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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (60-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ)

Анотація. У статті розглянуто трансформаційні процеси формування іншомовної компетентності студен-
тів нефілологічних спеціальностей в 60-х роках ХХ століття. З’ясовано, що відбулася зміна освітньої пара-
дигми у підготовці майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей, які, крім основного фаху, повинні 
були вивчати елементи професійно орієнтованої іноземної мови. В цей період гостро стояла проблема по-
шуку принципів і методик викладання іноземних мов. Аналіз наукових джерел і навчальних матеріалів 
підтвердив, що прагнення підкреслити перевагу соціалістичного ладу над капіталістичним призводи-
ло до того, що студенти отримували знання, які не відповідали справжнім уявленням про іншу країну. 
Виявлено трансформації розуміння принципу свідомості володіння іноземною мовою, зокрема, зазнав 
змін погляд на співвідношення теорії і практики. З’ясовано, що на зміну свідомо-порівняльному методу 
в цей період приходить свідомо-практичний метод. У результаті титанічних зусиль багатьох учених було 
створене підґрунтя для вироблення єдиних принципів у вітчизняній методиці навчання іноземних мов. 
На жаль, основною метою навчання іноземних мов залишилося формування у студентів вмінь читати  
і перекладати літературу з фаху. Однак підтверджено, що цілі іншомовної підготовки також передбача-
ли частковий розвиток у майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей компонентів міжкультурної 
компетентності. Доведено, що саме у цей період зародилися перші паростки комунікативного підходу до 
вивчення іноземної мови у вищій школі.
Ключові слова: педагогічний заклад вищої освіти, учителі нефілологічних спеціальностей, зміст  
і методика навчання іноземних мов, комунікативна та міжкультурна компетентність.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 
OF STUDENTS OF NON-LINGUSTIC SPECIALTIES (1960’S)

Summary. The article studies foreign language competence formation processes of students of non-linguistic 
specialties in 1960’s. At the time, the introduction of the elements of a professionally oriented foreign language 
in the curriculum driven by the transformational changes in the educational paradigm in the training of future 
teachers of non-linguistic specialties emphasized the importance of finding the corresponding principles and 
methods of its teaching. The analysis of scientific sources and educational materials confirms the fact that 
the desire to show the superiority of the socialist system over the capitalism led to the students receiving dis-
torted information about other countries. The author reveals transformations of understanding regarding the 
principle of consciousness of foreign language proficiency. In particular, there was a shift in the view on the 
correlation between theory and practice. The mentioned period was marked by hot discussions about the main 
problems of the teaching methods. Subsequently, the conscious-practical method came to replace the infamous 
conscious-comparative method. As a result, the titanic efforts of numerous scholars laid the foundations for the 
development of common principles in the national method of teaching foreign languages. Unfortunately, the 
main goal of teaching foreign languages was mostly limited to formation of students’ ability to read and trans-
late literature in their specialty. However, it also included partial development of intercultural competencies 
for students of non-linguistic specialties. As proved, it was during that period that the first seeds of the com-
municative approach to the study of a foreign language at university were planted. More and more attention in 
the study of foreign languages was given to the development of speech and reading skills omitting translation, 
which caused changes in the content of foreign language education, reduction of the volume of grammatical 
material, the emergence of new topics for communication in a foreign language. At the same time, there was a 
growing tendency for a certain underestimation and even denial of the general educational and developmental 
value of foreign language learning with the focus on the foreign language proficiency. Besides, a number of 
activities were undertaken to create favorable conditions for students to master their oral speech and for scien-
tific and pedagogical workers to go onto further studies in retraining programs. The problem of professionally 
oriented teaching of foreign languages was supported at the governmental level, which testifies to the growing 
role and importance of foreign language education for specialists of various branches of science and technology 
due to the expansion of international contacts of the USSR with the near and far abroad countries.
Keywords: pedagogical institution of higher education, teachers of non-linguistic specialties, content and 
methods of teaching foreign languages, communicative and intercultural competence.

