види читання: підготовлене 

(коли весь мовний матеріал тексту добре відомий учням); непідготовлене 

(читання тексту, що містить більше 3 % незнайомих слів); коментоване, яке 

«використовується при читанні текстів, що містять 8 і більше невідомих слів 

та словосполучень (виразів) на сто знайомих слів тексту» [65, с. 12]. 

На початку 1960-х років були проведені дослідження з виявлення 

певних параметрів повторення слів для забезпечення їх запам'ятовування з 

метою рецептивного засвоєння у процесі навчання читання як виду 

іншомовної мовленнєвої діяльності. В. А. Кондратьєва експериментально 

встановила, що для запам'ятовування слів в процесі читання  іноземною 
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мовою відсоток незнайомих слів в тексті повинен бути  3,6-4,5%. При такій 

кількості незнайомих слів  у іншомовних текстах зберігався нормальний темп 

читання і слухачі педагогічних училищ уникали труднощів, пов´язаних  з 

новими лексичними та граматичними одиницями [42]. 

У 1960 році заклади середньої освіти отримали нові навчальні 

програми, орієнтовані здебільшого на розвиток усного іншомовного 

мовлення. Змінились вимоги щодо навчання іншомовного читання – 

цільовим компонентом стало формування умінь та навичок безперекладного 

читання текстів, побудованих на вивченому матеріалі. Порівняно з 

програмами 1950-х років, було змінено підхід до відбору граматичного 

матеріалу — аналізу та узагальненню підлягав лише той граматичний 

матеріал, що стосувався великих груп слів у межах словника-мінімуму. 

Згодом, з програм зникли вказівки щодо швидкості іншомовного читання зі 

словником, оскільки вони не були підтверджені практичним досвідом  

вчителів (викладачів). Змінено було також і  підхід до тематики текстів — 

вона була відділена від тем для розвитку усного іншомовного мовлення. На 

думку авторів навчальних програм з іноземних мов «такий підхід розширює 

можливості підбору в підручниках та посібниках різних по змісту текстів» 

[83, с. 5]. 

Тривалий час навчанню іншомовного письма, як продуктивного виду 

іншомовної мовленєвої діяльності, вчителі середніх та середніх  спеціальних 

педагогічних закладів та методисти іноземних мов надавали другорядного 

значення. Письмо було лише засобом навчання інших видів діяльності, що 

дозволяв краще засвоювати програмовий матеріал з іноземних мов, а також   

було одним із засобів контролю сформованості комунікативних навичок та 

вмінь студентів.   

Сьогодні розвиток іншомовного письма, як мети і як виду мовленнєвої 

діяльності, відбувається на всіх етапах навчання іноземної мови (дошкільна, 

загальноосвітня, професійна, вища освіта). Особливостями письма є те, що це 

—  різновид монологічного мовлення, в якому відсутній зворотній зв´язок зі 
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співрозмовником. Письмове мовлення  не має ніяких додаткових засобів 

впливу на сприймаючого, окрім самих слів, їх порядку та  знаків пунктуації. 

У методиці навчання іноземних мов у середніх закладах освіти писемне 

мовлення розглядають як вид іншомовної мовленнєвої діяльності, що полягає 

у відображенні інформації за допомогою графічних засобів. Уміння писати 

іноземною мовою — це уміння графічно правильно зображати літери 

іншомовного алфавіту, дотримуючись правописних норм та уміння  

формулювати свої думки в письмовій формі. Як і усне іншомовне мовлення, 

письмо належить до репродуктивної мовленнєвої діяльності. Як вказує 

Н. М. Білан, у навчанні лексики і граматики іноземної мови, письмова 

фіксація матеріалу дає змогу: 1) створити додаткові асоціації, які 

допомагають запам'ятати лексичні одиниці, речення, структурні зразки;                       

2) організувати письмові вправи, які сприяють розвиткові навичок 

користування лексичними та граматичними явищами; 3) повторювати 

матеріал; 4) організувати усні вправи, використовуючи  фіксовані структурні 

зразки та лексичні елементи [8]. 

Іншомовне письмо як один із видів мовленнєвої діяльності,  має  

використовуватись на кожному уроці (занятті) з іноземної мови. Роль письма 

в іншомовній підготовці молоді в другій половині ХХ століття  була 

незначною. Недоліком навчальних підручників  з іноземних мов кінця 1950-х 

та початку 1960-х років була надмірна теоретизація та велика кількість 

правил. Згодом правила зникли, адже була зроблена спроба вивчати 

граматику на основі структур. У деяких підручниках граматичні правила 

збереглися з додаванням обговорень граматичних явищ рідною мовою.  

Питання навчання іншомовному письму та писемному мовленню 

розроблялись в 1960-тих роках ще менше, ніж питання, пов'язані з читанням. 

Це пояснювалось тим, що іншомовне письмо вважалося лише засобом 

навчання або допоміжним для навчання говоріння (усного мовлення). 

У 1965 році вийшов новий варіант навчальної програми з іноземних 

мов з деякими змінами — був змінений підхід до граматичного матеріалу. 
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Він подавався так, щоб основна увага слухачів педагогічних училищ 

зверталась на ті формальні ознаки, які допомагали їм вивчити і зрозуміти той 

чи інший граматичний матеріал, правила синтаксису знову були відновлені, 

порівняно з програмами попередніх років. Поступово роль письма як виду 

мовленнєвої діяльності змінювалась, зростала кількість вправ для 

формування уміння  студентів письмово виражати свої  думки. 

У 1970-тих та особливо у 1980-тих роках на основі досліджень у сфері 

соціолінгвістики та соціальної психології стало очевидним, що для 

повноцінного спілкування іноземною мовою необхідне не лише володіння 

іншомовним мовним матеріалом, але і знання специфічних понять, 

притаманних тій чи іншій людській спільноті, а також володіння 

позамовними знаннями, пов'язаними з культурою та звичаями. У  зв'язку з 

цим, змінився погляд на використання текстів про життя та побут країн, мова 

яких вивчалася. Якщо раніше їх використання було обумовлене спробою 

посилити інтерес слухачів педагогічних училищ, підвищити їх мотивацію, то 

згодом це стало небхідною умовою формування умінь спілкуватись 

іноземною мовою. Широке використання країнознавчих та 

лінгвокраїнознавчих матеріалів, більш характерне для другої половини 1980-

х років, забезпечувало  виховання учнів у контексті «діалогу культур», який 

більшість методистів та викладачів вважали найважливішою функцією 

іншомовної культури. На думку І.  Л.  Бім, «комунікативна ціль виступає як 

інтегративна, орієнтована на досягнення практичного результату в 

оволодінні іноземною мовою, а також на освіту, виховання та розвиток 

особистості учня» [5, с. 20]. 

       Питання навчання читання та письма іноземною мовою у закладах освіти 

України (на той час — УРСР) розроблялись у 1970-тих — 1980-тих роках 

значно менше порівняно з попереднім періодом. Вимогою суспільства, 

починаючи з 1960-х років було володіння усною іноземною мовою, тому 

методика читання та письма у закладах середньої освіти майже не 
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розвивалась. На думку С. К.  Фоломкіної, читання  у середніх закладах освіти 

поділялось на такі види, залежно від способу використання інформації: 

1) ознайомлювальне читання — читання тексту з метою ознайомлення 

зі змістом прочитаного без подальшого його використання. Відповідно до 

цього, «результатом є розуміння основного змісту тексту, основної лінії 

поведінки, аргументації автора; ступінь  розуміння становить 70-75% змісту 

прочитаного»; 

2) вивчаюче читання — коли отримана інформація використовується 

для будь-якої діяльності або подальшого навчання іноземної мови. У цьому 

випадку інформація вивчається читачем, «результатом цього виду читання є 

повне (ступінь розуміння 100%) й точне розуміння всіх основних та 

другорядних фактів, що містяться у тексті»; 

3) оглядове читання переважно направлене на вирішення питання 

подальшої «долі» джерела або кількох джерел — чи будуть вони використані 

для іншого виду читання чи ні;  

4) пошукове читання  «направлене для пошуку в тексті конкретної 

інформації — визначень, формулювань або інших даних, про які читачеві 

відомо з інших джерел даної книги, статті і т. д. [109]. 

 Відповідно до видів іншомовного читання  було визначено кількісні 

показники швидкості читання: для ознайомлювального читання англійською 

та французькою мовами – 180-190 слів у хвилину, німецькою мовою  — 140-

150, для вивчаючого читання — не менше 50-60 слів у хвилину, для 

оглядового читання  — 1-1,5 сторінок у хвилину [23]. 

Навчання читанню іноземною мовою у педагогічних училищах 

України, починаючи з 1980-х років здійснювалось відповідно до таких вимог: 

1) навчання іншомовному читанню як виду мовленнєвої діяльності, 

забезпечення комунікативності, спрямування уваги учнів на розуміння 

прочитаного; 2) читання як пізнавальний процес; 3) навчання читанню 

повинно містити рецептивну та репродуктивну діяльність учнів відповідно 

до механізмів іншомовного читання (сприйнята інформація промовлялась 



186 
 

про себе (мовчки), розуміння здійснювалось на основі ймовірного 

прогнозування і всі ці процеси можливі були лише при усному опрацюванні 

іншомовного матеріалу; 4) навчання розуміння прочитаного повинно 

опиратися на оволодіння структурою  іноземної мови (його структурними 

елементами) та  досвід учнів читати рідною мовою; 5) читання  як вид  

іншомовної мовленнєвої діяльності, вимагало автоматизації прийомів її 

здійснення, тобто розвитку швидкості читання [110]. 

Навчання іншомовного письма у 1970-х роках передбачало знання 

граматичного матеріалу, який підлягав обов'язковому продуктивному 

засвоєнню. У пояснювальній записці  до програми з іноземних мов для 

середніх закладів освіти 1970 року вказувалося: «Програма включає лише ту 

граматику, без якої не можна розвивати усне мовлення і читання. При 

поясненні граматичних явищ та при формулюванні правил необхідно 

враховувати труднощі, що виникають у зв'язку з відмінностями в 

граматичних системах рідної та іноземної мови. Там, де необхідно, слід 

використовувати порівняння з рідною мовою» [84, с. 5-6]. 

Учні випускних класів середніх шкіл (студенти педагогічних училищ 

першого року навчання) повинні були уміти: 

 читати та розуміти тексти науково-популярної та суспільної 

літератури, побудовані на вивченому іншомовному матеріалі з вмістом 

4-6 % невідомих слів, про значення яких можна  було здогадатися; 

 читати та розуміти зі словником стилістично-нескладні тексти з 

науково-популярної, суспільно-політичної та художньої літератури, 

побудованої на вивченому граматичному матеріалі з вмістом 6-7 % 

незнайомих слів зі швидкістю 1300 друкованих знаків за академічну 

годину [87]. 

Тематика текстів для читання  у підручниках з  іноземних мов була 

достатньо широкою, з урахуванням ознайомлення з країною, мова якої 

вивчалась. Теми, пов'язані з життям молоді, спортом, промисловістю та 
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сільським господарством, літературою та мистецтвом, історією та географією 

зарубіжних країн були обов'язковими для вивчення. 

 Щодо  граматичного матеріалу обов'язковим було вивчення дієслівних 

форм, необхідних як для розвитку навичок усного іншомовного мовлення, 

так і для читання. Важливість комплексного розвитку всіх видів мовленнєвої 

діяльності була незаперечною, однак, що складнішими були граматичні 

явища, то  легшими виявлялись тексти для читання. Вправи з іншомовної 

граматики поступово зникали, з'являючись у текстах для читання. Вчитель 

(викладач) проводив роботу над граматичними явищами під час читання 

текстів, згодом з'явилися  завдання з підготовки резюме прочитаного або 

анотації науково-популярного тексту. Іншомовна граматика повинна була 

засвоюватись учнями педагогічних училищ методом структур без свідомого 

засвоєння, правила подавались на етапі систематизації мовного матеріалу. 

Відомий методист А. П. Старков стверджував: «Граматичні правила-

інструкції використовуються у навчальному процесі для узагальнення та 

приведення до системи мовного матеріалу, засвоєного усно» [97, с. 16]. У 

підручниках  з іноземних мов пропонувалось побудувати речення на основі 

схем різних мовних зразків, було багато таблиць та вправ, спрямованих на 

механічне оволодіння  граматичними структурами. У кінці підручника 

містився граматичний довідник для самостійного використання учнями, на 

заняттях він як правило не використовувався. 

У 1984 році вийшли друком матеріали, що розкривали напрям реформ 

загальноосвітньої та професійної школи, схвалені квітневим Пленумом ЦК 

КПРС і визначали напрями освітніх реформ. У них стверджувалося, що 

«життя потребує від молодої людини, яка вступає в самостійне життя, 

робітника, техніка, інженера — сучасної освіти, високого інтелектуального 

та фізичного розвитку, глибоких знань науково-технічних та економічних 

основ виробництва, свідомого, творчого ставлення до праці та знання 

іноземної мови» [60, с. 39]. Відповідно перед закладами освіти постали нові 

завдання: підвищити якість освіти та виховання; забезпечити більш високий 
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рівень викладання кожного навчального предмета і міцне оволодіння 

основами  наук; покращити ідейно-політичну підготовку учнів середніх та  

професійних шкіл, учнів професійних та педагогічних училищ України (на 

той час — УРСР); для покращення якості навчання  у професійно-технічних 

та середніх педагогічних закладах освіти використовувати  нові організаційні 

форми — лекції та семінари. 

Із проголошенням незалежності України письмо, як вид іншомовної 

мовленнєвої діяльності, стало відігравати одну з важливих ролей, 

презентуючи загалом інші види іншомовної мовленнєвої діяльності: 

(аудіювання, говоріння і читання).  

Навчанню письма та читання на заняттях з іноземної мови у 

педагогічних училищах України в досліджуваних хронологічних межах 

приділялось недостатньо уваги, однак були певні напрацювання методистів 

та науковців: навчання читання іншомовних текстів та вправи на розуміння 

текстів займали майже весь час на занятті; тексти для читання були 

різноплановими (починаючи з 1970-х років), тематика  — досить широкою з 

урахуванням країнознавчих відомостей про країну, мова якої вивчалась; 

іншомовне письмо виступало лише засобом навчання інших видів, однак 

згодом (з 1990-тих років) розвиток навичок письма і писемного мовлення 

став одним з компонентів іншомовної підготовки. Питання  навчання 

читання та письма студентів недооцінювались методистами та викладачами 

іноземних мов, адже вважалось, що для знання іноземної мови необхідне  

було тільки володіння усним мовленням, тому  вносились лише уточнення в 

методичні рекомендації минулих років щодо навчання цих видів іншомовної 

мовленнєвої діяльності.  

Отже, іншомовна підготовка студентів педагогічних училищ другої 

половини ХХ століття загалом і навчальні методики зокрема змінювалась 

відповідно до  освітніх процесів Радянського Союзу і України та вимог щодо 

володіння іноземною мовою студентами закладів освіти, а саме: у 1950-1958 

роках навчання іноземних мов відбувалося в умовах політехнізації змісту 
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освіти, 1958-1971 роки характеризувались переходом до практичної 

спрямованості та комплексного підходу до навчання іноземних мов. 

Характерною особливістю 1971-1984 років було посилення комунікативного 

підходу в умовах реформування освітньої системи, у 1984-1991 роках 

відбулося розширення змісту практичної спрямованості іншомовної освіти, у 

1991-1998 роках цільовий компонент змінювався на засадах 

компетентнісного підходу. 

  

      3.3. Навчально-методичне забезпечення навчання іноземних мов у      

          закладах середньої спеціальної педагогічної освіти 

Зміст іншомовної освіти у закладах освіти визначається навчальними  

програмами, планами та підручниками з іноземних мов. 

Навчальна програма з іноземної мови — це  документ, який визначає 

обсяг іншомовних знань, умінь і навичок та розподіл тем для вивчення 

учнями (студентами)  закладів освіти різних типів. Навчальний план з 

іноземної мови — це нормативний документ закладу освіти, за допомогою 

якого здійснюється організація іншомовної підготовки. Підручник з 

іноземної мови — це навчальна книга, в якій містяться відомості з іноземної 

мови на рівні досягнень науки і культури відповідно до освітніх стандартів і 

програм. 

Зміни у навчальних програмах з іноземної мови для середніх та 

середніх педагогічних закладів освіти України в другій половині ХХ століття 

відбувались відповідно до змін в освітній політиці держави,  реформування 

системи освіти, економічної  політики. 

У навчальних програмах з іноземних мов для середніх шкіл союзних 

республік 1950-х років було підкреслено загальноосвітнє значення 

іншомовної підготовки, в якій читання вважалося основним видом 

мовленнєвої діяльності [80]. У програмі 1955 року  для середніх шкіл (на той 

час — семирічних) заперечувалось використання рідної мови, читання як вид 

іншомовної мовленнєвої діяльності залишалось  провідним, прямий метод 
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навчання іноземної мови був рекомендованим. Навчання граматики полягало 

у вивченні правил без практичного застосування. Слухачі педагогічних 

училищ вивчали  іноземну мову факультативно [81]. 

