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У розвитку методики навчання іноземних мов можна виділити окремі 

періоди, пов’язані з історією розвитку суспільства, розширенням кордонів 

спілкування та глобалізацією наукової діяльності , що, в свою чергу, зумовило 

збільшення сфер застосування іноземної мови та призвело до більшої 

конкретизації цілей і змісту навчання іноземних мов і культур у немовних ВНЗ.  

Ретроспективний аналіз еволюції цілей та компонентного складу змісту 

навчання іноземних мов впродовж усього періоду розвитку методики навчання 

дозволяє виділити два основних напрями в системи викладання іноземних мов: 

докомунікативний та комунікативний.  

В докомунікативний період основною практичною метою було спочатку 

навчання іноземної мови, згодом ‒ навчання практичному володінню 

іншомовним мовленням. Вивчення іноземних мов входило до загальноосвітньої 

підготовки студентів. Отже, зміст методики навчання іноземній мові в той 

період охоплював мовний (лексичний, граматичний, фонетичний) та 

мовленнєвий матеріал у межах конкретних мовленнєвих діяльностей, тексти та 

вправи у різному оформленні, а також знання, вміння і навички оперування 

мовним матеріалом.  

На початку 70-х років у якості базового та визначального у практичному 

підході до навчання іноземних мов почав розглядатися принцип 

комунікативності, й основною практичною метою було визнано навчання 

іншомовної мовленнєвої діяльності. Узагальнення методичної концепції 70-х 

років, її психологічне обґрунтування з позиції теорії діяльності було надано       

І. О. Зимнею (1978). Цей період можна розглядати як початковий у розвитку 

мовленнєво-діяльнісного етапу навчання іноземних мов. Він зумовив 

розширення компонентів змісту навчання і включення до його складу сфер 

комунікативної діяльності, комунікативних ситуацій та соціальних ролей 

спілкування. 

В дослідженнях відомих авторів можливо простежити зміну підходів до 

проблеми структурування змісту навчання. Так, у роботі І. Л. Бім (1977) [1] 

визначено ієрархію та відмінності одиниць мовного і мовленнєвого матеріалу 

та компонентів навчання, побудованих на їх основі. Також, авторка долучає до 

переліку компонентів змісту навчання не лише іншомовні знання, навички та 

вміння, а й процес їх формування [1, с. 212]. І. Л. Бім (1988) стверджує, що 

комунікативна мета є інтегративною й орієнтована на досягнення практичного 

результату в оволодінні іноземною мовою [2, с. 20]. Концепція напрямку 

методики навчання, що полягала у концентрації уваги лише на практичному 

оволодінні мовою, зазнала остаточного перегляду на рубежі 70-80 рр., коли 

іноземна мова почала розглядатися як засіб всебічного комплексного розвитку 

особистості, що навчається. 



У 1981 році В.Л. Скалкін у своїй праці [5, с. 156-158] пропонує для  

відбору змісту навчання застосовувати багатоопераційний алгоритм та 

індуктивно-комунікативний метод [5, с. 154], і одночасно вводить поняття 

комунікативного, мовленнєвого та мовного середовища. За В. Л. Скалкіним 

відбір мовного матеріалу на комунікативному і мовленнєвому рівнях повинен 

передувати відбору матеріалу на мовному рівні. 

Починаючи з середини 1980-х рр., деякі з фахівців (Р. К. Міньяр-

Білоручев, Б. А. Лапідус, І. І. Халєєва) починають долучати до змісту навчання 

лінгвокраїнознавчі та країнознавчі знання, акцентуючи увагу на методиці їх 

відбору.  

Отже, до початку 1990-х років ХХ ст. поняття «цілі навчання» та «зміст 

навчання» іноземної мови були значно уточнені завдяки урахуванню специфіки 

цього предмету, а також задач забезпечення можливості подальшого 

самостійного вдосконалення особистості, що базуються на учбових навичках, 

уміннях та знаннях про методи більш ефективного оволодіння мовою.  

В сучасних методиках навчання іноземній мові і культурі (ІМіК) [3; 4; 6; 

7] висувається п’ять основних цілей: практична, виховна, освітня, розвивальна і 

професійно орієнтована. Практичною метою навчання ІМіК визнано навчання 

іншомовного міжкультурного спілкування шляхом формування іншомовної 

загальної і професійно орієнтованої комунікативної компетентності на рівні 

В2/В2+ (мінімально прийнятий рівень для ступеня бакалавра немовного 

навчального закладу). Практична мета навчання ІМіК розглядається як єдність, 

що складається з декількох компетенцій: мовленнєвих (в говорінні, аудіюванні, 

читанні, письмі та перекладі), мовних (фонетичної, лексичної, граматичної), 

лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної.  Такі вчені і методисти як 

Н.Ф. Бориско, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, Г.В. Єлізарова, С.Ю. Ніколаєва,                

О.М. Соловова та ін. у якості стратегічної мети та результату навчання 

визначають формування вторинної мовної особистості, здатної брати 

повноцінну участь у міжкультурній комунікації.  

Зміна та конкретизація цілей навчання призвели до перегляду та 

уточненню змісту навчання ІМіК.  У 2004 році О. Б. Тарнопольський і                 

С. П. Кожушко у своїй праці [7] пропонують принципово нову процедуру 

відбору змісту навчання професійно орієнтованій іноземній мові, згідно з якою, 

у першу чергу, повинен формуватися зміст письмово-мовленнєвих та усно-

мовленнєвих текстів, і тільки після цього має бути проведений безпосередньо 

відбір цих текстів. Таким чином, автори зробили головний акцент на 

послідовності відбору компонентів змісту навчання: від 1) компонентів 

комунікативного аспекту до 2) компонентів лінгвістичного аспекту та 3) 

компонентів психофізіологічного та процесуального аспектів» [7, с. 42]. 

У 2006 році Н. Д. Гальскова та Н. І. Гез [3] у своїй роботі зауважують, що 

сучасні дослідники розглядають зміст навчання як категорію, що постійно 

змінюється і розвивається, і в якій відображується як предметний аспект, так і 

процесуальний.  І в той же час в теорії навчання іноземним мовам до 

теперішнього часу немає єдиної точки зору на проблему компонентного складу 

змісту навчання іноземним мовам [3, с. 123].  



Незважаючи на суперечність питань, пов’язаних зі складом змісту 

навчання,  можливо виділення беззаперечних його компонентів, що  належать 

до предметного та процесуального аспектів. Предметний аспект 

співвідноситься із різноманітними знаннями і включає сфери спілкування та 

ситуації, теми і тексти, комунікативні цілі та наміри, країнознавчі й 

лінгвокраїнознавчі знання та мовний матеріал (фонетичний, лексичний, 

граматичний та орфографічний). Процесуальний аспект складається 

безпосередньо з навичок та вмінь використання надбаних знань з метою 

здійснення усної та/або письмової комунікації. Загалом, до змісту навчання 

відносять все те, що залучено у викладацьку і навчальну діяльність, учбовий 

матеріал, а також процес його засвоєння. 

Отже, на основі аналізу вищезазначеного можна зробити висновок про те, 

що послідовні етапи розвитку методики навчання ІМіК пов’язані і 

відображують еволюцію базових її категорій: цілей та змісту навчання ІМіК.  З 

кінця 90-х рр. ХХ ст. компонентній склад навчання остаточно почав 

розглядатися саме у контексті забезпечення всебічного комплексного розвитку 

особистості, яка має знання, вміння і навички для подальшого самостійного 

професійного вдосконалення.  
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