Постановка проблеми. Сьогодні страте-
гічною метою вивчення іноземної мови 

майбутніми учителями нефілологічних спеці-
альностей є оволодіння комунікативною ком-

петентністю, тобто навчання не стільки системі 
мови (набуття лінгвістичної компетентності), 
скільки практичному оволодінню «вербально-се-
мантичним кодом мови, що вивчається, «мовною 
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картиною світу» носіїв цієї мови» [5, с. 59]. Тому 
проблема формування комунікативної і між-
культурної компетентностей у процесі професій-
но орієнтованого навчання іноземних мов є акту-
альною та дискусійною.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Розв’язанням цієї проблеми займали-
ся численні вітчизняні науковці: О. Бирюк [4], 
Р. Гришкова [6], О. Кміть [8], О. Кузнєцова [9], 
І. Левчик [11], С. Мелікова [13], Н. Микитенко [14],  
Г. Турчинова [17], Л. Шерстюк [18] та ін.

Історико-педагогічний дискурс щодо підготов-
ки майбутніх учителів іноземних мов в закладах 
вищої освіти у другій половині ХХ – на почат- 
ку ХХІ ст. розпочали В. Безлюдна та О. Околович. 
Однак процес професійно орієнтованого навчан-
ня іноземних мов майбутніх учителів нефілоло-
гічних спеціальностей у 60-х роках XX століття не 
став предметом окремої наукової розвідки.

Мета статті – аналіз трансформаційних про-
цесів формування професійно орієнтованої іншо-
мовної компетентності студентів нефілологічних 
спеціальностей в 60-х роках XX століття.

Виклад основного матеріалу. На початку 
60-х років XX століття відбулися кардинальні 
трансформації як у формуванні цілей навчання 
іноземних мов, так і в методиці навчання та ор-
ганізації освітнього процесу. Соціальним замов-
ленням суспільства стало формування в учнів 
і студентів, з-поміж іншого, практичних умінь 
і навичок усного мовлення. Міністерством осві-
ти були поставлені першочергові цілі – розвиток 
в учнівської та студентської молоді усного мов-
лення і навичок безперекладного читання. Ва-
гому роль у реалізації цього соціального замов-
лення відіграла Постанова Ради Міністрів СРСР 
за № 468 від 27 травня 1961 р. «Про поліпшення 
вивчення іноземних мов» [16].

Крім цього, згідно з Постановою передбача-
лося проведення низки інших першочергових 
заходів, спрямованих на створення сприятли-
вих умов для оволодіння усним мовленням, зо-
крема очікувалися кардинальні зміни у системі 
професійної підготовки вчителів іноземних мов, 
розширення мережі шкіл з викладанням окре-
мих предметів іноземною мовою, стаціонарних 
і заочних курсів іноземних мов тощо. Також 
пропонувалося створити умови організаційного 
характеру щодо поліпшення системи іншомов-
ної підготовки студентів нефілологічних спеці-
альностей педагогічних закладів вищої освіти, 
а саме: а) збільшити випуск навчальних фільмів 
з іноземних мов, а також розглянути питання 
про придбання за кордоном навчальних фільмів 
із вивчення іноземних мов для використання їх 
в радянській вищій школі; б) відбирати з числа 
наявних і придбаних для показу в СРСР зару-
біжних художніх фільмів іноземними мовами 
найбільш підходящі для навчальних цілей філь-
ми і визначити порядок показу їх для студентів 
вищих навчальних закладів; в) забезпечити ви-
готовлення звичайних та довгограючих грамп-
латівок і тонфільмів із записом уроків з інозем-
них мов відповідно до програм вишів, а також 
грамплатівок і тонфільмів із записами пісень, 
віршів, невеликих оповідань й уривків з худож-
ніх творів, з доданням відповідних друкованих 
текстів; г) розробити та здійснити заходи щодо 

організації більш широкого використання радіо 
і телебачення для надання допомоги особам, що 
вивчають іноземні мови; д) збільшити випуск 
словників, розмовників, книг і брошур з розпо-
відями й іншими художніми творами класичної 
і сучасної англійської, німецької, французької 
та іспанської літератури як з адаптованим, так 
і з оригінальним текстом [16].