На початку 1960-х років відбулись реформи в освітній політиці 

держави, які вплинули і на іншомовну підготовку учнів середніх та 

професійних шкіл. У постанові Ради Міністрів СРСР «Про поліпшення 

вивчення іноземних мов» від 27 травня 1961 року наголошувалось на 

недоліках навчання іноземних мов у середніх та середніх спеціальних 

педагогічних закладах. Зростала направленість навчальних програм на 

практичне оволодіння іноземною мовою, підкреслювалась важливість 

навчання іншомовного читання і усного  мовлення [73]. Відповідно до 

освітніх реформ 1964/1965 навчального року, кількість годин на вивчення 

іноземної мови у середніх школах зменшувалась, вдосконалювались 

навчальні програми для закладів середньої та професійної освіти, однак 

рівень володіння іноземною мовою  випускниками старших класів шкіл і 

слухачами педагогічних училищ України залишався низьким. Це 

пояснювалось нестачею кваліфікованих учителів, недостатньою кількістю  

підручників з іноземних мов, значною кількістю змін і «покращень» 

методики навчання, які існували лише в постановах та інших звітних 

документах органів народної освіти. 

Навчальні програми з іноземних мов 1970-х років характеризувались 

посиленням психологічної складової іншомовної підготовки. Відомий 

психолог І.  О.  Зимня  розробила нову концепцію навчання іноземних мов, 

обгрунтувала ефективність співпраці та педагогічного спілкування учителя й 

учня, сформулювала практичні цілі навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності, визначила психологічні умови, які забезпечували кращу 

мотивацію, міцність  отриманих знань  і комунікативну  спрямованість  

процесу навчання [38]. 

1970-ті роки характеризувались відносною стабільністю кількості 

навчальних годин з іноземної мови в середніх закладах освіти, в педагогічних 
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училищах предмет «іноземна мова» входив до інваріантної частини 

навчальних планів. 

У навчальних програмах для середніх шкіл 1980-х років 

простежувалась практична спрямованість навчання іноземних мов. У 8−10 

класах на вивчення  іноземних мов виділялася лише 1 година на тиждень, у 

педагогічних училищах кількість годин залишалась такою ж [85]. Оскільки у 

педагогічній науці домінувала авторитарність, методологія  була скерована 

«єдино-правильною», а відповідно і «єдиноможливою» позицією партійного 

керівництва Радянського Союзу і УРСР. Однак, навіть за таких умов 

проводились дослідження нових підходів щодо цілісності та принципів 

педагогічного процесу, які стали передумовою розробки комплексного 

підходу для його оптимізації. З огляду на це, загальні педагогічні умови, а 

саме: науковості змісту навчання і виховання, комплексного підходу, 

усвідомленості та дієвості результатів педагогічного процесу знайшли своє 

відображення. 

Друга половина 1980-х років характеризувалась розбудовою 

української державності, активізацією ідей особистісно-зорієнтованої 

педагогіки, посиленням уваги до цілеспрямованості та систематичності 

педагогічного процесу з урахуванням культурно-історичних традицій. 

Навчальні плани і програми зазнали кардинальних змін у 1990-х роках. 

Після розпаду Радянського Союзу і проголошення незалежності України, 

розроблялись нові навчальні плани, програми, підручники, переорієнтовані 

на комунікативну спрямованість навчання іноземної мови  на основі  

принципу варіативності. Відповідно до Закону України «Про освіту» 1991 

року, педагогічні училища стали закладами вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації. Змінились і вимоги до рівня володіння іноземною мовою, 

з'явились нові підручники, розроблені за принципом навчально-методичних 

комплексів. Метою іншомовної підготовки студентів став комплексний  

розвиток всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, 

говоріння, письма). Зміни в іншомовній підготовці молодого покоління 
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здійснювались на основі таких нормативних документів, як: «Державний  

освітній стандарт з іноземної  мови (2000/2001)», Програма розвитку 

народної освіти України на перехідний період (1991 — 1995), Концепція 

викладання іноземних мов в Україні (1992, 1994), Державний освітній 

стандарт з іноземних мов (1998) та інших. Нові програми з іноземних мов 

були побудовані на принципі культуровідповідності та мультилінгвальності з 

узгодженням цілей, змісту та завдань іншомовної підготовки. Це сприяло 

підвищенню ефективності навчального процесу з іноземних мов. 

 До навчальної літератури з іноземних мов  належали: підручники і 

посібники, словники, довідкова література, яка використовується у 

навчально-виховному процесі для забезпечення  його ефективності. У 

підручниках відображено основні методи та підходи до іншомовного 

навчання учнів (студентів) закладів освіти, характерних для певного 

історичного періоду. 

Питаннями розробки та аналізу змісту підручників з іноземних мов  для 

середніх закладів освіти  займались такі українські та зарубіжні науковці, 

методисти та мовознавці, як: А .Р . Арутюнов, Н. П.  Басай, В. Г.  Бейлінсон, 

В. П.  Беспалько, І. Л.  Бім, Н. В.  Борисова, Н. Д.  Гальскова, Н. І. Гез, 

Т. В.  Голуб, П. Б.  Гурвич, І. Я. Лернер, О. О.  Миролюбов, А. М.  Несвіт, 

С. Ю. Ніколаєва, В. М. Плахотник, В. Г. Редько, Т. Л. Сірик, 

Н .К.  Скляренко, А. П.  Старков, Н. П.  Чумак та інші. 

У педагогічних училищах України у другій половині минулого століття  

використовувались підручники  та програми з іноземних мов для  старших 

(8-11) класів середніх шкіл. Навчання іноземним мовам відбувалося на 

низькому рівні через низку причин, а саме: нестачу підручників та їх 

невідповідність основній меті навчання іноземних мов — оволодіння 

комунікативною мовленнєвою діяльністю. Вважаємо за доцільне розглянути  

особливості навчальних підручників, які використовувались у педагогічних 

училищах України у досліджуваних хронологічних межах. 
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Після прийняття постанов 1946/1947 років  «Про  поліпшення вивчення 

іноземних мов у семирічних і середніх школах УРСР» (1946), «Про 

поліпшення викладання іноземних мов у середніх школах УРСР” (1947) 

почалась розробка нових навчальних підручників з іноземних мов 

(англійської, німецької, французької, англійської, іспанської) для середніх 

закладів освіти. У 1950 — 1970 роках використовувались  навчальні 

підручники з іноземних мов таких авторів: 

1) підручники з французької мови: М. А. Бахарева та ін. (1962);  

Е. Г. Мхитарян та ін. (1962); К. Н. Дауэ, О. Я Лившиц (1965); А. С. Шкляева, 

Т. А. Угримова (1968); В. Л. Нефедова та ін. (1975); А. С  Шкляева та ін. 

(1977); 

2) підручники з іспанської мови: Л. А. Ленская та ін. (1976); 

К. С  Кричевская та ін. (1977); 

3) підручники з анлійської мови: Ю. B. Годлинник, М. Д. Кузнец (1949-

53 роки); И. А. Нелидова, Л. Р. Тодд (1956-1964 роки); О. С. Ханова (1960-

1962); А. А.  Вейзе, Б. Е. Зарубин (1962); З. М. Цветкова, Ц. Г. Шпигель 

(1963); Ю. Б .Борисов та ін. (1966-1972); Б. Е Зарубин (1967); 

4) підручники з німецької мови: Е. Різель, М. Кестнер (1941);                 

В.  Витфогель, А.  Н.  Монигетти, М.  Петренко (1947); Л. С.  Шеляпина,           

Р. С. Витфогель (1958); К. М. Погодилов (1958); В. М. Григорьева та ін. 

(1959); Л.  С. Шеляпина, И. Л.  Камиль (1962); О. Е. Кудрявцева та ін.(1966-

1975); Л. Р. Златогорская та ін. (1973); І.  Л. Бим та ін. (1973); А. А. Гердт та 

ін. (1975) [69]. 

Усі ці підручники були видані і перевидані кілька разів у Росії і 

використовувались в усіх тогочасних закладах освіти Радянського Союзу. 

У кінці 1970-х- на прочатку 1980-років комунікативний підхід набув 

широкого застосування у навчанні іноземних мов. Іншомовна підготовка 

учнів середніх та середніх спеціальних педагогічних закладів  здійснювалась 

за навчальними підручниками А. П. Старкова і  Г. М. Уайзера з англійської 

мови, A. C. Шкляєвої — з французької мови, І.  Л. Бім — з німецької мови, 
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В. О. Білоусової — з іспанської мови. Провідною метою навчання іноземних 

мов було опанування усним іншомовним мовленням, письмо виступало як 

допоміжний засіб навчання інших видів іншомовної діяльності, аудіювання 

входило до навичок усного мовлення. 

У нормативних документах органів народної освіти того часу постійно  

підкреслювалась важливість вивчення іноземної мови, «підвищувались» 

вимоги щодо рівня іншомовних знань, розроблялись нові підручники, але це 

не сприяло ефективності іншомовної підготовки молоді. Більша частина 

випускників середньої школи, які вступали до педагогічних училищ мали 

низький рівень володіння іноземною мовою, не вміли читати і не  розуміли 

іншомовне мовлення. Основними причинами цього були: відсутність 

кваліфікованих вчителів (викладачів) іноземних мов, неефективність 

навчальних підручників, що «вдосконалювались» виключно у звітах про 

роботу педагогічних училищ  та середніх шкіл. Більшість підручників з 

іноземних мов були побудовані на навчанні учнів лексики, граматики, 

читання та перекладу іншомовних текстів, однак лексичні вправи переважали 

над іншими видами вправ, адже усне мовлення було провідним видом 

іншомовної мовленнєвої діяльності. 

У 1971-1991 роках навчання іноземних мов відбувалось за 

підручниками з англійської мови А. П. Старкова, Р. Р. Діксона,                     

Б. С. Островського та  допоміжним підручником Г. М. Уайзера; з німецької  

мови Н. П. Басай та І. Л. Бім; з французької  мови Т. А  гримової та  

А. С. Шкляєвої, з іспанської  мови  В. .Р.  Білоусової та В. Г. Редька. 

Після проголошення незалежності України відбулись суттєві зміни у 

підходах щодо змісту і методів іншомовної підготовки у закладах освіти 

України, а саме у «Програмі розвитку народної освіти на перехідний період 

1991-1995 роки» та новій програмі з іноземних мов (1991) підкреслювалась 

важливість комунікативного підходута комплексного розвитку навичок всіх 

видів іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, письма та 

читання) та врахування знань з рідної мови. Саме ці вимоги, на думку 
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авторів, забезпечували ефективність навчання, підвищували інтерес 

студентів до учіння та рівень володіння іноземною мовою. 

З 1991 по 2000 рік були розроблені нові підручники, навчально-

методичні комплекси та серії підручників для старших класів 

загальноосвітніх  середніх шкіл України таких авторів: з англійської мови —    

Т. Л. Сірик (5–11 класи), Н. К. Скляренко (5–11 класи), В. М. Плахотника,        

Т. К. Полонської, Р. Ю. Мартинової (1–11 класи); експериментальні 

підручники Т. П. Бевзенко (5–11 класи),  О. І. Литвинюк (5–11 класи); з 

німецької мови  І. Л.  Бім  (2–11 класи); з французької  мови  А. Т. Тимченка 

(2–11 клас); з  іспанської  мови  В. Г. Редька (2–11 класи). 

На основі аналізу історичних джерел  з питань навчання іноземних мов 

у середніх закладах освіти України у другій половині ХХ століття (додаток Р) 

можна стверджувати, що підручники з іноземної мови до початку 1980-х 

років друкувались англійською та російською мовами і це були серії 

підручників одних і тих же авторських колективів. У 1960-х роках 

розроблено та надруковано 55 підручників, у 1970-х роках перевидавались 

підручники російських авторів, у 1990-х роках зросла кількість нових 

підручників, які характеризувались варіативністю змісту та методів навчання 

іноземної мови. 

На допомогу вчителеві (викладачу) було видано велику кількість 

навчальних посібників (додаток С). Особливою популярністю серед учителів 

іноземних мов у 1950–х роках користувались навчальні посібники з 

фонетики, граматики та стилістики Л. В. Щерби, І. Р. Гальперіна, 

Отто Єсперсена. Для 1960-х років характерне збільшення кількості 

надрукованих посібників з іноземних мов видавництв «Просвещение», 

«Радянська школа», «Вища школа», значна кількість з яких була видана 

українською мовою. У 1970-х роках тенденція зростання кількості 

надрукованих навчальних посібників збереглася, з'явилось багато видань з 

методики навчання іноземних мов у середніх та вищих закладах освіти 

(О. О. Леонтьєва, Л. В. Щерби, О. Є. Михайлової, І. Л. Бім, Є. І. Пассова, 
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А. П. Старкова). У 1980-х роках зросла кількість посібників з розвитку 

усного іншомовного мовлення, адже  саме для цього періоду характерним 

було поширення комунікативного методу іншомовної підготовки молоді 

(В. А. Бухбіндер, Дж. Браун, М. А. Дем'яненко). У 1990-х роках після 

проголошення незалежності України розпочалася розробка нових 

підручників, програм  та методик навчання іноземних мов. Основною їх 

змістовою лінією був принцип взаємопов'язаного  комплексного розвитку 

видів іншомовної мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, письма, 

читання). Окрім підручників та посібників з іноземних мов вчителі 

(викладачі) використовували методичні журнали («Англійська  мова і 

література», «Іноземні  мови  у  шкільництві», «Іноземні мови  в  навчальних  

закладах», «Вопросы психологии», «Іноземні мови  в школі», «Психология  в 

обучении иностранного языка», газету «English», «Вестник высшей школы», 

«Педагогика», «Педагогика и психология», «Радянська  школа», «Педагогика 

и народное образование в СССР», «Проблемы школьного учебника», 

«Советская  педагогика» та інші), накази, постанови та інші нормативні 

документи органів народної освіти УРСР і Радянського Союзу, а з  1992 року 

— Міністерства освіти України. На сторінках періодичних та наукових 

видань вчителі (викладачі) іноземних мов могли знайти відповідь на  

питання, пов'язані з навчальним процесом та власне з методикою іншомовної 

підготовки  молоді у закладах освіти різних типів. Характерною особливістю 

підручників була їх політизованість (до 1991 року) та перенасичення 

однотипними вправами для розвитку читання та перекладу текстів. У кінці 

1990-х років відбувся перехід до комунікативного підходу у навчанні 

іноземних мов, створено велику кількість нової навчальної літератури, 

спрямованої на комплексний розвиток видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, читання, письма, говоріння). 

Отже, якість та кількість навчально-методичного забезпечення 

іншомовної освіти у педагогічних училищах України досліджуваних 

хронологічних меж тривалий час залишалась низькою, однак позитивні зміни 
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все ж відбувались. Із середини 1990-х років розпочалося широке 

використання автентичних навчальних посібників та матеріалів для 

використання на уроках та заняттях з іноземних мов у закладах освіти 

України. Навчання іноземних мов у педагогічних училищах у кінці минулого 

століття (з 1996 року) здійснювалось за окремими навчальними програмами 

та навчально-методичною літературою за професійним спрямуванням. 

Основними принципами іншомовної підготовки студентів педагогічних 

училищ (коледжів) були: комунікативна спрямованість навчання іноземних 

мов; єдність та послідовність програмових вимог з іноземних мов щодо рівня 

володіння іноземною мовою; вдосконалення навчальної літератури, планів та 

програм відповідно до державних стандартів з іноземної мови. 

 

       3. 4. Впровадження провідних ідей навчання іноземних мов                      

         досліджуваного періоду в практику іншомовної підготовки                

                    студентів  сучасних закладів передвищої освіти  

Навчання іноземних мов у сучасному світі є невід´ємною складовою 

професійної підготовки спеціалістів різного профілю. Іншомовна підготовка 

починається з дитячого садка і продовжується  в інших типах закладів освіти. 

Рівень іноземної мови, який учень отримує у школі є визначальним, адже 

саме там формуються навички іншомовної мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письма). Ефективність залежить від 

методики вчителя (викладача) та його уміння використовувати сучасні 

методи в контексті вирішення освітніх завдань іншомовної підготовки. 

У сучасній методиці навчання іноземної мови існує чотири підходи 

щодо стратегій навчання, а саме: біхевіористський — визначає оволодіння 

іноземною мовою як сформованість внутрішніх дій на іншомовні стимули; 

інтуїтивно-свідомий — передбачає оволодіння мовою на основі моделей в 

інтенсивному режимі з наступним усвідомленням їх значення і правил 

оперування ними; свідомий пізнавальний — спрямовує діяльність на 

засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі 
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яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань; комунікативний — 

передбачає засвоєння правил використання іншомовних моделей, що 

відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою 

функцією. Усі ці підходи відображають напрямки роботи вчителя 

(викладача) для ефективного опанування іноземною мовою. Під 

комунікативністю чи комунікативною направленістю розуміють 

направленість на співрозмовника, оптимальність навчання з метою 

досягнення ефективності впливу на іншого. Мовленнєва функціональна 

система, яка забезпечує комунікацію, тобто спілкування, має складний, 

системний характер. Ще однією умовою комунікативності є наявність чи 

відсутність у тих, хто навчається, мотиву для здійснення мовленнєвої 

діяльності. На думку О. О. Леонтьєва, «діяльності без мотиву не буває» [46]. 