Як зазначає В. Безлюдна: «Постановка нової 
мети навчання іноземних мов спричинила зміни 
у змісті освіти, що проявилося у скороченні обся-
гу граматичного матеріалу, появі нових тем для 
спілкування іноземною мовою. Інформація про 
країну, мова якої вивчалася, використовувала-
ся у порівнянні з реаліями рідної країни. Однак 
прагнення підкреслити перевагу соціалістично-
го ладу над капіталістичним іноді призводило 
до того, що студенти отримували знання, які не 
відповідали справжнім уявленням про іншу кра-
їну» [3, с. 144–145].

Таким чином, з метою надання населенню 
можливості постійно вдосконалювати свої зна-
ння з іноземних мов планувалося створення 
єдиної системи іншомовного навчання – від ди-
тячого садка до стаціонарних і заочних курсів 
для дорослих, які мають вищу освіту. Пришвид-
шеними темпами учені, методисти, науково- 
педагогічні працівники та вчителі розпочали 
роботу над укладанням авторських підручників, 
навчальних посібників, програм і методичних 
вказівок із викладання іноземних мов в дитячих 
садах, початковій і середній школах, закладах 
спеціальної середньої і вищої освіти. Було по-
рушено питання про належну підготовку квалі-
фікованих вчительських і науково-педагогічних 
кадрів, яких на той момент відчутно не вистача-
ло. Також гостро стояла проблема пошуку опти-
мальних методів викладання іноземних мов, 
оскільки в попередні роки превалювала система 
навчання читання на базі граматико-переклад-
ного, граматико-текстуального та свідомо-порів-
няльного методів, в той час як навчанню усного 
мовлення і читання без перекладу надавалося 
значно меншої уваги. Методистами проводили-
ся інтенсивні пошуки нових принципів, підходів, 
методів і прийомів для належного забезпечення 
навчання студентів усного мовлення.

Водночас слід констатувати, що кількість ау-
диторних годин, яка відводилася на вивчення 
іноземних мов, була суттєво збільшена залеж-
но від педагогічної спеціальності (гуманітарної 
чи науково-природничої) і коливалася в меж-
ах 240 годин. Слід зазначити, що в цей період 
вперше в історії вітчизняної методики підруч-
ник виступив основним, хоча й не єдиним засо-
бом навчання іноземної мови. Для іншомовної 
підготовки майбутніх учителів нефілологічних 
спеціальностей широко використовувалися на-
вчально-методичні комплекси, що містили, крім 
основного підручника, різні навчальні посібники, 
книги для викладачів, грамплатівки, навчаль-
ні тонфільми, радіопередачі, засоби унаочнен-
ня тощо. Крім цього, у другій половині 60-х рр.  
ХХ ст. було подолано такий серйозний недолік, 
як відсутність наступності та єдиного методично-
го задуму при підготовці серії підручників. Осо-
бливо слід наголосити, що більшість підручників 
і навчальних посібників перед тиражуванням 
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проходили ґрунтовну експертну перевірку та ре-
цензування.

Отже, в 60-і рр. ХХ ст. відбулася зміна освіт-
ньої парадигми у підготовці майбутніх учителів 
нефілологічних спеціальностей, які, крім осно-
вного фаху, повинні були вивчати елементи про-
фесійно орієнованої іноземної мови.

Цей період був позначений гострими диску-
сіями щодо основних проблем методики викла-
дання іноземних мов. Ця проблема широко об-
говорювалася на сторінках газет і педагогічних 
журналів, значно збільшилася кількість публі-
кацій, методичних рекомендацій, вказівок та ін-
струкцій на місцях – в педагогічних інститутах 
й установах з підвищення кваліфікації вчителів. 
Вирішальні зміни відбулися щодо розуміння 
і формулювання основних принципів навчан-
ня іноземних мов. Був актуалізований принцип 
мовної спрямованості, відповідно до якого добір 
навчального матеріалу та його змістовий розпо-
діл повинен розвивати у студентів уміння усного 
мовлення та читання, тобто викладачам необ-
хідно було добирати лише той навчальний мате-
ріал, який потрібен для здійснення практичної 
мети навчання майбутньої вчительської професії.

Певні трансформації відбулися щодо розу-
міння принципу свідомості володіння інозем-
ною мовою, зокрема, зазнав змін погляд на спів-
відношення теорії і практики. Якщо в 50-і рр.  
ХХ ст. загальноприйнятою була думка, що те-
оретичні положення та правила обов’язково 
передують практиці, то в наступному періоді 
превалювала позиція, що вивчення теорії може 
або передувати практиці, або слідувати за нею 
залежно від доцільності того чи іншого шляху 
розвитку іншомовних умінь і навичок студен-
тів та значною мірою від їхнього лексичного за-
пасу на початковому етапі вивчення іноземної 
мови в закладі вищої освіти. Правила й теоре-
тичні положення стали розглядатися як керів-
ництво до дії з навчальним матеріалом інозем-
ною мовою.

Розуміння зіставлення (порівняння) іно-
земної та рідної мов також зазнало змін порів-
няно з 50-и рр. ХХ ст. Її основне значення було 
пов’язане із завданнями практичного оволодін-
ня іноземною мовою, а вчені попереджали про 
шкоду від надмірного захоплення порівнянням. 
Також вчинялися спроби внести зміни в принци-
пи взаємопов’язаного навчання усного мовлен-
ня, читання та письма. Прихильниками свідомо- 
порівняльного методу висловлювалася думка 
про певне випередження роботи на усним мов-
ленням над іншомовним матеріалом до вклю-
чення його в читання та письмо при збереженні 
паралельного розвитку різних видів мовленнє-
вої діяльності. Допущення усного випереджен-
ня стало серйозною трансформацією у поглядах 
учених-методистів і викладачів-практиків на 
послідовність розвитку різних видів мовленнєвої 
діяльності.

На зміну свідомо-порівняльному методу в цей 
період приходить свідомо-практичний метод, 
сутність якого полягала у формуванні мислення 
іноземною мовою. Це означало програмування 
комунікативної діяльності студентів у вправах, 
тобто вимагало від викладачів здійснювати по-
будову вправ на основі алгоритму мовної діяль-

ності. Саме у цей період усне мовлення було ви-
значене і метою, і методом навчання.

У другій половині 60-х рр. ХХ ст. змін за-
знають як свідомо-порівняльний, так і свідомо-
практичний методи, а наприкінці цього періоду 
більшістю методистів був визнаний одним із про-
відних принцип випередження теорії (правил) 
над практикою, тому в закладах вищої освіти 
викладачі масово відмовляються від принципу 
формування свідомого мислення іноземною мо-
вою. Зміни відбуваються і в площині ставлення 
до рідної мови: визнається необхідність ураху-
вання її ролі в процесі підготовки іншомовного 
навчального матеріалу. На противагу цьому, 
й надалі триває «боротьба» з перекладом, а та-
кож пропонується повернення до прямого методу 
навчання іноземних мов.

У результаті до початку 70-х рр. ХХ ст. було 
створене підґрунтя для вироблення єдиних 
принципів у вітчизняній методиці навчання іно-
земних мов. До основних принципів було відне-
сено такі: 1) практична спрямованість навчання; 
2) диференційований підхід до навчання інозем-
них мов, який враховує специфіку кожного виду 
мовленнєвої діяльності; 3) комплексний підхід 
до організації іншомовного навчального мате-
ріалу, що робить можливим якісне оволодіння 
вимовою, граматичною та лексичною сторонами 
мови в їх єдності на основі мовних зразків; 4) ко-
мунікативна спрямованість навчання; 5) інтен-
сифікація навчального процесу [15].

Наукові публікації 60-х рр. ХХ ст. свідчать, 
що в сфері цільових установок намітилася певна 
орієнтація в бік навчання студентів усіх аспектів 
мови – як письмової, так і усної, зокрема деклару-
валася необхідність навчати майбутніх учителів 
нефілологічних спеціальностей вести бесіду іно-
земною мовою, що була заявлена як одна з голо-
вних освітніх цілей. Однак, незважаючи на зроста-
ючу роль, яка надавалася оволодінню навичками 
усного мовлення, основна мета навчання інозем-
них мов залишалася такою ж, як і в попередній 
період – навчити студентів читати і перекладати 
літературу з фаху. При цьому серед методистів 
і викладачів превалювали «ідеї про пріоритетність 
вивчення граматики на шкоду практичному ово-
лодінню іноземною мовою» [15, с. 322].