Це положення є головним при визначенні комунікативності, яка набула 

широкого застосування на сучасному етапі навчання іноземних мов у 

закладах освіти України. Розглянемо особливості комунікативного підходу 

іншомовної підготовки: ті, що навчаються, вивчають мову і починають 

володіти нею лише спілкуючись; мова є функціональним засобом реалізації 

мовленнєвих навичок того, хто говорить (пише); у центрі уваги – особистість 

студента; оволодіння іноземною мовою повинно відбуватися у процесі 

творчої діяльності, яка стимулює пізнавальну активність та інші. 

Л. В. Щерба виділив три аспекти мовних явищ і вказав на 

співвідношення їх один з одним: мова, мовленнєва діяльність, результат 

мовлення. Під впливом його ідей у навчання іноземної мови виділяють три 

напрями: 1) оволодіння мовою, тобто системою мови, яка використовується 

як засіб спілкування; 2) опанування мовленнєвою діяльністю, тобто процесом 

спілкування, комунікації; 3) навчання продукту мовлення, тобто тексту, 

твору мовлення, думкам, що формулюються за допомогою засобів мови 

[113]. Оволодіння іноземною мовою — це усвідомлення засобів мови для 

мовленнєвої діяльності, активне опанування фонетикою, лексикою, 

словотвором, морфологією, синтаксисом, стилістикою. Знання іноземної 
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мови  передбачає володіння навичками мовленнєвої діяльності: слуханням 

(аудіюванням), говорінням, читанням, письмом. Тобто, студент повинен 

розуміти іншомовне мовлення, передавати власні думки, дотримуючись норм 

мовлення, вільно читати, правильно писати, використовуючи мову у різних 

сферах — комунікативно-суспільній, суспільно-виробничій (навчальній, 

перекладній), пізнавальній діяльності. 

У сучасній Україні відбувається реформування освіти у напрямі 

євроінтеграції. У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», прийнятій 2015 

року вивчення іноземних мов визначено як пріоритетний напрям 

реформування освіти. Документом визначено завдання забезпечити 

збільшення та оптимізації присутності України на міжнародних заходах та 

майданчиках, присутності в міжнародному академічному, культурному та 

громадському середовищі. Для його реалізації виникає необхідність якісно-

нового рівня іншомовної підготовки молоді відповідно до Європейських 

стандартів. Окрім цього, у Стратегії зазначено, що 75 відсотків випускників 

загальноосвітніх закладів освіти володітимуть щонайменше двома 

іноземними мовами, що підтверджуватиметься міжнародними сертифікатами 

[98]. 

У 2015 році було затверджено Національну програму вивчення та 

популяризації іноземних мов «Go Global» для зміни у системі вивчення мов у 

закладах освіти за підтримки Національної Ради Реформ України. У Програмі 

визначено проекти з чотирьох напрямків, а саме: GoCamp — новий формат 

пришкільних мовних таборів з залученням іноземних волонтерів, Global 

Goverment — ініціатива з  впровадження обов´язкового знання іноземної 

мови в системі державної служби, Go Teaching — підвищення рівня 

викладання  мови в  загальноосвітніх школах, Global Content — діяльність, 

спрямована на популяризацію вивчення іноземних мов в Україні. 

Сьогодні в Україні відбуваються зміни в системі підготовки вчителів 

іноземних мов, підвищення кваліфікації педагогів, запровадження 
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міжнародних стандартів оцінювання ЗУН іншомовних знань, реалізація 

нових підходів та методів навчання іноземних мов [116]. 

За радянських часів навчання іноземних мов відбувалось виключно  

відповідно до  освітньої політики органів народної освіти — діти  повинні 

були вивчали одну з європейських мов, але не володіти нею. Після 

проголошення незалежності України у закладах освіти продовжували 

користуватись радянською методикою, основними недоліками якої були: 

вивчення (заучування) граматики без практичного застосування в усному та 

писемному мовленні; читання та переклад текстів як основні види роботи на 

уроках (заняттях) з іноземних мов; розвиток навичок говоріння зводився до 

заучування (а в більшості випадків і до «зазубрювання») лексичних тем без їх 

розуміння; основною функцією вчителя (викладача) була контролююча, що 

полягала у виправлення помилок граматики, вимови та читання.  

У кінці ХХ століття і на початку ХХІ століття в закладах освіти 

України все більшої популярності набули нові комунікативні методики 

навчання іноземних мов, «запозичені» у педагогів зарубіжних країн. Серед 

них варто назвати ті, які були і є найбільш ефективними в оволодінні 

іноземною мовою старшокласниками (випускниками) загальноосвітніх шкіл 

та  студентами педагогічних училищ (коледжів), а саме: навчання  у групах 

взаємодії та співробітництва, «brain storm» (мозкова атака, мозковий штурм), 

«inside/outside circles» (внутрішні /зовнішні кола), «think-pair-share» (обмін 

думками),  «interview in pairs» (парні інтерв’ю), ігри проблемного 

спрямування, метод проектів, «мовне портфоліо» та інші. Роль інтернету та 

інформаційних ресурсів теж важко переоцінити, адже інформаційні 

технології є пріоритетними світовими теденціями. 

Цілі навчання іноземних мов почали змінюватись відповідно до 

світових тенденцій вивчення мов — формування комунікативної компетенції 

та уміння  працювати з іншомовною інформацією (шукати, систематизувати, 

вибирати та впроваджувати) стали пріоритетними характеристиками 

іншомовної підготовки молоді. З появою інтернету з'явилась можливість 



201 
 

спілкуватись іноземною мовою з носіями  мови, використовувати автентичні 

фільми, мультфільми, сайти видань, газет, журналів відповідно до 

програмових вимог з іноземної мови. Інтернет — це також і джерело для 

діалогу культур та міжкультурного спілкування. Студенти педагогічних 

училищ (коледжів) мають можливість ознайомитись з лінгвістичними та 

соціолінгвістичними особливостями іноземної мови, з культурою та історією 

країни, мова якої вивчалась. Ці матеріали використовувались на заняттях 

(уроках) з метою: створення проблемних ситуацій; виконання проектів, 

рефератів, досліджень, ессе; самостійної пізнавальної діяльності студентів 

педагогічних училищ (коледжів) для підвищення рівня володіння іноземною 

мовою; проведення тестувань, перекладів, анотацій  автентичних текстів та 

інші [54]. 

На початку ХХІ століття Рада Європи розробила і затвердила 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти:  вивчення, викладання, 

оцінювання. Міністерство освіти та науки України рекомендувало цей 

документ для використання у закладах освіти різних типів. Відповідно до 

рекомендацій було виділено 6 основних рівнів володіння мовою: А1 та А2 

(елементарний користувач), В1 та В2 (незалежний користувач), С1 та С2 

(досвідчений користувач). Для встановлення рівня володіння іноземною 

мовою  передбачено об´єктивні критерії. Однією з переваг нової методики є 

відповідність навчання стандартам європейської освіти та поетапне 

опанування кожним рівнем від А1 до С2 (А1 — для учнів 5-7 класів 

загальноосвітніх закладів освіти, рівень А2 — для 8-9 класів, рівень В1 — 

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, В1 — для 8-9 класів та В2 — 

для 10-11 класів середніх  закладів освіти з поглибленим вивченням 

іноземної мови [37].  

Найбільш ефективним у навчанні іноземних мов у сучасних закладах 

освіти є компетентнісний та комунікативний підходи, спрямовані на  

формування практичних навичок усного  іншомовного мовлення. До 

сучасних навчально-методичних комплексів (на прикладі англійської мови) 
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входять підручник (student’s book або course book), робочий зошит для учня 

або студента (workbook), CD та DVD диски, книга для вчителя (викладача) з 

розробленими методичними рекомендаціями щодо заняття та оцінювання, 

інтерактивних завдань на картках, тестів із кожної теми, тестів для поточного 

контролю  (progress tests, mid-year tests) та підсумкових тестів тощо. Мовний 

та мовленнєвий матеріал у НМК підібрано для комплексного розвитку 

навичок іншомовної мовленнєвої діяльності. Сучасна освіта будується на 

використанні мультимедійних засобів, аудіо- та відеоматеріалів з 

обговоренням після перегляду. У мережі Інтернет є значна кількість сайтів 

для самостійного вивчення мови, безкоштовні дистанційні курси, спільноти у 

віртуальному середовищі, спілкування іноземною мовою у соціальних 

мережах. 

Реалізацію європейських підходів до навчання іноземних мов у 

закладах освіти України розпочато, але існує існує низка недоліків, а саме: 

низький рівень володіння мовою випускників шкіл; недостатня внутрішня 

мотивація для вивчення іноземних мов; відсутність самоорганізованості 

студентів щодо системності іншомовної підготовки;  труднощі  оволодіння 

мовою; недостатня кількість навчальних годин; недостатній професійний 

рівень вчителів (викладачів) іноземних мов. Для підвищення кваліфікації  в 

Україні створено умови для співпраці викладачів з міжнародними 

організаціями (Британською Радою, Корпусом Миру США в Україні, 

Інститутом ім. Гете та іншими), а також участі у онлайн-конференціях, 

вебінарах, міжнародних проектах і програмах, тренінгах з методики 

іноземних мов і т. д. 

 Навчання іноземних мов у закладах освіти з немовних спеціальностей 

(тобто там, де іноземна мова не є профільною) відображає  зміни підходів та 

пріоритетів іншомовної підготовки молоді у пошуках найбільш ефективної 

методики. Твердження про те, що знання іноземної мови є невід'ємною 

умовою успішності та конкурентоздатності сучасного спеціаліста є загально-

відомим, однак ми маємо визнати, що  рівень і якість іншомовної підготовки 
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в Україні не відповідає сучасним вимогам Європейської спільноти. 

Установлення економічних, освітніх, політичних та кільтурних зв'язків  з 

іншими країнами вимагає перебудови існуючої методики навчання іноземних 

мов у закладах освіти. Приєднання України до Болонського процесу 

створило передумови для розробки нових навчальних планів і підручників 

для формування високого рівня іншомовної мовленнєвої компетенції. 

На сучасному етапі володіння іноземною мовою є обов'язковим не 

тільки для студентів, а й для вчителів (викладачів) закладів освіти. 

Міністерством освіти і науки України розроблено типові освітні програми з 

іноземних мов для закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної, вищої, позашкільної, інклюзивної освіти, методичні рекомендації 

для вчителів та списки рекомендованої навчально-методичної літератури, 

електронні підручники тощо. Незважаючи на велику різноманітність 

підручників як українських, так і зарубіжних авторів, безперервність та 

систематичність іншомовної підготовки у закладах освіти, можливість 

вивчати іноземну мову засобами інтернету (використання он-лайн курсів, 

електронних підручників, автентичної літератури, спілкування в тематичних 

інтернет-спільнотах і т. д.) у студентів виникають труднощі навчання 

іноземної мови. Насамперед, вони пов'язані з відсутністю мотивації до 

опанування мовою, тому перед викладачем стоїть завдання пошуку 

ефективних способів її підвищення. Сучасний викладач повинен володіти 

творчими здібностями та умінням застосовувати проблемні методи 

відповідно до поставленої мети (метод проектів, мозковий штурм, дискусія, 

рольова гра). Ці методи сприяють розвитку комунікативної компетенції 

студентів, підвищують інтерес до вивчення мови. Використання 

різноманітних методів та прийомів іншомовної підготовки може бути 

ефективним лише за умови бажання студента володіти мовою. Окрім цього, 

суттєвою перепоною для оволодіння іншомовною компетенцією є  різні  

рівні володіння мовою і здібності щодо її вивчення у студентів однієї групи. 
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Отже, опанування іноземною мовою — це складний процес, який 

полягає не тільки у вмінні читати та розуміти іншомовне мовлення, а й 

системності та систематичності мовленнєвої діяльності. На наш погляд,  

необхідно виділити наступні проблеми навчання іноземної мови у сучасних 

закладах освіти: 

1) бажання  студентів  швидко і досконало володіти мовою; 

2) одноманітність вправ, відсутність ситуативного мовлення; 

3) відсутність або низький рівень мотивації та інтересудо вивчення мов; 

4) перенасичення іншомовного навчання граматикою; 

5) відсутність кваліфікованого викладача, здатного розробити індивідуальну 

програму вивчення іноземної мови з уникненням труднощів опанування та 

системою вправ для ефективнішого сприймання; 

6) застосування застарілих методик іншомовної підготовки; 

7) постійні виправлення та зауваження щодо вимови, помилок і т.д.; 

8) несприятлива атмосфера на заняттях та інші. 

Визначальним у навчанні мови є практика спілкування, тому 

найважливішим завданням викладача (вчителя) є пошук ефективних методів 

та прийомів, які дозволять уникнути або мінімізувати  виникнення 

труднощів.   

Здобутки педагогів та методистів іноземних мов минулого століття 

важливі для збереження наступності та можливості впливу на освітні 

процеси сучасної України для розвитку всебічно розвиненої, обдарованої, 

творчої особистості. Основним пріоритетом політики України визначено 

Європейську інтеграцію, яка є рушійною силою розвитку економічних, 

культурних та освітніх процесів нашої держави. Метою  реформ є  створення 

національної системи  освіти, здатної забезпечити високий рівень підготовки 

фахівців зі знанням іноземної мови, збереження здобутків минулого, 

створення нового відповідно до можливостей і потреб держави. Однак, 

відбуваються протиріччя між важливістю опанування іноземною мовою 
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громадянами України та рівнем іншомовної підготовки у середніх та вищих 

закладах освіти. 

Навчання іноземній мові починається ще у дошкільних закладах освіти, 

з'явились нові методики іншомовної підготовки, нова  фахова та навчальна 

література, однак рівень володіння іноземною мовою випускниками середніх 

закладів освіти залишається низьким, особливо в сільській місцевості.    

Проведемо порівняльний аналіз іншомовної підготовки молоді у 

закладах освіти другої половини минулого століття і початком XXI століття 

(сучасний період). У 1950-1960-х роках органами народної освіти 

визнавалась проблема низького рівня іншомовних знань учнів середніх шкіл 

та слухачів педагогічних училищ УРСР, були зроблені певні кроки для його 

підвищення, однак очікуваних значних результатів це не принесло. 

На сьогодні державою створено умови для підвищення рівня 

іншомовних знань молодого покоління, а саме: володіння іноземною мовою 

учнями середніх загальноосвітніх шкіл є обов'язковим, з 5-го класу введено 

вивчення другої іноземної мови, методика іноземних мов будується  

відповідно до комунікативного спрямування (основна мета – усне 

спілкування іноземною мовою з розумінням іншомовного мовлення 

співрозмовника). Середні загальноосвітні школи України дають своїм учням 

високий рівень знань з основ різних наук, однак іншомовна підготовка 

здійснюється, на нашу думку, недостатньо. Як показують результати 

державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання з 

іноземних мов рівень знань випускників не відповідає шкільним оцінкам  

навчальних досягнень, учні мають прогалини у знаннях з цього предмета, 

особливо з граматики, не розуміють значення нових лексичних одиниць, що 

призводить до труднощів розуміння завдань [67;68;74]. 

Пошук ефективних методик, оновлення змісту навчання іноземних мов 

у середніх педагогічних закладах України набув особливого поширення в 

другій половині минулого століття (з 1970-років). Вітчизняні методисти, 

науковці, вчителі вивчали передовий досвід зарубіжних колег, намагалися 
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втілити кращі напрацювання у практику іншомовної підготовки учнів та 

слухачів середніх закладів освіти України. Серед здобутків можна виділити 

такі: неперервність іншомовної освіти; комунікативний підхід до навчання 

іноземних мов як основа ефективного опанування іноземною мовою; 

удосконалення нормативних документів та навчально-методичної літератури 

щодо навчання іноземних мов у  середніх та вищих закладах освіти І-ІІ рівнів 

акредитації; забезпечення реалізації міжпредметних зв'язків та врахування  

рідної мови; відповідність навчальних підручників основній меті іншомовної 

підготовки — навчанню усного мовлення; посилення вимог щодо фахової 

кваліфікованої підготовки викладачів іноземних мов для педагогічних 

училищ і коледжів педагогічного профілю. 

Звичайно, досвід  вітчизняної  педагогіки  та методики іноземних мов 

потрібно розглядати в порівнянні з сучасною освітою  без упередженості та 

стереотипів, відкинувши такі негативні явища як «ідеологізація» та 

«політизація» навчання. Не можна стверджувати, що радянська система 

освіти була недієвою, адже влада приділяла увагу проблемам її розвитку. 

Партійне  керівництво розуміло, що освіта відіграє надзвичайно  важливу  

роль у розбудові держави. В основу роботи всіх освітніх установ було 

покладено  трудове навчання та гармонійне виховання дітей шкільного віку 

та молоді, вказувалося  на велике значення дошкільного виховання,  

професійної освіти, поширення політичної освіти тощо. Пріоритетними 

педагогічними напрямками освіти в радянський період  були: єдність  мети  і 

завдань  на  всіх ланках;  обов’язковість, безоплатність і спільність для обох 

статей  навчання  у трудовій і  професійній  середній   та  вищій  школах; 

перевага  у  прийомі  до всіх установ  дітей робітників і селян; відокремлення 

школи  від  церкви, заборона релігійного навчання  і  виховання дітей [99]. 

Великого значення у радянських закладах середньої освіти  надавалося   

патріотичному  вихованню, яке забезпечувало морально-етичні засади 

формування  у молоді почуття  національної  гідності  та стійких моральних 

норм. Студенти педагогічних училищ привчалися до працелюбства, 
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охайності, шанобливого ставлення до дорослих,  виконання  повсякденних 

обов’язків, а  їх моральному  розвитку  сприяло  гуманне  та  доброзичливе  

ставлення  до    людей   похилого  віку. 

На нашу думку, основними цілями навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття були: 

1) мовна компетентність — оволодіння новими лексичними одиницями 

відповідно до тем та сфер спілкування у межах програмового матеріалу 

з іноземних мов; 

2) мовленєва компетентність — розвиток та вдосконалення 

комунікативних іншомовних навичок мовленнєвої діяльності (читання, 

аудіювання, говоріння, письма); 

3) навчально-пізнавальна компетентність — розвиток навичок навчально-

пошукової діяльності для оволодіння іноземною мовою; 

4) соціокультурна компетентність — засвоєння студентами 

соціокультурних знань про країну, мова якої вивчалась, уміння 

порівнювати спільне та відмінне в культурі своєї країни та країни, мова 

якої вивчалась; 

5) розвиток та виховання молодого покоління: особистісне 

самовизначення щодо майбутньої професії, інтерес до самостійного 

вивчення іноземної мови та її практичне використання, соціальна 

адаптація, формування якостей громадянина та патріота. 

Відповідно до виділених цілей  навчання іноземних мов студенти 

педагогічного училища повинні були: 

 знати/розуміти: значення лексичних одиниць відповідно до тематики 

та ситуацій спілкування, особливості культури країни, мова якої 

вивчалась; значення граматичних явищ; країнознавчі відомості з 

автентичної літератури про науку і культуру, історію та сучасність, 

правила мовного та немовного спілкування; 

  вміти: а) навички говоріння (усного іншомовного мовлення): вести 

діалог, бесіду, брати участь в обговоренні прочитаного (почутого, 
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побаченого) іноземною мовою, дотримуючись правил 

етикету;розповідати про себе, свої вподобання в межах визначеної 

програмовими вимогами тематики і проблематики; б) навички  

іншомовного читання: читати автентичні тексти різних жанрів та 

стилів, використовуючи основні види читання (ознайомлювальне, 

вивчаюче, пошукове/ оглядове) залежно від комунікативної мети; в) 

навички іншомовного письма: вміти писати особисті листи, 

заповнювати анкету, відомості про себе іноземною мовою; копіювати 

іншомовні тексти прописом; г) навички іншомовного аудіювання: 

розуміти висловлювання співрозмовника в повсякденному 

спілкуванні, розуміти основний зміст аудіо та відеотекстів 

(оголошення, прогноз погоди, інтерв'ю, репортаж) відповідно до 

тематики та програмових вимог; 

  використовувати отримані знання та навички іншомовного мовлення 

в практичній діяльності та повсякденному житті. 

Основними недоліками  радянської  системи  освіти  науковці  

вважають надмірну централізацію, тоталітарну комуністичну ідеологію, 

«залишкове» фінансування  освіти, відсутність методичної підтримки  

вчителів усіх  рівнів, а також  закритий  характер системи і, як  наслідок,  

нездатність  еволюціонувати  і адаптуватися  до  нових умов та  потреб 

суспільства. Школа, на думку дослідників, прищеплювала дітям  пасивне 

споживання — некритичне сприйняття  існуючого  соціального  порядку  

засобами  дисципліни  та  регламентації [99]. 

Щодо іншомовної підготовки підростаючого покоління у середніх 

закладах освіти в другій  половині  ХХ  століття варто назвати такі здобутки: 

висвітлення у періодичних виданнях питань покращення  навчання іноземних  

мов, передового  педагогічного  досвіду; публікація значної кількості 

наукових статей та досліджень з комунікативної лінгвістики, психології  та  

педагогіки; розробка нових методів навчання іноземних мов (особистісно-

діяльнісного, комунікативного) та переорієнтація навчання на особистість 
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студента; удосконалення планів та програм, пошук  ефективних  методів  і 

засобів  навчання іноземної  мови; випуск науково-методичної літератури для 

вчителя і різноманітних  допоміжних  посібників, аудіо та відеозасобів; 

посилення вимог до особистості вчителя, вдосконалення його професійної  

майстерності; спрямованість державної політики на покращення стану 

викладання іноземних мов, яка підтверджувалася низкою нормативних  

документів, наказів  та  інструкцій; обговорення стану  іншомовної  освіти  

різних типів закладів освіти під  час  педагогічних  читань, нарад, з’їздів, 

конференцій [45]. 

Недоліками в організації  іншомовної  підготовки в закладах освіти в  

другій половині XX століття на думку науковців  були: визначальний вплив 

суспільно-політичних чинників на зміст, форми і методи вивчення іноземних 

мов; надмірна ідеологізація та політизація процесу навчання іноземних мов; 

недосконалість  методів  навчання, домінування на заняттях рідної мови; 

неправильна постановка цільового компонента навчання мови, спрямованість 

на формування рецептивних умінь, а не «живого спілкування»; уніфікація 

навчального процесу, унеможливлення особистісно- орієнтованого навчання; 

переважання колективно-групових методів навчання над особистісно-

орієнтованими; відсутність належної технічної бази і відповідного розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій іншомовної підготовки; формальне 

засвоєння знань, наслідком якого була ідеологія людей, які в закритому до 

зовнішніх зв’язків суспільстві не могли реалізувати  свої  знання з іноземних 

мов, а тому глибокі знання були необов’язковими для життя [45]. Ці  

негативні тенденції  простежувались до 1991 року, коли Україна входила до 

складу Радянського Союзу. У середніх  та середніх спеціальних педагогічних 

закладах  освіти іншомовна підготовка здійснювалася за уніфікованими (без 

права вибору викладачами чи керівництвом закладу) програмами та 

навчально-методичною літературою для всіх закладів Союзних республік. 

Після проголошення незалежності України методика навчання іноземних мов 
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почала розвивалась на принципах варіативності, врахування вікових 

особливостей, розвитку гармонійно розвиненої особистості. 

На нашу думку, необхідно виділити такі основні здобутки педагогів у 

галузі навчання іноземних мов другої половини минулого століття, які варто 

використовувати у сучасних закладах освіти для забезпечення ефективності 

іншомовної підготовки: 

1) важливість знань з граматики іноземної мови для усунення подальших 

труднощів розуміння інщомовних текстів і ситуативного мовлення; 

2) спрямованість навчально-виховного процесу на особистість студентів, 

розвитку їх творчості та самостійності; 

3) збільшення кількості годин з іноземних  мов у навчальних планах; 

4) забезпечення комунікативного підходу, розвиток ситуативного 

іншомовного мовлення, розуміння мовлення співрозмовника  як основні 

цілі навчання іноземних мов; 

5) розробка та вдосконалення навчально-методичної літератури, підвищення 

вимог до змісту іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ і 

коледжів педагогічного профілю; 

6) планування та організація навчально-виховного процесу з іноземної мови. 

Сьогодні  актуальними  залишаються положення про вимоги щодо 

змісту іншомовної освіти, про підготовку вчителя, використання 

різноманітних  засобів, методів навчання, які забезпечують розвиток творчої 

активності, інтересу, самостійності студентів педагогічних училищ України.  

Отже, реформування іншомовної  освіти України було і є важливим в 

реалізації освітніх процесів нашої держави. Позитивні зміни та 

напрацювання  вчителів-практиків, науковців, мовознавців щодо методики  

навчання іноземних мов у педагогічних училищах України у другій половині 

минулого століття повинні стати основою для подальшого реформування та 

вдосконалення цього напряму освіти для підвищення ефективності 

іншомовної підготовки студентів сучасних закладів освіти.    
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                             Висновки до третього розділу  

У третьому розділі розкрито теоретичні засади дидактичного 

забезпечення процесу навчання іноземних мов, охарактеризовано 

особливості навчальних методик (для всіх видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності) та навчально-методичне забезпечення у педагогічних училищах 

України в досліджуваних хронологічних межах; виділено основні здобутки 

педагогів у галузі навчання іноземних мов другої половини ХХ століття, які 

варто використовувати у сучасних закладах освіти. 

          Визначено, що ефективність навчання іноземних мов неможлива 

без дотримання таких педагогічних умов: впровадження у навчально-

виховний процес освітніх технологій (особистісно зорієнтованих, 

інтерактивних, технологій співпраці і т.д.); вдосконалення змісту та завдань 

іншомовної освіти; забезпечення закладів освіти кваліфікованими вчителями 

(викладачами) з іноземних мов та підвищення їх педагогічної майстерності; 

створення належного нормативно-методичного забезпечення (навчальних 

планів, програм, підручників, науково-методичної літератури, навчально-

методичних комплексів, додаткових посібників, оригінальної іншомовної 

літератури і т.д.). Крім того, вчитель (викладач) іноземної мови повинен 

реалізовувати такі функції: комунікативно-навчальну, виховну, освітню, 

розвиваючу, гностичну, конструктивно-плануючу та організаторську. 

           Встановлено, що на початку 1950-х років на заняттях з іноземних 

мов у педагогічних училищах України застосовувався свідомо-порівняльний 

метод навчання. Основними засобами навчання були підручники, тематичні 

картинки, граматичні таблиці, програвач та навчальне кіно. Навчальні плани 

та програми середніх спеціальних педагогічних закладів освіти змінювались 

відповідно до постанов та наказів вищих органів народної освіти. 

Характерною рисою першої половини 1950-х років була ідеологічна та 

політична спрямованість змісту іншомовної підготовки. Через гостру нестачу 

вчителів іноземних мов у закладах вищої педагогічної освіти було 

запроваджено підготовку вчителів широкого профілю. 
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У другій половині 1960-х років почалася робота науковців та 

методистів іноземних мов над створенням нових підручників для закладів 

середньої освіти, основними відмінностями яких порівняно з попередніми 

роками була можливість використовувати на заняттях крім підручника 

навчально-методичні комплекси (підручник, книга для вчителя, 

грампластинки та наочні посібники). Особливістю підручників з іноземних 

мов цього періоду була відсутність методичної закономірності їх побудови 

порівняно з попередніми роками. Крім того, більшість підручників 

проходили кваліфіковану перевірку перед впровадженням у навчально-

виховний процес закладів освіти. 

У роботі звернено увагу на те, що 70-ті роки характеризувались 

виникненням та розвитком свідомо-порівняльної методики (Ю. І. Пассов, 

С. Ф. Шатилов), основними ознаками якої були практична і комунікативна 

спрямованість навчання, застосування диференційованого та комплексного 

підходів до організації іншомовної мовленнєвої діяльності. 

У ході дослідження визначено, що модернізація методики навчання 

іноземних мов у 80-х роках відбувалась за такими напрямами: впровадження 

особистісно зорієнтованих та комунікативних методик, інтенсифікація 

навчання, практичне оволодіння іноземною мовою як мета навчання. 

Детальний аналіз цілей навчання цього періоду подано у публікаціях 

методистів В. А. Бухбіндера, Н. І. Гез, М. В. Ляховицького, 

О. О. Миролюбова, С. Ю. Ніколаєвої.  

Друга половина 1990-х років стала періодом активного впровадження 

комунікативного методу навчання, що співпав із початком інтегрування 

української держави у європейські освітні та культурні процеси. 

Встановлено, що: навчання усного іншомовного мовлення було 

пріоритетним  видом мовленнєвої діяльності; розподіл усного мовлення на 

діалогічне, монологічне та аудіювання ускладнив навчальні програми з 

іноземних мов і став передумовою реалізації педагогічних умов 

комплексності спрямування іншомовної навчальної діяльності; навчання 
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читання іншомовних текстів та вправи на розуміння текстів займали майже 

весь час занять, однак кількість студентів з низьким рівнем іншомовної 

підготовки була значною; тексти для читання були різноплановими 

(починаючи з 1970-х років) з врахуванням країнознавчих відомостей про 

країну, мова якої вивчалась; іншомовне письмо виступало лише засобом 

навчання інших видів мовленнєвої діяльності, який дозволяв краще 

засвоювати програмовий матеріал.  

Опанування іноземною мовою вважаємо необхідним компонентом 

загальнокультурного розвитку, рівня освіченості та залучення молоді до 

світової культури і загальнолюдських цінностей. Визначено основні 

труднощі в опануванні іноземною мовою, які часто розглядаються крізь 

призму проблем мовленнєвого розвитку особистості та формування її 

іншомовної  компетентності, а саме: бажання швидко та досконало оволодіти 

мовою; відсутність кваліфікованого вчителя (викладача); перенасичення 

граматичним матеріалом; невміння думати іноземною мовою (лише рідною з 

подальшим перекладом та пошуком еквівалентів); відчуття дискомфорту та 

збентеженості; тиск вчителя або інших студентів; постійні виправлення та 

зауваження вчителя (викладача); відсутність мотивації та інші. 

Окреслено провідні ідеї методики навчання іноземних мов другої 

половини ХХ століття, які варто використовувати у сучасних закладах освіти 

для забезпечення ефективності іншомовної підготовки молоді: знання 

граматики як основа формування інших мовленнєвих навичок; спрямованість 

навчання на студента, його творчість та самостійність; забезпечення 

комунікативного підходу; розробка та вдосконалення навчально-методичної 

літератури; систематичне підвищення кваліфікації викладача іноземної мови, 

використання сучасних методик та інші. 

Визначено, що реформування та вдосконалення іншомовної освіти 

було й залишається важливою складовою частиною освітньої політики нашої 

країни. Актуальним залишається звернення науковців, мовознавців, учителів 

до здобутків педагогіки та методики навчання іноземних мов минулого 
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століття для розробки нових методів іншомовної підготовки у сучасних 

закладах освіти України. 

Основні висновки і результати дослідження, що стосуються третього  

розділу, висвітлені у публікаціях автора [103;104;105;106;107;122].  
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                                                ВИСНОВКИ 

Дослідження педагогічних умов навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України другої половини ХХ століття дало змогу 

дійти наступних висновків: 

1. Аналіз науково-педагогічної літератури та архівних матеріалів дає 

підстави стверджувати, що наукові дослідження з навчання іноземних мов у 

другій половині ХХ століття відповідно до зміни цільового компонента 

доцільно об'єднати у 3 групи: 1) розвиток змісту іншомовної освіти на 

засадах політизованої методології та проблемного методу навчання 

іноземних мов (1950-ті – 1985 роки); 2) переорієнтація змісту іншомовної 

підготовки на комунікативність, збагачення змісту освіти національними 

компонентами (1985 – 1991 роки); 3) навчання іноземних мов у період 

становлення незалежної України та розробка компетентнісного аспекту 

іншомовної освіти (1991 – 2000 роки).  

2. Узагальнено підходи до визначення поняття і змісту терміну 

«педагогічні умови» у контексті навчання іноземних мов як поєднання 

загальних та спеціально-предметних педагогічних умов. Загальні педагогічні 

умови забезпечують ефективність навчально-виховного процесу та 

визначаються принципами педагогіки (умова цілеспрямованості 

педагогічного процесу, науковості змісту навчання і виховання; 

систематичності та послідовності; творчості учнів у педагогічному процесі; 

вибору оптимальних методів, форм, засобів навчання і виховання; 

комплексного підходу до навчання й виховання; міцності, усвідомленості і 

дієвості результатів навчання; поваги до особистості учня (студента) у 

поєднанні з вимогливістю). Спеціально-предметні умови необхідні для 

набуття знань, умінь та навичок з окремих навчальних предметів 

(дисциплін), враховуючи їх специфіку (умова комплексного та 

взаємопов'язаного навчання видів іншомовної мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письма); врахування знань з рідної мови; 
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домінуюча роль вправ комунікативного характеру; особистісно орієнтована 

спрямованість іншомовного навчання; забезпечення навчального процесу 

автентичними матеріалами (підручниками, відео та аудіотехнікою, 

аудіофайлами, лінгафонними кабінетами і т.д.); мотиваційне забезпечення 

іншомовної мовленнєвої діяльності; індивідуалізація іншомовної підготовки 

молоді та інші. 

Педагогічні умови навчання іноземних мов визначено як комплекс 

організаційних і педагогічних факторів (чинників) для забезпечення 

формування іншомовної комунікативної компетентності (мовної, 

мовленнєвої, соціокультурної, країнознавчої, лінгвокраїнознавчої). 