Аналіз цільових установок, міждисциплінар-
них зв’язків і соціокультурних реалій, поданих 
у підручниках і навчальних посібниках, дозволяє 
стверджувати, що викладання іноземної мови 
упродовж 60-х рр. ХХ ст. сприяло формуванню 
у студентів здебільшого лінгвістичної компетент-
ності, а також частково – дискурсивної та соціо-
культурної. Відомо, що володіння дискурсивною 
компетентністю передбачає вміння студентів 
вибудовувати свою невербальну поведінку від-
повідно до прийнятих в іншій культурі норм. 
При аналізі навчальної літератури не було ви-
явлено фактів про те, що студенти цьому навча-
лися системно, а лише частково, опосередковано. 
Аналогічно, оволодіння соціокультурною компе-
тентністю в цей період було також недостатньо 
цілісним і глибоким, оскільки зміст підручників 
і посібників не передбачав набуття студентами 
знань про структуру цінностей і культуру країн, 
мова яких вивчається, форми і способи її втілен-
ня в державному ладі, моделях поведінки носіїв 
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цієї культури, їх мови, традицій тощо. Студенти 
не володіли засадничими принципами взаємодії 
культурних уявлень і норм поведінки, тому не 
вміли виокремлювати культурні цінності шля-
хом спостереження за носіями інших культур 
і комунікативної взаємодії з ними, адже не мали 
можливості подорожувати західними країнами 
в зв’язку з відсутністю людського, інформаційно-
го та культурного обміну в часи «холодної війни». 
Як зазначає В. Безлюдна: «Прагнення підкрес-
лити перевагу соціалістичного ладу над капіта-
лістичним іноді призводило до того, що студенти 
отримували знання, які не відповідали справж- 
нім уявленням про іншу країну» [3, с. 145].

Аналізуючи навчальну літературу зазначеного 
періоду, можна стверджувати, що цілі навчання 
передбачали лише частковий розвиток у студен-
тів таких компонентів міжкультурної компетент-
ності, як: 1) когнітивного (знання про систему 
цінностей, подібні риси і відмінності культурних 
реалій рідної країни та англомовних країн; зна-
ння про сучасний світ, перспективи його розвитку 
та глобальні проблеми); 2) афективного (відкри-
тість і мотивація до співпраці з представниками 
країн соціалістичного табору); 3) поведінкового 
(розпізнавання й інтерпретація явищ іншої куль-
тури, вміння порівнювати факти, явища та події, 
притаманні рідній культурі та іншим культурам, 
знаходити подібність й відмінність між ними, на-
магання вести міжкультурний дискурс). Розвиток 
цих компонентів міжкультурної компетентності 
відбувався здебільшого за рахунок читання урив-
ків із творів художньої літератури зарубіжних 
письменників з країн, мова яких вивчалася.

Крім цього, аналіз навчальної літератури цьо-
го періоду дозволяє зробити висновок про те, що 
з основних термінів і понять, які складають кате-
горіально-понятійне поле міжкультурної комуні-
кації, у процесі навчання англійської мови увага 
здебільшого зверталася на розкриття феномену 
культури як суспільного явища та способу люд-
ського буття, а також на загальну характеристику 
її основних форм (матеріальну, духовну, соціаль-
ну, фізичну) і видів (культура суспільства та куль-
тура колективу). Крім цього, в окремих підручни-
ках [1; 2; 10] навчальний матеріал безпосередньо 
торкався тем комунікації та взаємодії з представ-
никами інших культур на побутовому рівні.

Слід зазначити, що саме у цей період за-
родився комунікативний підхід до вивчення 
іноземної мови, поштовх якому надала фунда-
ментальна методична праця відомого психоло-
га О. Леонтьєва «Мова, мовлення, мовленнєва 
діяльність», опублікована в 1969 р. В ній автор 
науково обґрунтовував такі послідовні етапи: 
навчання мови, навчання мовлення, навчання 
мовленнєвої діяльності та навчання спілкуван-
ня [12]. Однак, незважаючи на тенденцію до роз-
витку навичок усного мовлення, основною метою 
іншомовної підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей педагогічних закладів вищої 
освіти, як і в період 40–50-х рр. ХХ ст., все ж за-
лишалося навчання читання і перекладу літера-
тури з фаху. Як і раніше у середовищі науковців 
гостро дискутується проблема пошуку ефектив-
них методів навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних факультетів, триває «боротьба» 
з перекладом, зміст якого був відособленим від 