3. У дослідженні виокремлено та охарактеризовано 5 періодів 

іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України в другій 

половині ХХ століття за критерієм введення у педагогічний обіг 

нормативних документів, якими упорядковувався навчально-виховний 

процес: 1) 1950-1958 роки – навчання іноземних мов в умовах післявоєнної 

відбудови та політехнізації змісту освіти; 2) 1958-1971 роки – перехід до 

практичної спрямованості та комплексного підходу до іншомовної 

підготовки підростаючого покоління; 3) 1971-1984 роки – посилення 

комунікативного методу в умовах реформування освітньої системи; 4) 1984-

1991-ті роки – розширення змісту практичної спрямованості іншомовної 

освіти; 5) 1991-1998 рік – зміна цільового компоненту навчання іноземних 

мов на засадах компетентнісного підходу. 

4. Розкрито особливості методик навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України: цільовим компонентом було оволодіння 

усним іншомовним мовленням, розподіл якого на діалогічне, монологічне та 

аудіювання ускладнив програми з іноземних мов і став основою для 

розробки диференційованих вправ для кожного виду іншомовної 

мовленнєвої діяльності; зміни цілей іншомовної підготовки молоді 

відбувались з врахуванням змін у освітній політиці держави; навчання 

читання та перекладу іншомовних текстів як основні види вправ; письмо на 
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заняттях з іноземних мов виступало лише засобом навчання інших видів 

іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Визначено напрями професійно-педагогічної підготовки вчителів 

іноземних мов у закладах вищої освіти України у другій половині  ХХ 

століття:  розроблення та впровадження державних стандартів з іноземних 

мов; покращення матеріально-технічного та навчально-методичного 

забезпечення; впровадження у навчальний процес нових курсів іноземних 

мов з носіями мови; вдосконалення організації і проведення  педагогічної 

практики студентів у загальноосвітніх та вищих закладах педагогічної освіти 

І-ІІ рівня акредитації (коледжах, училищах, технікумах); формування у 

студентів соціокультурної компетентності (країнознавчого та 

лінгвокраїнознавчого компоненту навчання іноземних мов); підвищення 

професійної майстерності майбутнього вчителя іноземних мов; 

вдосконалення освітніх програм з підготовки вчителів іноземних мов. 

5. Виокремлено позитивні зміни в організації іншомовної підготовки 

студентів педагогічних училищ досліджуваних хронологічних меж: 

впровадження нових методів навчання – особистісно-діяльнісного та  

комунікативного;  розробка та вдосконалення навчальних планів і програм, 

пошук ефективних методів і засобів навчання іноземних мов; збільшено 

випуск науково-методичної літератури для вчителя; спрямованість державної 

політики на покращення навчання іноземних мов у закладах освіти та на 

подолання недоліків. Недоліками в навчанні іноземних мов у досліджуваних 

хронологічних межах визначено: надмірну ідеологізацію та політизацію 

навчально-методичного забезпечення; перевагу читання та перекладу 

іншомовних текстів на заняттях, заперечення важливості аудіювання та 

письма як видів іншомовної мовленнєвої діяльності; заучування  лексичних  

та граматичних одиниць без практичного застосування у мовленні; 

уніфікацію підручників з іноземних мов (до 1991 року). 

 Досягнення сучасної методики навчання іноземних мов базуються на 

накопиченому багатьма поколіннями досвіді вчителів іноземних мов та 
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наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. У ході дослідження 

визначено певні здобутки педагогів у галузі навчання іноземних мов другої 

половини ХХ століття, які варто використовувати у сучасних закладах 

передвищої освіти для забезпечення ефективної іншомовної підготовки 

молоді, а саме: знання граматики як основи формування інших мовленнєвих 

навичок; спрямованість навчання на студента, його творчість та 

самостійність; комунікативний підхід; розробка та вдосконалення навчально-

методичної літератури; систематичне підвищення кваліфікації викладача 

іноземної мови, використання сучасних методик. Педагогічна умова 

комплексності іншомовної навчальної діяльності закріплена у навчальних 

програмах та підручниках з іноземних мов для закладів освіти України ( з 

1996 року).  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів навчання іноземних 

мов у педагогічних училищах України у другій половині ХХ століття. 

Залишаються актуальними та потребують подальшого розгляду питання 

вдосконалення професійної майстерності викладачів іноземних мов, 

впровадження компетентнісного підходу у зміст іншомовної освіти, 

удосконалення змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього 

предмета у закладах вищої освіти України. 
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                                               ДОДАТКИ 

                                                Додаток А 

Тематика основного масиву публікацій і дисертацій з теорії навчання 

                                                Додаток А.1 

           Тематика основного масиву публікацій та дисертацій 

з теорії навчання у 80-ті роки ХХ століття [2, с. 83] 

Тематика робіт 
Кількість робіт* 

статті книги дисертації 

Загальнодидактичні питання 29 16 3 

Принципи навчання 14 3 2 

Зміст навчання 23 7 4 

Методи та методичні прийоми 

навчання 
17 17 7 

Технологія навчання 0 1 0 

Форми навчання (крім уроку) 18 4 3 

Урок 12 7 0 

Засоби навчання, кабінетна система 21 16 6 

Політехнічна підготовка й виробниче 

навчання 
0 3 0 

Проблемне навчання 6 1 2 

Диференційоване навчання 3 0 1 

Формування знань, умінь, навичок 25 7 16 

Розвиток особистісних якостей учнів у 

процесі навчання 
14 8 16 

Боротьба за успішність та якість знань    

Контроль, оцінка, облік знань, умінь, 

навичок 
11 2 0 

Самостійна робота й самостійність 

учнів 
13 4 6 

Організація творчої пізнавальної 

діяльності учнів 
5 5 0 

Домашні завдання 6 1 1 

Навантаження учнів, раціональна 

організація робочого дня учнів 
4 2 1 

Інші 7 2 1 
 

* – в одній роботі могли розглядатися кілька питань 
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                                                        Додаток А.2 

Тематика основного масиву публікацій та дисертацій 

з теорії навчання в 90-ті роки ХХ століття [2, с. 88] 

Тематика робіт 

Кількість робіт* 

статті книги 
дисерта

ції 

Загальнодидактичні питання 10 16 1 

Комплексні дидактичні проблеми 20 7 7 

Принципи навчання 1 0 3 

Диференціація та індивідуалізація навчання 17 2 10 

Зміст навчання 35 4 17 

Методи та методичні прийоми навчання 8 5 6 

Технологія навчання 10 8 7 

Форми навчання (крім уроку) 17 1 18 

Урок 11 4 0 

Засоби навчання 30 7 12 

Проблемне навчання 0 2 2 

Формування знань, умінь, навичок 18 7 30 

Розвиток особистісних якостей учнів у 

процесі навчання 
18 5 40 

Боротьба за успішність та якість знань    

Облік та оцінка, діагностика, моніторинг 

знань, умінь, навичок, особистісного 

розвитку учнів 

27 4 3 

Самостійна робота й самостійність учнів 4 0 8 

Організація творчої пізнавальної діяльності 

учнів 
0 3 2 

Домашні завдання    

Модульне навчання 15 6 4 

Навантаження учнів, раціональна 

організація робочого дня учнів 
2 0 2 

Інші 9 1 1 
 

* – в одній роботі могли розглядатися кілька питань 

 

 

                                           

 

                                                    



232 
 

                                                   Додаток Б 

Список закладів вищої педагогічної освіти I-II рівнів акредитації         

                      станом на 1999/2000 навчальний рік  [63]      

ПЕДАГОГІЧНІ 

УЧИЛИЩА 

ПЕДАГОГІЧНІ 

КОЛЕДЖІ 

ПЕДАГОГІЧНІ 

ТЕХНІКУМИ 

ЧАСТИНИ  ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1.Барське 

2.Володимир-

Волинське 

3.Луцьке 

4.Артемівське  

5.Красноармійське  

6.Шахтарське 

7.Макіївське 

8.Бердичівське 

9.Коростишівське 

10.Мукачівське 

11.Запорізьке 

12.Сімферопольське 

13.Бродівське 

14.Самбірське 

15.Кременчуцьке 

16.Лебединське 

17.Чортківське 

18.Бериславське 

19.Уманське 

20.Корсунь-

Шевченківське  

21.Чернівецьке 

22.Прилуцьке 

1.Лисичанський  

2.Стахановський  

3.Донецький  

4.Богуславський 

5.Олександрійський 

 6.Новобузький 

7.Одеський  

8.Путивльський 

9.Кременецький 

10.Харківський 

11.Хмельницький 

гуманітарно-

педагогічний 

коледж  

12.Київський 

педагогічний 

коледж 

ім.Ушинського 

13.Київський 

міський 

педагогічний 

коледж 

1.Коломийський 

індустріально-

педагогічний 

технікум  

2.Ржищівський 

індустріально-

педагогічний 

технікум 

1.Педагогічне училище 

Вінницького 

педагогічного 

університету 

2.Жовтоводське училище 

Криворізького 

державного педагогічного 

університету 

3.Педагогічне училище 

Дніпропетровського 

державного університету 

4.Нікопольське училище 

Криворізького 

державного педагогічного 

університету 

5.Білоцерківське 

педагогічне училище 

Київського обласного 

інституту післядипломної 

освіти педагогічних 

кадрів 

6.Львівський 

педагогічний коледж 

Львівського державного 

університету ім.Франка 

7.Балтське училище 

Південноукраїнського 

державного педагогічного 

університету 
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 8.Білгород-Дністровьке 

училище Південно-

українського державного 

педагогічного 

університету 

9.Дубенський коледж 

Рівненського державного 

гуманітарного 

університету 

10.Сарненський коледж 

Рівненського державного 

педагогічного 

університету 

11.Красноградський 

коледж Харківського 

державного педагогічного 

університету 

12.Педагогічний коледж 

Головного управління 

освіти держадміністрації 

м.Києва при Київському 

університеті 

ім.Т.Г.Шевченка  

13.Балаклійський коледж 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету 
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                                               Додаток В 

Педагогічні спеціальності закладів середньої спеціальної освіти             

              Радянського Союзу  станом на 01. 01. 1974 року  [21, с. 7]                                                                     

Спеціальність Форма навчання Кваліфікація випускника 

Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи 

денна, заочна вчитель початкових 

класів 

Дошкільне виховання денна, вечірня, заочна вихователь дитячого 

садка 

Викладання креслення і 

малювання 

денна вчитель креслення і 

малювання 

загальноосвітньої школи 

Культурно-просвітня 

робота 

денна, заочна клубний працівник, 

керівник самодіяльного 

колективу 

Бібліотечна справа денна, вечірня, заочна бібліотекар середньої 

кваліфікації 

Виховання в дитячих 

яслах 

денна вихователь 

Викладання праці і 

креслення в 4-8 класах 

загальноосвітньої 

школи 

денна, заочна вчитель праці і креслення 

загальноосвітньої школи 

Музичне виховання денна вчитель співів, музичний 

вихователь 
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                                                 Додаток Г 

 Навчальний план педагогічного училища з підготовки учителів   

                   початкових класів  1948 року [18, с. 62]                                                                       

                      Найменування предметів Кількість годин 
1.Рідна мова і методика викладання 
а)рідна мова 

б)методика викладання рідної мови 

           411 
           357 

            54 

2.Російська мова і методика викладання 
а)російська мова 

б)методика викладання російської мови 

           407 
           353 

            54 

3.Література(російська і рідна) 

а)література 
б)дитяча література 

          461 

          397 
           64 

4.Математика і методика викладання арифметики 

а)арифметика 

б)алгебра 
в)геометрія 

г)методика викладання арифметики 

          647 

          248 

          144 
          182 

           73 

5.Фізика           234 

6.Хімія і мінералогія           110 

7.Природознавство і методика викладання природознавства 

а)анатомія та фізіологія людини 

б)ботаніка 
в)зоологія 

г)основи дарвінізму 

д)методика викладання природознавства 

          274 

           68 

           72 
           57 

           42 

           35 

8.Географія і методика викладання географії 
а)загальне землехзнавство 

б)географія зарубіжних країн 

 в)географія СРСР 
г)методика викладання географії 

         289 
         110 

          72 

          72 
          85 

9.Історія і методика викладання історії 

а)історія СРСР 

б)нова історія 
в)методика викладання історії 

        399 

        264 

        110 
         85 

10.Історія ВКП (б)          92 

11.Конституція СРСР          51 

12.Психологія          57 

13.Педагогіка         190 

14.Історія педагогіки           64 

15.Логіка           54 

16.Шкільна гігієна           36 

17.Каліграфія і методика викладання каліграфії          108 

18.Малювання і методика викладання малювання          208 

19.Співи і методика викладання співів          172 

20.Фізичне виховання і методика викладання фізвиховання          230 

21.Практична робота в майстернях і  в сільському господарстві          152 

22.Спостереження уроків і пробні уроки          212 

                                    ВСЬОГО         4928 

 

* строк навчання 3 роки і 10 місяців 
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                                                   Додаток Д 

Список областей, у школах яких з 1 вересня 1952 року запроваджувалось 

                             викладання іспанської мови [23, с. 202] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва області Місто        Кількість      

        вчителів 
1.Вінницька Вінниця                  1 

2.Ворошиловоградська Ворошиловоград                  3 

3.Дніпропетровська Кривий Ріг-1 

Дніпропетровськ-3 

                 4 

4.Житомирська Житомир                  1 

5.Запорізька Запоріжжя                  3 

6.Кам'янець-Подільська Проскурів                  1 

7.м.Київ м.Київ                  5 

8.Київська Умань-1 

Черкаси-1 

                 2 

9.Львівська Львів                  6 

10.Миколаївська Миколаїв                  1 

11.Одеська Одеса                  4 

12.Полтавська Полтава                  1 

13.Сталінська Сталіно-4 

Горлівка-2 

Макіївка-1 

Жданов-2 

                 9 

14.Сумська Суми                  1 

15.Харківська Харків                  6 

16.Херсонська  Херсон                  1 

                                   Всього                  49 
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                                             Додаток Ж 

            Навчальний план середньої школи 1966 року [20, с. 194] 

 

 

 

                                              

                                                   

              

Назва предметів 

Кількість годин по класах 
Всього 

тижневих 

годин 

Окремо на 

вивчення 

систематичн

их основ 

наук 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

З
а 

д
ан

и
м

 

п
л
ан

о
м

 

З
а 

п
л
ан

о
м

 1
9

5
9

 

р
. В
 I

V
-X

 к
л
ас

ах
 

за
 д

ан
и

м
 

п
л
ан

о
м

 

В
 V

-X
I 

к
л
ас

ах
 

за
 п

л
ан

о
м

 

1
9

5
9
р

. 

Російська мова 12 10 10 6 6 3 3 2 2/0 – 53 57 21 16 

Література – – – 2 2 2 2 3 4 3 18 19 18 19 

Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 58 59 40 35 

Історія – – – 2 2 2 2 3 4 3 18 20 18 18 

Суспільствознав-ство – – – – – – – – – 2 2 2 2 0 

Природознавство – 2 2 2 – – – – – – 6 2 2 0 

Географія – – – – 2 3 2 2 2 – 11 12 11 12 

Біологія – – – – 2 2 2 2 0/2 2 11 11 11 11 

Фізика – – – – – 2 2 3 4 5 16 17 16 17 

Астрономія – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 

Креслення – – – – – 1 1 1 – – 3 4 3 4 

Хімія – – – – – – 2 2 3 3 10 11 10 11 

Іноземна мова – – – – 4 3 3 2 2 2 16 20 16 20 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 1 1 1 – – – – 6 7 3 3 

Співи і музика 1 1 1 1 1 1 1 – – – 7 8 4 4 

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 22 14 14 

Трудове навчання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 58 14 48 

 

Всього обов’язкових 

занять 

Факультативні 

заняття 
 

24 24 24 24 30 30 30 30 30 30 276 346 204 243 

– – – – – – 2 4 6 6 – – 18 6 

Всього 24 24 24 24 30 30 32 34 36 36     
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                                                 Додаток К 

Навчальний план середньої загальноосвітньої школи Української РСР 

на 1985/1986 навчальний рік [37, с. 7] 

№ 

п/п 
Назви предметів 

Тижнева кількість годин на клас 

I II III IV V VI VII VIII IX X Всього 

1 Українська мова 13/11 8 8 4 4/3 3/2 2 2 — — 42 

2 
Українська 

література 
— — — 2 2 2 2 2 3 3 16 

3 Російська мова 1/3 5 6 3 3/4 2/3 2 2 — — 26 

4 Російська література — — — 2 2 2 2 2 3 3 16 

5 Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 4/5 5/4 57 

6 
Основи інформатики 

і обчислювальної 

техніки 

— — — — — –– –– –– 1 –– 1 

7 Історія — — — 2 2 2 2/3 3 4 3 18,5 

8 
Основи Радянської 

держави і права 
— — — — — — 1 — –– –– 1 

9 Суспільствознавство — — — — — –– –– –– –– 2 2 

10 
Етика і психологія 

сімейного життя 
— — — — — — — — 1 –– 1 

11 Природознавство — 1 2 1 — — –– –– –– –– 4 

12 Географія –– — — –– 2 3 2 2 2/1 — 10,5 

13 Біологія — — — — 2 2 2 2 1 2 11 

14 Фізика — — — — –– 2 2 3 4 4/5 15,5 

15 Астрономія — — — — –– –– –– –– — 1 1 

16 Креслення — — — –– –– –– 1 1 –– –– 2 

17 Хімія — — — — — — 2 2 3 3 10 

18 Іноземна мова — — — 4 3 2 2 1 1 1 14 
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19 
Образотворче 

мистецтво 
1 1 1 1 1 1 –– –– — — 6 

20 Музика 1 1 1 1 1 1 1/0 — — — 6,5 

21 Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

22 
Трудове і 

професійне навчання 
1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 21 

23 
Початкова військова 

підготовка 
— — — — — — — — 2 2 4 

Разом: 25 25 27 30 32 32 32 33 35 35 306 

26 

Навчально-

виробнича практика 

(кількість годин на 

рік) 

— — — — 18 24 24 — 132 –– — 

27 
Факультативні 

заняття 
— — — — — — 2 2 4 4 12 
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                                               Додаток Л 

Навчальний план педагогічного училища з підготовки учителів   

                   початкових класів  1989 року [18, с. 64] 

Найменування предметів Кількість 

годин 
                                               Суспільно-політичний цикл 

1.Історія, історія України          156 

2.Основи суспільних наук          198 

3.Основи законодавства           83 

4.Народознавство           89 

                                                Загальноосвітній цикл 

5.Українська література          155 

6.Російська література          154 

7.Основи світової художньої культури           76 

8.Математика          194 

9.Фізика з астрономією            97 

10.Хімія з розділом біології          156 

11.Основи інформатики і обчислювальної техніки           78 

12.Іноземна мова           78 

13.Початкова військова підготовка           76 

                                                   Спеціальний цикл 

14.Педагогіка          218 

15.Психологія          112 

16.Анатомія.Фізіологія.Гігієна школяра            78 

17.Основи педагогічної майстерності            20 

18.Російська мова з методикою навчання          296 

19.Українська мова з методикою навчання          395 

20.Каліграфія           19 

21.Дитяча література з основами духовної культури і техніки мови         200 

22.Основи початкового курсу математики з методикою навчання          234 

23.Основи природознавства з методикою навчання і екологічного 

виховання 

        142 

24.Зображувальне мистецтво з методикою навчання         142 

25.Музика з методикою музичного виховання         157 

26.Ритміка і хореографія          15 

27.Теорія і методика фізичного виховання          49 

28.Технічні засоби навчання з методикою їх використання          38 

29.Практикум трудового навчанняз методикою         161 

30.Охорона праці         28 

31.Педагогічна практика(без відриву від навчальних занять)        367 

32.Предмети спеціалізації і дисципліни, визначеної навчальним 

закладом 

       213 

33.Фізична культура        552 

                                       ВСЬОГО       4968 

       

* термін навчання 3 роки і 10 місяців                                
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                                                  Додаток М 

     Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи  

                       на 1992/1993 навчальний рік [32, с.  9–10] 

   
 №

 п
/п

 Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень по класах 

Початкова школа 

V–XI класи 

I-XI 3-річна 4-річна 

I II III I II III IV V VI VII VIIІ IX X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Українська 

мова 10 8 8 8 8 8 8 5/4 3/4 4 2/3 2 1 1  

2. Українська 

література 

Згідно варіантів I—III 

2/3 3/2 2 3/2 3 4 3  

3. Російська мова 3 2 2 2 2 — —  

4. Іноземна мова 4 3 2 2 2 2 2  

5. Література 

народів світу — — — — — — — 2 2 2 2 2 3 2  

6. Математика і 

основи 

інформатики 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

7. Рідний край 1 1 1 1 1 1 1 1 — — — — — —  

8. Географія, 

географія 

України — — — — — — — — 2 2 2 2 2/1 —  

9. Історія 

України — — — — — — — 2 — 1/0 1 1 1/2 1  

10. Всесвітня 

історія — — — — — — — — 2 1/2 1 2 2 2  

11. Людина і 

суспільство 

Правознавство — — — — — — — — — — — 1 — 2  
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12. Біологія, 

основи 

екології  — — — — — — — — 2 2 2 2 1 1  

13. Фізика, 

астрономія — — — — — — — — — 2 2 3 3 5  

14. Хімія — — — — — — — — — — 3 2 2 2  

15. Музика 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 — — —  

16. Образотворче 

мистецтво 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 — — — —  

17. Фізкультура і 

ДПЮ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3  

18. Трудове 

навчання, 

креслення 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2  

 Сумарне 

навантаження 
21 23 23 20 21 22 23 30 31 32 33 33 31 31 288/307 

 Шкільний 

компонент 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 9 9 50/53 

 у тому числі: 

поглиблене 

вивчення 

української мови 

і літератури – –– –– –– –– –– –– –– –– –– 1 1 1 1  

 поглиблення 

знань з основ 

наук, профільне 

навчання, курси 

за вибором, 

факультативи 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 7 7  

 додаткові 

заняття та 

консультації 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1  

 Гранично 

допустиме 

навантаження 

школяра 24 26 26 23 24 25 26 32 32 34 35 36 36 36 317/339 

 Всього 24 26 26 23 24 25 26 34 35 36 38 39 40 40 338/360 
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                                                       Додаток Н 

      Перелік закладів вищої освіти України, які здійснювали підготовку    

      вчителів іноземної мови з  1949/1950 по 1985/1986 н. р.  [42, с. 232] 

№ 

п/

п 

Роки Назва навчального закладу 
Спеціальні

сть 
Факультет 

1. 
15 серпня 

1949   

Житомирський державний 

вчительський інститут іноземних мов  

англійської, 

німецької та 

французької 

мов 

2. 1949  

восени 1949 р. на базі 

Білоцерківського педагогічного 

училища було створено вчительський 

інститут іноземних мов. 

англійська, 

французька 

(вчителі 5-7 

класів) 

 

3. 1951  

Житомирський державний 

вчительський інститут іноземних мов 

(факультет французької мови 

переведено до м.Біла Церква та 

м.Горлівка) 

 

англійської, 

німецької 

4. 1950/51  

Вінницький педінститут англійська, 

французька 

 

Дніпропетровський педагогічний 

інститут іноземних мов 
англійська, 

французька 

 

Київський педінститут 
англійська, 

французька, 

німецька 

 

Київський педінститут вечірній відділ англійська 
 

Київський державний педінститут 

іноземних мов 

англійська, 

французька, 

іспанська 

 

Ніжинський педінститут англійська 
 

Одеський педінститут іноземних мов 
англійська, 

французька, 

німецька 

 

5. 1952/53   

Житомирський педагогічний інститут 

іноземних мов (чотирьохрічний термін 

навчання) 

англійська, 

німецька 

англійської, 

німецької 

Вінницький вчительський інститут  
іноземних мов 
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Білоцерківський педагогічний інститут 

іноземних мов (чотирьохрічний термін 

навчання) 
 

іноземних мов 

Ворошиловградський вчительський 

інститут  
іноземних мов 

Кіровоградський вчительський 

інститут  
іноземних мов 

Львівський вчительський інститут  
іноземних мов 

Ніжинський вчительський інститут  
іноземних мов 

Сталінський вчительський інститут  іноземних мов 

6. 1953/54  

на базі вчительського інституту було 

організовано Білоцерківський 

педагогічний інститут іноземних мов.  

англійська, 

французька 

 

7. 1954   
Житомирський педагогічний інститут 

іноземних мов   

англійської, 

німецької, 

французької 

мов 

8. 
9 вересня 

1954  

Білоцерківський педагогічний інститут 

іноземних мов було переведено з міста 

Біла Церква Київської області до міста 

Горлівка Сталінської (нині Донецької) 

області й названо: Горлівський 

педагогічний інститут іноземних мов 

англійська, 

французька 

 

9. 1955   

Житомирський педагогічний інститут 

іноземних мов було приєднано як 

окремий факультет з двома 

відділеннями – англійської та 

німецької мов – до Житомирського 

педагогічного інституту ім. І.Франка. 

 

відділення – 

англійської та 

німецької мов 

10. 1957  
Житомирський педагогічний інститут 

ім. І.Франка. 

Англійської, 

німецької 

мови (друга 

спеціальність) 

на фізико-

математичном

у факультеті – 

фізиків з 

другою 

спеціальністю 

– «Англійська 

мова». 

Філологічний 

факультет 

11. 1960  Ніжинський педагогічний інститут Іноземні мови 
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12. 1962/63   
Житомирський педагогічний інститу 

ім. І.Франка 

відділення: 

англійської та 

французької 

мов 

Факультет 

іноземних мов 

(чотирирічний 

термін 

навчання) 

13. 1975  
Житомирський педагогічний інститу 

ім. І.Франка 

англійська 

мова (як 

перша 

спеціальність) 

та німецька 

мова (як 

друга 

спеціальність) 

Факультет 

іноземних мов 

(п’ятирічний 

термін 

навчання) 

14. 

Наприкінц

і 70-х 

(1979 р.)  

Горлівський педагогічний інститут 

іноземних мов 

“учитель 

англійської і 

німецької 

мови” та 

“учитель 

французької 

та німецької 

мови 

англійської та 

французької 

мов 

(термін 

навчання 5 

років) 

15. 

1984/85  

(запровад

ження 

нових 

двопрофіл

ь-них 

спеціальн

о-стей) 

Дрогобицький педінститут Українська 

мова і 

література, 

російська 

мова і 

література, 

іноземна мова 

 

Івано-Франківський педінститут 
 

Рівненський педінститут 
 

Херсонський педінститут 

російська 

мова і 

література, 

іноземна мова 

англійська, 

німецька мова 

 

Кам’янець-Подільський педінститут 

російська 

мова і 

література, 

іноземна мова 

 

Горлівський педагогічний інститут 

іноземних мов 

 

Харківський педінститут 
 

Ворошиловградський педінститут 

Історія, 

іноземна мова 

 

Миколаївський педінститут 
 



246 
 

                                                   Додаток П 

           Навчальний  план  педагогічних інститутів іноземних мов, затверджений                 

                Міністерством вищої освіти СРСР  на  1954/1955 навчальний рік 

                 Спеціальності: англійська, французька, німецька мови [31, с. 517] 

                                                                                     

                                                                                 

                                                                                        

 

 

 

Назва 

дисципліни 

 

 

Розподіл за 

семестрами 

 

Години 

Розподіл за курсами і 

семестрами 

Е
к

за
м

е
н

и
 

 З
а

л
ік

и
 

К
у

р
с
о

в
і 

р
о

б
о

т
и

 

  
В

с
ь

о
г
о

 

  
Л

е
к

ц
ії

 

  
Л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

  
П

р
а

к
т
и

к
у

м
и

           

  
1

с
. 
1

8
 т

и
ж

. 

  
2

 с
. 

1
 т

и
ж

. 

  
3

 с
. 

1
8

 т
и

ж
. 

  
4

 с
. 

1
5

 т
и

ж
. 

  
5

 с
. 

1
8

 т
и

ж
. 

  
6

 с
. 

1
1

 т
и

ж
. 

  
7

 с
. 

1
1

 т
и

ж
. 

  
8

 с
. 

1
6

 т
и

ж
. 

1. Основи 

марксизму-ленінізму 

 

2. Політична 
економія 

 

3. Діалектичний  та  
історичний 

матеріалізм 

 

 
4. Психологія 

 

5. Педагогіка 
 

6. Історія педагогіки 

 
7. Шкільна  

гігієна 

 

8. Вступ до 
мовознавства 

 

9. Граматика 
російської  мови 

 

10. Латинська  

мова 
11. Методика 

викладання мови 

 

 

2,4 

 

 
5,7 

 

 
6,8 

 

 

 
2 

 

4 
 

6 

 
− 

 

 

3 
 

 

2 
 

 

3 

 
6 

 

 

1,3 

 

 
6 

 

 
7 

 

 

 
− 

 

4 
 

− 

 
6 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

1,2 

 
4 

 

− 

 

 
− 

 

 
− 

 

 

 
− 

 

− 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
5 

 

224 

 

 
140 

 

 
140 

 

 

 
68 

 

119 
 

72 

 
18 

 

 

68 
 

 

70 
 

 

88 

 
92 

 

150 

 

 
100 

 

 
86 

 

 

 
68 

 

70 
 

72 

 
18 

 

 

68 
 

 

40 
 

 

− 

 
56 

 

− 

 

 
− 

 

 
− 

 

 

 
− 

 

− 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
- 

 

74 

 

 
40 

 

 
54 

 

 

 
− 

 

49 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

30 
 

 

88 

 
36 

 

3 

 

 
− 

 

 
− 

 

 

 
2 

 

− 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

2 
 

 

2 

 
- 

 

3 

 

 
− 

 

 
− 

 

 

 
2 

 

− 
 

− 

 
− 

 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 

 
- 

 

4 

 

 
− 

 

 
− 

 

 

 
− 

 

3 
 

− 

 
− 

 

 

2 
 

 

− 
 

 

1 

 
- 

 

3 

 

 
3 

 

 
− 

 

 

 
− 

 

5 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
2 

 

− 

 

 
2 

 

 
− 

 

 

 
− 

 

− 
 

3 

 
1 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
2 

 

− 

 

 
3 

 

 
6 

 

 

 
− 

 

− 
 

2 

 
− 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
2 

 

− 

 

 
3 

 

 
4 

 

 

 
− 

 

− 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
- 

 

− 

 

 
− 

 

 
4 

 

 

 
− 

 

− 
 

− 

 
− 

 

 

− 
 

 

− 
 

 

− 

 
- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12. Іноземна  

мова(основний 
курс): 

а) фонетика 

б) граматика 
 

в) лексика 

 

г) переклад 
 

13. Спеціальні 

курси: 
а) фонетика 

б) граматика 

в) лексикологія 
г) історія мови 

 

14. Література 

країни, мова 
якої вивчається 

 

15. Історія 
країни, мова  

якої вивчається 

 
 

16. Спеціальна 

підготовка 

 
17. Фізичне 

виховання  

 

 
 

1,3,5 

1,3,5 
3, 5 

1,2,4 

 

6,7,8 
 

 

 
7 

8 

5 
5 

 

 

8 
 

 

 
2 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 

 
 

2,4,6 

2,4,6 
2,4,6 

3,5,7 

8 

− 
 

 

 
− 

7 

− 
5 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

3 

 

 
2,4 

 

 

 
 

− 

− 
− 

− 

 

7 
 

 

 
− 

7 

− 
6 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 

 
 

− 

342 
519 

1221 

 

62 
 

 

 
22 

80 

54 
81 

 

 

92 
 

 

 
54 

 

 
 

48 

 

 
130 

 

 
 

− 

− 
− 

− 

 

− 
 

 

 
16 

60 

36 
63 

 

 

92 
 

 

 
54 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 
 

 

 

 
 

− 

− 
− 

− 

 

− 
 

 

 
− 

− 

− 
− 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 
 

 

 

 

 
 

342 

342 
519 

1221 

 

62 
 

 

 
6 

20 

18 
18 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

48 

 

 
130 

 

 
 

 

 

 
 

6 

6 
6 

10 

 

− 
 

 

 
− 

− 

− 
− 

 

 

− 
 

 

 
2 

 

 
 

− 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 

4 
6 

11 

 

− 
 

 

 
− 

− 

− 
− 

 

 

− 
 

 

 
1 

 

 
 

− 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

9 
 

 

 
−− 

− 

− 
 

− 

 

− 
 

 

 
3 

 

 
 

2 

 

 
2 

 

 

 
 

2 

2 
6 

8 

 

− 

 

 

 

− 

− 

3 
3 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
 

2 

2 
4 

11 

 

− 
 

 

 
− 

− 

− 
2 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 
 

 

 

 

 
 

2 

2 
3 

10 

 

2 
 

 

 
− 

− 

− 
− 

 

 

− 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 
 

 

 

 

 
 

− 

− 
− 

12 

 

2 
 

 

 
2 

4 

− 
− 

 

 

4 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 
 

 

 

 

 
 

− 

− 
− 

14 

 

2 
 

 

 
− 

4 

− 
− 

 

 

6 
 

 

 
− 

 

 
 

− 

 

 
− 

 

 
 

 

 

Всього  годин 3874 1049 − 2825   35 35 36 36 32 30 31 30    

Всього 

курсових  

− 2 − − − − − − − 1 1 −    

Всього 

екзаменів 

− 32 − − 2 5 4 3 5 4 4 4    

Всього заліків − 24 − − 2 4 3 5 2 4 3 1    



                                            Додаток Р 

             Підручники з іноземних мов  для  8-10 (11) класів середніх шкіл   

                        України в другій половині   ХХ століття 

Підручники та навчальні посібники з англійської мови 

№ Назва  Автор (автори) Клас Видавниц

тво 

Рік  

вида

ння 

Мова 

видання 

1

   1 

 

Підручник 

англійської мови для 

середньої школи 

Бєлова О.В.,  

 Тодд Л.Р. 

8 Рад. 

школа 

1949 англійська і 

російська 

1

   2 

Підручник 

англійської мови для 

середньої школи 

Бєлова О.В.,  

 Тодд Л.Р. 