майбутньої професії, не втрачають позицій ідеї 
і положення про пріоритетність у вивченні гра-
матики на противагу практичному оволодінню 
іноземною мовою. Значних змін також не від-
булося у сфері міждисциплінарних зв’язків і по-
даних у підручниках та навчальних посібниках 
соціокультурних реалій, й надалі зберігається 
потреба у підготовці висококваліфікованих на-
уково-педагогічних кадрів.

Отже, в 60-х рр. ХХ ст. все ж більше уваги при 
вивченні іноземної мови приділяється розвитку 
в студентів усного мовлення і навичок читання 
без перекладу, що спричиняє зміни у змісті ін-
шомовної освіти, скорочення обсягу граматично-
го матеріалу, появу нових тем для спілкування 
іноземною мовою. При цьому намітилася тен-
денція певної недооцінки й навіть заперечення 
загальноосвітнього і розвивального значення 
іншомовного навчання, натомість увага зосеред-
жується на практичному оволодінні іноземними 
мовами. У той час було проведено низку заходів, 
спрямованих на створення сприятливих умов 
для оволодіння студентами усним мовленням, а 
також щодо підготовки і перепідготовки науково- 
педагогічних працівників для педагогічних за-
кладів вищої освіти. Крім цього, на рівні Мі-
ністерства освіти УРСР було прийнято рішення 
про перерозподіл іноземних мов, що вивчаються 
у вишах, на користь англійської мови [7].

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Таким чином, у 60-і рр. ХХ ст. проб-
лема професійно орієнтованого навчання інозем-
них мов отримала реальний розвиток і підтримку 
на урядовому рівні, що свідчить про зростаючу 
роль і значення іншомовної освіти фахівців різ-
них галузей науки і техніки у зв’язку з розши-
ренням міжнародних контактів СРСР з країна-
ми ближнього та далекого зарубіжжя. Дійсно, 
незважаючи на «залізну завісу», що існувала 
в країні, для розвитку нових наукових напрямів, 
піднесення народногосподарського комплексу, 
підвищення рівня обороноздатності, були по-
трібні випускники вишів, здатні отримувати ін-
формацію з першоджерел, у т.ч. іноземних. Саме 
в цей період ставиться завдання зі створення 
галузевих навчальних посібників, професійної 
орієнтації іншомовного навчання у вищій шко-
лі, а також практичного оволодіння іноземною 
мовою. Реалізація цих завдань вимагала перебу-
дови методичної системи навчання та викладан-
ня, розробки якісно нових підручників і посіб-
ників, спрямованих на розвиток навичок усного 
мовлення в галузі майбутньої спеціальності на 
науковій основі, з урахуванням коректного під-
бору навчального матеріалу, його послідовності 
та пропорційності. Попри помітну переорієнта-
цію іншомовної освіти в радянських вишах на 
досягнення практичного володіння іноземною 
мовою кардинальні зрушення відбулися лише 
наприкінці 60-х рр. ХХ ст., коли з’явилася ве-
лика кількість екстралінгвістичних досліджень, 
котрі змусили змінити фокус інтересу з іноземної 
мови на самого студента, розвиток його особистіс-
них якостей. Психологічні та лінгвопсихологічні 
особливості навчання студентів стали предметом 
ретельного дослідження, з навчального матеріа-
лу увага переключилася на студента, який має 
успішно засвоїти цей матеріал. Звідси викла-
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дання іноземних мов у розглядуваний період 
сприяло формуванню у майбутніх учителів не-
філологічних спеціальностей як лінгвістичної, 
так і, частково, дискурсивної та соціокультурної 
компетентностей.

У перспективі аналізуватиметься трансфор-
мація змісту та методики навчання іноземних 
мов у період із середини 80-х рр. ХХ ст., коли 
здійснювалося реформування усієї галузі освіти, 
зокрема й іншомовної.
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