8 Рад. 

школа 

1954

–

1968 

переклад з 

російського 

видання 

1

   3 

Английский язык 

(учебное пособие для 

средней школы ) 

Егунова  Н.О, 

Прохорова Э.Г., 

Рывкина М. Я. 

8 Просвеще

ние 

1960 англійська і 

російська 

1

   4 

Підручник 

англійської мови для 

7(8)річної школи 

Єгунова Н.О., 

Прохорова Є. Г., 

Ривкіна М. Я. 

8 Рад. 

школа 

1961 

 

переклад з 

російського 

видання  

1

  5 

Английский язык 

(учебное пособие для 

средней школы)  

Старков А.П., 

Диксон Р.Р. 

 

9–10 Просвеще

ние 

1976

–

1978 

англійська і 

російська 

1

   6 

Английский язык 

(учебное пособие для 

средней школы) 

Старков А.П., 

Диксон Р.Р. 

Островский Б.С. 

10 Просвеще

ние 

1963

–

1983 

 

англійська і 

російська 

7

   7 

Підручник 

англійської мови для 

середньої школи 

Старков А.П., 

Діксон Р.Р. 

9–10 Рад. 

школа 

1982 

 

англійська  

та 

українська 

мова 

8

   8 

Англійська мова 

(навчальний 

посібник  для 

середньої школи)  

  

Старков А. П.,  

Діксон Р.Р.,  

Островський Б. С 

9 Рад. 

школа 

1992 переклад з 

російського 

видання 

9

   9 

Англійська  мова 

(навчальний  

посібник  для 

середньої школи)  

 

Старков А. П.,  

Діксон Р.Р.,  

Островський Б. С. 

10 Рад. 

школа 

1993 переклад з 

російського 

видання 

1

 10 

Англійська мова 

(навчальний 

посібник для 

середньої школи) 

Плахотник В.М., 

Полонська Т.К. 

11 Освіта 1995 англійська  

та 

українська 

мова 

 

1

11 

Англійська 

мова(підручник для 

середніх 

Плахотник В.М., 

Мартинова Р.Ю. 

9 Освіта 1996

1999 

англійська 

та 

українська 
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[розроблено  автором] 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

загальноосвітніх 

шкіл) 

мова 

1

12 

Bright English 

(країнознавчий 

підручник для всіх 

типів шкіл) 

Литвинюк О.І. 9 Навчальна 

книга 

1998 англійська 

1

13 

Англійська 

мова(підручник для 

середніх 

загальноосвітніх 

шкіл) 

Плахотник В.М., 

Мартинова Р.Ю. 

10 Освіта 1997

1998 

англійська  

та 

українська 

мова 

1

14 

Bright English 

(країнознавчий 

підручник для всіх 

типів шкіл) 

Литвинюк О.І. 10,11 Навчальна 

книга 

1997 англійська 
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                                                     Додаток  С 

Навчально-методичні посібники з іноземних мов 1950-1990-х років                                                                                                                                                                                                   

№ Автор Назва посібника Рік 

Видан

ня 

Видавництво 

                                                                  1950-ті роки 

1 Щерба Л. В. Русско−французкий словарь   1953 Знание 

2 Щерба  Л. В. Фонетика французского языка. Очерк 

французского произношения в сравнении 

с русским  

  1953 Знание 

3 Рейман  Е. А. Английский артикль. Коммуникативная 

функция 

1954 Учпедгиз 

4 Гальперин И. Р. Очерки  по стилистике английского  

языка 

1958 Изд-во 

литературы на 

иностранном 

языке. 

5 Есперсен  Отто Философия грамматики 1958 Изд-во 

литературы на 

иностранном 

языке. 

                                                         1960-ті роки  

6 Воронцова Г. Н.  Очерки по грамматике английского языка 1960 Изд-во 

литературы на 

иностранном 

языке. 

7 Иванова  И. П. Вид и время в современном английском 

языке  

1961 Ленинград 

8 Дмитровський  Є. М. Кабінет іноземної мови в школі 1962 Радянська школа  

9 Ведель Г. Е.  Перестройка  преподавания  

иностранного  языка  и место  родного  

языка  в  процессе  обучения 

1962 Просвещение 

10 Краєвський У.У., 

Солнцев У. Є., 

Цісарський Л. Д. 

Збірник дикторських текстів англійською 

мовою  до навчальних кінофільмів і 

діафільмів  (посібник для вчителів) 

  1962 Радянська 

школа 

11 Родкін  К. А .,  

Соловйова  Т. А. 

Ігри англійською мовою (посібник для 

вчителів) 

1962 Радянська 

школа 

12 Шубін  Є.П. Основні  засади  методики  навчання  

іноземних мов 

  1963 Радянська 

школа 

13 Ніконова  С. М. Використання міжпредметних зв’язків  у 

навчанні школярів іноземних мов 

1965 Радянська 

школа 

14 Вайсбурд М. Л  Навчання  учнів  середньої  школи 

розуміння іноземної  мови на  слух 

1965 Радянська школа 

15 Ляховицький  М. В. Фундаментальна обізнаність із 

магнітофоном під час навчання іноземних 

мов. Посібник для вчителів 

1965 Освіта 

16 Беляєв  Б. В. Нариси з психології навчання іноземних 

мов 

1965 Радянська  

школа 

17 Берман И. М. Краткая практическая грамматика 

английского языка для чтения текстов 

1965 Высшая школа 
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18 Маркова Л. С.  Краткий грамматический справочник по 

английскому языку 

1966  Издательство 

Новосибирского 

университета 

19 Бархударов Л. С. Структура простого предложения 

современного английского языка 

1966 Высшая школа 

20 Цісарський Л. Д. Використання технічних засобів у 

викладанні іноземних мов 

1966 Просвещение 

21 Рожкова Ф. М. Кінофільми під час уроків англійської 

мови 

1967 Радянська  

школа 

22 Соколов  С. А.  Збірник лексико−граматичних  вправ для 

роботи  

з магнітофоном 

1968 Радянська 

школа 

23 Леонтьев А. А. Язык, речь и речевая деятельность 1969 Просвещение 

24 Артемов В. А. Психология обучения иностранным 

языка 

1969 Просвещение 

25 Баранцев К. Т.  Англо−український фразеологічний 

словник 

1969 Радянська школа 

26 Жлуктенко  Ю. О. Навчання іноземної мови за методичною 

системою  Ч. Фріза та Г. Ладо 

1969 Вища школа 

                                                             1970-ті роки 

27 Леонтьев А. А. Курс обучения иностранным языкам в 

средней школе 

1971 Высшая школа 

28 Лозанов  Г. К.  Суггестология  1971 София 

29 Сытель В. В.  Разговорные  английские  идиомы 1971 Просвещение 

30 Белоусов  Ю. Я. Курс обучения иностранным языкам в 

средней школе 

1971 Высшая школа 

31 Ильиш  Б. А. Строй современного английского языка 1971 Высшая школа 

32 Карпов К. Б. Застосування  технічних  засобів у 

навчанні іноземних мов  

  1971 Вища школа 

33 Лебединська Б. Я.  Фонетичний практикум з англійської 

мови 

1972 Вища школа 

34 Уфимцева  А. А. Опыт изучения лексики как системы 1972 Наука 

35 Баранцев К. Т. Англійські прислів’я та приказки 1973 Радянська школа 

36 Маркова А. К. Психология усвоения языка как средства 

общения 

1974 Педагогика 

37 Щерба  Л. В.  Преподавание иностранных языков в 

средней школе: общие  вопросы  

методики 

  1974 Просвещение 

38 Михайлова О. Є. Загальна методика навчання іноземних 

мов на спеціальних факультетах 

педагогічних інститутів 

1975 Радянська школа 

39 Пассов  Е. И. Беседы об уроке иностранного языка  1975 Просвещение 

40 Стасе−Альма А. Методика работы над  лексикой на 

начальном этапе усвоения 

1976 Высшая школа 

41 Раевская  Н. М. Теоретическая грамматика современного 

английского языка (на английском  

языке) 

1976 Просвещение 

42 Ханова О. С.  Учебник английского языка 1976 Просвещение 
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43 Бим И. Л. Методика обучения иностранному языку 

и проблемы школьного учебника 

1977 Русский язык 

44 Аполлова М. А. Specific English. Грамматические 

трудности перевода 

1977 Международные 

отношения 

45 Верба Г. В.,  

Верба Л. Г. 

Довідник  з  граматики  англійської  мови 1977 Радянська школа 

46 Пассов  Е. И. Основы методики обучения языкам 1977 Просвещение 

47 Старков А. П. Вивчення англійської мови у середній 

школі 

1978 Радянська школа 

48 Зимняя  И. А.  Психологические аспекты обучения  

говорению  на иностранных язиках 

1978 Просвещение 

49 Слободчиков А.А. 

 

Учебник английского языка для IX−XI 

классов вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы 

1978 Просвещение 

50 Гинзбург Р. 3., 

Хидекель C. C. 

Лексикология  английского  языка 1979 Высшая школа 

51 Дубровін  М. И. Навчальне кіно України й діафільми щодо 

навчання англійської мови у неповній 

середній школі 

1979 Радянська школа 

52 Старков  А. П.  Навчання англійської мови в середній 

школі (методичний посібник) 

1979 Радянська школа 

53 Князева С. С., Санкин 

Г. Ю., 

Мальчевская А. А. 

Сборник упражнений по переводу 

гуманитарных текстов с английского 

языка на русский (практическое  

пособие)  

 1979 Высшая школа 

                                                                          1980-ті роки 

54 Бухбиндер В. А. Очерки методики  обучения устной речи 

на иностранных  языках 

1980 Высшая школа 

55 Ягодникова  О. Г.  Грамматика  английского  глагола  в  

таблицах 

  1980 Просвещение 

56 Иванова  И. П.,  Теоретическая  грамматика английского 

языка 

1981 Высшая школа 

57 Климентенко А. Д. Теоретические основы методики 

обучения иностранным языкам в средней 

школе 

  1981 Высшая школа 

58 Ляховицький  М. В.,  Технічні засоби у навчанні іноземних мов 1981 Освіта 

59 Вишневський О. І. Довідник вчителя іноземної мови 1982 Освіта 

60 Гез Н. И.,  

Ляховицкий М. В. 

Методика  обучения  иностранным  

языкам в средней школе 

1982 Высшая школа 

61 Аблам С. Б. Використання лінгафонних кабінетів у 

навчанні  іноземних мов 

1983 Радянська школа 

62 Барабаш Т. А. Грамматика английского языка 1983 Высшая школа 

63 Беляева М. А. Грамматика английского языка 1984 Высшая школа 

64 Браун Джон Восприятие английской речи на слух 1984 Высшая школа 

65 Демьяненко М. Я. Основы общей  методики  обучения  

иностранным языкам  

1984 Высшая школа 

66 Стронін М. Ф. Навчальні ігри під час уроків англійської 1984 Радянська школа 

67 Токова Н. В.  Пособие по немецкому языку  1985 Высшая школа 
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68 Савицкая С. М.  Немецкий язык  1986 Высшая школа 

69 Настаченко В. Н. Немецкий язык 1986 Высшая школа 

70  Ворончук А. П. Аудіоматеріали  з  англійської  мови  1986 Вища школа 

71 Демьяненко М. Я. Активизация  устной  речи  на  уроках  

иностранного языка 

1986 Высшая школа 

72 Юдина  Е. Е.  Учебник  английского  языка    1986 Просвещение 

73 Старинов  Е. Н.  Учебник английского языка  1987 Просвещение 

74 Авраменко О. Р.  Англійська мова  1987 Радянська школа 

75 Акодес М. І.  Английский язык  1987 Просвещение 

76 Демиденко М. Я. Основы  методики  преподавания  

иностранных языков 

1987 Высшая школа 

77 Бухбиндер В. А., 

Китайгородская Г. А. 

Методика интенсивного обучения 

иностранным языкам 

1988 Высшая школа 

78 Волошина Н. І. Уроки  іноземної мови у старших класах 1988 Радянська школа 

79 Дородных  А. И.  Варьирование глагольных форм в 

современном английском языке 

1988 Высшая школа 

 Бухбиндер В. А. Методика обучения иностранному языку  1988 Высшая школа 

80 Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной 

речью 

1988 Просвещение 

81 Кулиш Л. Ю.  Сборник упражнений по грамматике 

английского языка 

  1988 Высшая школа 

82 Рогова Г. В. Методика обучения английского языка 

на начальном этапе 

1988 Высшая школа 

83 Монреева  Т. Г. Книга для чтения на французском языке  1988 Высшая школа 

84 Заботкина  В. И.  Новая лексика современного английского 

языка 

1989 Высшая школа 

85 Вишневський О. І. Діяльність  учнів  на уроці  іноземної  

мови 

1989 Освіта 

86 Долинина  И. Б. Синтаксически значимые категории  

английского глагола 

1989 Наука 

87 Крылова  Е. В. Английская грамматика для всех   1989 Высшая школа 

88 Панова  Л. С. Обучение иностранному язику в школе 1989 Высшая школа 

89 Пассов  Е. И. Основы коммуникативной методики 

обучения  иностранным языкам 

1989 Русский язык 

90 Прокопова  Л. И.  Учебник немецкого языка  1989 Высшая школа 

91 Халеєва  І. І.  Основи теорії навчання розуміння  

іноземної мови 

1989 Радянська школа 

92 Хегбольдт  П.  Вивчення іноземної мови 1989 Радянська школа 

93 Ягодникова  О. Г.  Грамматика  английского  языка   1989 Просвещение 

                                                          1990-ті роки 

94 Акодес М. И.  Сборник текстов на английском языке 1990 Высшая школа 

95 Аріян  М. А.  Посібник для викладачів іноземних мов 1990 Радянська школа 

96  Буданов С. І. Книга для чтения на немецком языке  1990 Высшая школа 

97 Рогова  Г. В Методика обучения английскому языку  

на начальном  этапе  в средней школе 

1991 Просвещение 

98 Рогова  Г. В. Методика обучения иностранным языкам 

в средней школе 

1991 Просвещение 

99 Гмерянская В. А. Учебник  английского  языка  1991 Высшая школа 
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100 Зимняя И. А. Психология  обучения  иностранным 

языкам в школе 

1991 Просвещение 

101 Кривошеєв О. В.  Посібник з розмовної практики. 

Англійська мова  

  1991 Освіта 

102  Леонтьев А. А. Общая методика обучения иностранным 

языкам 

1991 Высшая школа 

103 Любарська А. А. Методика викладання французької мови 1991 Освіта 

104  Леонтьев А. А. Общая методика обучения иностранным 

языкам 

1991 Высшая школа 

105 Любарська А. А. Методика викладання французької мови 1991 Освіта 

106 Медведева О. Н. Творчество на уроке немецкого языка 1991 Педагогика   
107 Сахарова  Т. Є.,  

Рабинович Ф. М., 

Рогова  Г.В. 

Методика навчання іноземних мов у 

середній школі 

1991 Вища школа 

108 Мороховский  А. М.  Стилистика английского языка  1991 Высшая школа 

109 Савінов С. М. Навчання іноземної мови в позакласній 

роботі. Посібник для вчителів 

1991 Вища школа 

110 Буданов С. І. Посібник з позааудиторного читання з 

англійської мови  

1992 Вища школа 

111 Бех П.О. Англійська мова (посібник для 

вступників до вузів) 

1992  Либідь 

112 Маслыко Е. А.,  

Бабинская П. К.,  

Настольная книга преподавателя 

иностранного языка (справочное  

пособие) 

1992 

 

Высшая школа 

113 Садомова  Л. В.  

 

Розвиток творчості вчителя іноземної 

мови під час роботи з підручником та 

книжкою для вчителя 

1993 Вища школа 

114 Артемьева С. С.,  

Дождикова Е. В. 

Концепция коммуникативного обучения 

иноязычной 

культуре в средней школе( пособие для 

учителя) 

1993  Просвещение 

115 Березнякова  А. І. Посібник до практичних занять  з 

англійської мови 

1993 Вища школа 

116 Берман  И. М.  Грамматика английского языка: курс для 

самообразования 

1993 Высшая школа 

117 Бонк  Н.А. Учебник английского языка. Том ІІ  

 

1993 Высшая школа 

118 Добронецкая  Э. Г. Грамматические трудности английского 

языка 

1993 Изд-во Казанского 

университета 

119 Клементьева Т. Б.  Повторяем  времена  английского  

глагола 

  1993 СОРЕК 

120 Куліш Л. Ю., 

Друянова Є. О. 

Прискорений курс англійської мови. 

Підручник. 

1993 Вища школа 

121 Махмутов М. И.  Организация обучения в школе 1993 Педагогика 

122 Вауліна Ю. В. Англійська  мова  для  студентів  

дошкільного виховання 

1994 Вища школа 

123 Ніколаєва  С. Ю Методика викладання іноземних мов 1996 Ленвіт 

124 Ніколаєва  С. Ю Сучасна технологія навчання 

іншомовного матеріалу в середній школі 

1996 Ленвіт  
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125 Близнюк О. І. Ігри у навчанні іноземних мов (посібник 

для вчителів)  

1997 Вища школа 

126 Метьолкіна О. Б. Організація та забезпечення процесу 

навчання (англійська мова) 

1997 Ленвіт 

127 Кузовлєв  В. П.  Щасливий англійський (у 4-х книгах)   1997 Освіта 

128 Ніколаєва  С. Ю., 

Петращук О. П. 

Тестовий контроль лексичних навичок 

аудіювання (англійська мова) 

1997 Ленвіт 

129 Ніколаєва  С. Ю. Тестовий контроль читання (англійська 

мова) 

1997 Ленвіт 

130  Ніколаєва  С. Ю. Тестовий контроль лексичних навичок 

письма 

1997 Ленвіт  

131 Шпанько М.С. Англійська мова (підручник для шкіл з 

поглибленим вивченням) 

1997 Равлик 

132 Кудіна О.Ф.,  

Бочко Г. П. 

Читаємо німецькою мовою(читанка) 1997 Освіта 

133 Кононенко В.Г., 

Самойлова 

О.П.,Пашко Л.А. 

Вибрані сторінки з творів французьких 

письменників 

1997 Освіта 

134 Колихалова О. А.  Учіться  розмовляти  англійською  мовою   1998 Освіта 

135 Петрова  А. В.  Самоучитель английского языка 1998 Высшая школа 

136 Пинская  Е. В. Деловой английский язык  1998 Высшая школа 

137 Рогова  Г. В.,  

Верещагина И. Н. 

Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе в общеобразовательных 

учреждениях 

1998 Просвещение 

138 Миловидова  В. А. 10 консультацій із англійської мови 1998 Ленвіт 

139 Некряч Т.Є. Читаємо англійською мовою(читанка) 1998 Освіта 

140 Соломаха Е. Мала енциклопедія з англійської 

літератури 

1998 Альтер-прес 

141 Ніколаєва С.Ю., 

Пасічник Л.М., 

Шерстюк О.М. 

Тестові завдання з французької мови 1998 Освіта 

142 Ніконова  С. М. Настільна книга викладача іноземних мов 

( довідковий посібник) 

1999 Ленвіт 

143 Ніколаєва  С. Ю. Методика навчання іноземних мов у 

середніх навчальних закладах 

1999  Ленвіт 

144 Жицький Є. І. Самостійність і творча активність у процесі 

вивчення іноземної мови 

1999 Вища школа 

145 Качалова  К. Н., 

Израилевич  Е. Е. 

Практическая  грамматика  английского  

языка с упражнениями  и  ключами 

1999  ЮНВЕС ЛИИСТ  

146 Китайгородская  И. И Методика  интенсивного  обучения  

иностранным языкам 

  1999 Высшая школа 

147 Литвинюк О.І., 

Мошков В.В. 

Ваш помічник у підготовці до екзамену з 

англійської мови 

1999 Навчальна книга 

148 Литвинюк О.І., 

Мошков В.В. 

Ваш помічник у підготовці до екзамену з 

французької мови 

1999 Навчальна книга 

149 Гальскова Н.Д.  Сучасна методика навчання  іноземних  

мов 

2000 Ленвіт 

 

[розроблено автором] 
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                                                                 Додаток Т 

         Фрагмент робочої програми пропонованого спецкурсу 

       «Навчання іноземних мов у педагогічних училищах України  

                         в другій  половині ХХ століття» 

 

                           СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ 

 
№ 

п/п 

   

              

 

                              Тематика 

 

       Кількість    

          годин 
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     Змістовий модуль 1. Іншомовна підготовка молоді у педагогічних    

          училищах України в другій половині минулого століття 
 1 Тема 1. Історико-теоретичні витоки навчання іноземних мов 

у закладах середньої освіти України в другій половині ХХ 

століття 

2 2 2 

 2 Тема 2. Етапи навчання іноземних мов у педагогічних 

училищах в другій половині ХХ століття 

2 2 2 

 3 Тема 3. Організаційно-педагогічні аспекти іншомовної 

підготовки студентів педагогічних училищ України 

2 2 4 

 4 Тема 4. Особливості дидактико-методичного забезпечення 

навчання іноземних мов у педагогічних училищах України 

(друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття) 

2 2 4 

 5 Модульна контрольна робота   2 

 ВСЬОГО                     30 годин 8 8 14 

 

Загальний обсяг  30 год., з них: лекцій  8 год., семінарів   8 год., самостійної 

роботи  14 год. 

Змістовий модуль 1. Іншомовна підготовка молоді у педагогічних      

училищах України в другій половині минулого століття 

                                           Лекція 1  

      Історико-теоретичні витоки навчання іноземних мов у закладах   

      середньої освіти України в другій половині ХХ століття (2 год) 

1. Особливості навчання іноземних мов у закладах середньої освіти першої 

половини ХХ століття. 

2. Зміст та завдання іншомовної підготовки молоді у педагогічних училищах 

України. 
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                                              Семінар 1 

         Історико-теоретичні витоки навчання іноземних мов у закладах   

           середньої освіти України в другій половині ХХ століття (2 год) 

1. Проаналізуйте особливості іншомовної підготовки у закладах середньої освіти 

першої половини минулого століття. 

2. Порівняйте основні методи навчання іноземних мов у закладах освіти України  

першої та другої половини ХХ століття. 

3. Розкрийте суть поняття «навчання іноземних мов» відповідно до освітніх 

законодавчих актів УРСР  та України. 

                 Завдання для самостійної роботи (2 год) 

1. Назвіть та охарактеризуйте  здобутки та недоліки іншомовної підготовки 

молоді у закладах середньої та середньої спеціальної педагогічної освіти України 

ХХ століття. 

2. Проаналізуйте вимоги щодо рівня володіння іноземною мовою (студентами) 

закладів освіти УРСР та України. 

                        Рекомендована література: 

1. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія. Київ: Вища школа.  1995. 237 

с. 

2. Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. Методика обучения 

иностранным языкам в средней школе. Москва: Высшая школа. 1982. 373 с. 

3. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки. Київ: «А.П.Н.», 2002. 

224 с. 

4. Литньова Т. В. Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті 

розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти: (30-ті роки ХХ — початок 

ХХІ століття): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Житомир. 2009.     120 с. 

5. Лопухівська А. В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні: посібник для 

вчителя. К.: УСДО. 1994.  100 с. 
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                                                  Лекція  2  

Етапи навчання іноземних мов у педагогічних училищах в другій   

                       половині ХХ століття (2 год) 

1. Тенденції розвитку середньої педагогічної освіти другої половини минулого 

століття. 

2. Періодизації  з питань навчання іноземних мов у закладах освіти України. 

3. Етапи іншомовної підготовки студентів педагогічних училищ України другої 

половини минулого століття та їх характерні особливості. 

                                              Семінар 2 

 Етапи навчання іноземних мов у педагогічних училищах в другій  

                         половині ХХ століття (2 год) 

1. Назвіть періодизації з питань навчання іноземних мов у закладах освіти 

України. 

2. Охарактеризуйте етапи іншомовної підготовки молоді у педагогічних 

училищах України на основі критерію зміни цільового компоненту навчання 

іноземих мов: 1) 1950-1958 роки; 2) 1958-1971роки; 3) 1971-1984 роки;   4) 1984-

1991 роки; 5) 1991-1998 роки. 

3. Визначте позитивні та негативні зміни у методиці навчання іноземних мов 

кожного етапу. 

                  Завдання для самостійної роботи (2 год) 

1.Складіть порівняльну характеристику кожного з виділених етапів. 

2. Визначте особливості методики навчання іноземних мов у середніх школах і 

педагогічних училищах України  другої половини ХХ століття. 

                           Рекомендована література: 

1. Ветохов О. М. Розвиток психології навчання іноземних мов у 70-ті роки ХХ ст. 

Історія педагогіки, психології, освіти. 1999. № 4. С. 138-145. 

2. Карпова В. Н., Красуля А. В. Еволюция целей обучения иностранным языкам.  

Педагогічні науки. 1969. № 4. С. 247-257. 

3. Миролюбов А. А. История методики обучения иностранным языкам в СССР. 

Москва. 1973. 
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4. Народное хозяйство СССР. Статистический сборник. Москва. 1956. С. 227. 

5. Панова Л. С. Обучение иностранному языку в школе.  К.: Рад. Школа.  1989. 

142 с. 

6. Передерій Т. А. Мета навчання іноземної мови в радянській середній школі. 

Методика викладання іноземної мови. 1969. № 4. С. 40-45. 

7. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних 

проблем.  К.: А.П.Н. 2003. 67 с. 

                                            Лекція 3  

     Організаційно-педагогічні аспекти іншомовної підготовки слухачів   

                     (студентів) педагогічних училищ України (2 год) 

1. Сутність поняття «педагогічні умови» в контексті навчання іноземних мов. 

2. Цільовий компонент навчання іноземних мов  у педагогічних училищах 

України другої половини минулого століття. 

З. Особливості професійно-педагогічного забезпечення закладів середньої 

педагогічної освіти України. 

                                         Семінар 3 

      Організаційно-педагогічні аспекти іншомовної підготовки слухачів   

                   (студентів) педагогічних училищ України (2 год) 

1. Дайте визначення понять «педагогічні умови» та педагогічні умови навчання 

іноземних мов». 

2. Назвіть причини зміни  цільового компоненту іншомовної підготовки молоді у 

закладах освіти України 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х та 1990-х років. 

3. Проаналізуйте професійно-педагогічне забезпечення педагогічних училищ 

УРСР та України вчителями іноземних мов у другій половині ХХ століття. 

                 Завдання для самостійної роботи (4 год) 

1. Складіть порівняльну таблицю цільового компоненту навчання іноземних мов у 

закладах освіти УРСР та України. 

2. Охарактеризуйте освітні реформи з питань іншомовної підготовки (студентів) 

закладів освіти України другої половини ХХ століття. 
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                           Рекомендована література: 

1. Аракин В. Д. Методика преподавания английского языка в VIII – X классах. 

Москва : АПН РСФСР, 1958. 372 с. 

2.  Артемова Л. В. Історія педагогіки України:  підручник.  Київ: Либідь, 2006.  

424 с. 

3. Безлюдна В. В. Підготовка вчителя іноземних мов у 80-ті роки ХХ століття. 

URL:  http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7230 

4. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: 

монографія. Київ: Богданова А. М., 2008. 406 с. 

5. Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А., Фоломкина С. К., Шатилов С. 

Ф. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник. Москва: 

Высшая школа, 1982. 373 с. 

6. Державний стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V-IX класи / 

керівн. автор. колективу С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 1998. 32 с. 

7.Закон УРСР «Про народну освіту». URL: http://search.ligazakon.ua 

/l_doc2.nsf/link1/T742778.html 

8. Левківський М. В. Історія педагогіки:  навч. метод. посібник. Вид. 4-те. Київ: 

Центр учбової літератури, 2011. 190 с. 

                                               Лекція 4  

   Особливості дидактико-методичного забезпечення навчання іноземних    

      мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття –   

                       початок ХХІ століття) (2 год) 

1. Теоретичні засади дидактичного забезпечення навчання іноземних мов. 

2. Навчальні методики іншомовної підготовки молоді у закладах середньої та 

середньої педагогічної освіти другої половини ХХ століття. 

3. Впровадження провідних ідей навчання іноземних мов другої половини 

минулого століття в практику навчання іншомовної мовленнєвої діяльності 

студентів сучасних закладів освіти України. 

                                    

 

http://search.ligazakon.ua/
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                                          Семінар 4 

Особливості дидактико-методичного забезпечення навчання іноземних мов у 

педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття –   

                              початок ХХІ століття) (2 год) 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні дидактичні категорії навчання іноземної 

мови. 

2. Проаналізуйте методики навчання видів іншомовної мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, письма та читання) студентів педагогічних училищ 

України другої половини ХХ століття. 

3. Визначте провідні ідеї навчання іноземних мов у закладах освіти України 

другої половини ХХ століття. 

                Завдання для самостійної роботи (4 год) 

1. Окресліть напрямки розвитку методики іноземних мов у закладах освіти 

України другої половини ХХ століття. 

2. Охарактеризуйте особливості дидактико-методичного забезпечення іншомовної 

підготовки у  сучасних закладах освіти України. 

                           Рекомендована література: 

1. Бим И. Л. Обучение иностранным языкам – поиск новых путей. Иностранные 

языки в школе: науч.-метод.журн.  1989 . №1 . С. 20 

2. Гез Н. И. Система упражнений и последовательность развития речевых умений 

и навыков. Иностранные языки в школе: науч.-метод. Журнал.  1969. №6. С. 30. 

3. Гердт А. А. Новая целевая установка требует новых программ и учебников. 

Иностранные языки в школе: науч.-метод. журнал. 1963. № 2.  С.12 

4. Грейсер А. В. Обучение устной речи на уроках английского языка: сб. Из опыта 

повышения эффективности процесса обучения иностранным языкам. М. 1964. 245 

с. 

5. Гурвич П. Б. Становление методики как науки: сб. Вопросы методики 

преподавания иностранных языков. Тула. 1967. 164 с. 
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6. Кондратьева В. А. Эффективность запоминания иностранных слов в процессе 

самостоятельного чтения иностранных текстов: дис. канд. псих. наук. М. 1964. 

282 с. 

7. О реформе общеобразовательной и профессиональной школы. Москва: 

Просвещение. 1984. 145 с. 

8. Общая методика обучения иностранным языкам в школе / под ред. 

А.  А. Миролюбова, И. В. Рахманова, В. С. Цетлин. М.: Просвещение. 1967.  505 с. 

9. Программа средней школы: Проект. Немецкий язык. Москва: Просвещение. 

1965. 15 с . 

10. Слободчиков В. А. Математические модели и обучение иностранным языкам: 

сб. Вопросы обучения устной речи и чтению на иностранном языке.   Москва. 

1965. 145 с. 

11. Уайзер Г. М., Климентенко А. Д. Развитие устной речи на английском языке в 

учебных учереждениях. М.: Просвещение. 1965. 176с. 
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                                             Додаток Ф 

                  Список публікацій здобувача 

1. Терлецька Л. М. Навчання іноземних мов у педагогічних коледжах України в 

умовах гуманізації освітнього процесу. Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.Чернігів: ЧНПУ, 2014. Вип. 

122. С. 273-276. 

2. Terletska L. Teaching foreign languages at  pedagogical  schools of Ukraine (the 

second half of XX century). Science and Education Studies. Stanford University Press, 

2015. № 2(16) July-December.Volume III. Р. 343-349. 

3. Терлецька Л. М. Навчання усного іншомовного мовлення учнів педагогічних 

училищ України в другій половині ХХ століття. Збірник наукових праць 

Херсонського державного  університету. Педагогічні науки. Херсон, 2016. Вип. 

LXIX.Том 1. С.78-84. 

4. Терлецька Л. М. Іноземна мова як навчальний предмет у педагогічних 

училищах України (друга половина ХХ століття). Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Педагогічні науки. Глухів, 2016. Вип. 32. С. 120-128. 

5. Терлецька Л. М. Навчання читанню та письму іноземною мовою учнів 

педагогічних училищ України в другій половині ХХ століття. Гуманізація 

навчально-виховного процесу: збірник наукових праць Донбаського державного 

педагогічного університету. Педагогічні науки. Слов'янськ, 2016. Вип.   LXXV. С. 

156-167. 

6. Терлецька Л. М. Етапи іншомовної підготовки слухачів педагогічних училищ 

України в другій половині ХХ століття. Інноваційна педагогіка. Науковий 

журнал.Одеса, 2018. Вип.7. Том 1. С. 36-41. 

7. Терлецька Л. М. Педагогічні аспекти навчання іноземних мов слухачів 

педагогічних училищ України в другій половині ХХ століття. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник 

наукових праць. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип.60. Том 1. С. 52 — 57. 
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8. Terletska L. Features of teaching foreign languages in pedagogical schools of 

Ukraine in the second half of the XX-th century. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Київ, 2019. Том 9, №1 

(2019). С. 54-58 
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                              Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-практичних 

конференціях різного рівня: 

1. Міжвузівської науково-практичної конференції «Педагогічна освіта у вищих 

навчальних закладах I-II рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи 

розвитку: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції» (Прилуки, 

2013., форма участі – публікація тез);    

2. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука України. Перспективи 

та потенціал» (Одеса, 2014., форма участі – публікація тез); 

3. Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце психології та 

педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Харків, 2015., форма участі – 

публікація тез); 

4. Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система освіти і 

виховання:досвід минулого – погляд у майбутнє» (Київ, 2015., форма участі-

публікація тез); 

5. Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія: сучасні 

методики та інновації, досвід практичного застосування» (м. Миколаїв, 2016., 

форма участі-публікація тез); 

6. Науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку освіти» 

(м. Херсон, 2016., форма участі-публікація тез); 

7. Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова дискусія: питання 

педагогіки та психології» (Київ, 2018., форма участі-публікація тез). 
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	На думку В. І. Бондаря дидактика — це наука про розвиток особистості в процесі навчання [9].

