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Вихід на сучасний рівень іншомовної підготовки потребує 
глибокого переосмислення накопиченого педагогічного досвіду, 
подолання фрагментарності історичних знань стосовно розвитку 
методики навчання ыноземних мов (ІМ) на західноукраїнських землях 
у контексті різних за масштабністю і змістом реформ. Завдання 
обґрунтування цілісного ретроспективного знання й визначення його 
місця в сучасній методиці навчання ІМ зумовлене соціально-
практичною потребою критичного аналізу історико-педагогічних умов 
трансформування школи як певного досвіду для творчого його 
осмислення в ході сучасної модернізації освіти в нинішній соціально-
економічній, суспільно-політичній і культурологічній ситуації.  

Історію методів навчання іноземних мов свого часу 
досліджували:  В.Є. Раушенбах (проаналізував методи з І до ХХ 
століття), Г.Є. Ведель (продовжив висвітлювати це питання до 
середини ХХ століття). І.В. Рахманов (вивчав методичні проблеми 
навчання нових західноєвропейських мов ХІХ–ХХ ст.), О.О. 
Миролюбов проаналізував стан методики навчання іноземних мов у 
Росії XX–XXI ст. Історію методів навчання ІМ в європейських країнах 
розглядали Г. Нойнер (Gerhard Neuner), Г. Гунфельд (Hans Hunfeld), В. 
Гюлен (Werner Hüllen) та ін. Аналіз методичної літератури, яка складає 
цілий пласт у недрах методичних знань, свідчить, що на сьогодні не 
узагальнений і не проаналізований накопичений досвід навчання ІМ 
західноукраїнськими педагогами. Розв’язання цієї проблеми вимагає 
системних досліджень. 

У період з 1774 р. до австрійської частини монархії увійшли 
Галичина і Буковина, а до угорської i Закарпатська Україна. 
Конституційні закони 1867 р. завершили формування системи 
управління Австро-Угорщиною, яка з невеликими змінами 
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проіснувала до її розпаду. Буковина, як і Галичина, входили до 
австрійської частини монархії – Ціслейтанії  і були її автономними 
коронними краями. Закарпатські землі не мали такої автономії, 
залишалися звичайними адміністративними одиницями Угорщини. 
Представництво центральної влади на Буковині і в Галичині 
здійснювалося крайовим президентом, який призначався імператором 
і підпорядковувався міністерству внутрішніх справ. При президенті 
діяло крайове управління, якому підлягали начальники повітових 
управлінь.  

На той час широко декларувалися демократичні свободи, 
зокрема рівність усіх громадян перед законом, свобода пересування, 
занять, право володіння рухомими і нерухомим майном, вільно 
висловлювати свої думки, видавати часописи, сповідувати свою віру, 
вчити і навчатися рідною мовою, подавати прохання, збиратися на 
збори, засновувати товариства, партії, інші об’єднання. Зазначалося, 
що „всі народності держави рівноправні і кожна народність має право 
охороняти і розвивати свою національність і мову” [1, с. 70 - 71]. 
Однак більшість із наведених свобод від самого спочатку не 
виконувались належно ні соціально-економічними, ні політико-
культурними чинниками. Влада залишалася в руках німецьких, 
румунських, польських, угорських поміщиків. 

Загальноавстрійські державні закони від 25 травня 1868, закон 
від 14 травня 1869 року започаткували нову історію в законодавстві 
щодо освіти. Управління освітою переходить від рук церкви до 
держави. Міністерству віровизнань та освіти Австро-Угорщини 
підпорядковується Крайова шкільна рада під керівництвом 
президента краю. Народна школа з 1869 року стає державною 
інституцією. Шкільництво й учительство набуває більшого значення 
серед суспільства. На підставі цього закону була проведена шкільна 
реформа [3, с. 64].  

Створена у 1869 р. Крайова шкільна рада була вищою 
інстанцією у справах нагляду та керівництва школами Буковини та 
Галичини. Їй підлягали навчальні заклади, які входили в коло 
діяльності повітових шкільних рад, педагогічні семінарії, середні 
навчальні заклади, приватні та спеціальні школи, початкові школи [6, 
с. 56- 57]. 

У компетенцію Крайової шкільної ради входили: контроль за 
діяльністю повітових і місцевих (общинних) шкільних рад, 
педагогічних семінарій; затвердження директорів і викладачів шкіл, 
що знаходились на утриманні общини; затвердження навчальних 
планів і підручників для початкових і середніх шкіл; складання різних 
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звітів про стан шкільної справи в краї. Її діяльність була припинена у 
1918 році у зв’язку з розпадом Австро-Угорщини. 

Проаналізувавши історичні передумови на західноукраїнських 
землях перейдемо до мети навчання ІМ досліджуваного часового 
відтинка. 

Метою навчання німецької мови на західноукраїноукраїнських 
землях було чітке розуміння повідомлень інших іноземною мовою, 
вміння правильно й вільно висловлюватись в усній і письмовій формах, 
формувати навички виразного читання написаного та надрукованого 
[8]. 

У праці Л. Сальо повідомляється, що питання навчання 
німецької мови до 1868 року не виникало, позаяк в усіх середніх 
школах навчали цієї мови за підручниками, укладеними для 
німецькомовного населення й не пристосованими до потреб 
україномовних учнів. З 1867/8 року введено польську і українську 
мову як мову навчання, при цьому німецька мова залишалася 
обов’язковим предметом навчання у всіх типах шкіл Оскільки наука 
німецької мови була нова й не мала ”ніяких традицій в школах“, як 
зауважуює Л.Сальо, навчали її філологічно-граматичним методом, 
запозиченим з навчання латинської мови. Основні принципи цього 
методу такі: переклад із німецької мови на рідну і навпаки, навчання 
граматики. Пізніше подавалися для читання оповідання (від легких до 
важчих), класичні літературні твори [7, с. 99].  

Аналіз західноукраїнських програм, затверджених 
Міністерством віровизнань і освіти Австро-Угорщини [4], корпус 
підручників [5], статей досліджуваного періоду дають підстави 
стверджувати про існування граматико-перекладного методу навчання 
ІМ. Відомості про метод навчання іноземних мов на 
західноукраїнських землях у другій половині XIX століття та його 
принципи ми можемо почерпнути лише з програм, підручників, 
надрукованих статей, тез у педагогічних виданнях досліджуваного 
періоду, оскільки їх автори, на жаль, не залишили фундаментальних 
праць. 

Перейдемо до аналізу навчання ІМ за аспектами мови. 
Навчання читання відбувалося на основі вивчення літер і 

звуків, поділу слів на склади. У статті Г. Вольфа (1775 р.) 
зауважується, що учні мають право читати тільки після того, як 
вивчені відповідні правила читання. Перед читанням усього речення 
пояснювалися правила читання кожного слова. Спочатку читав 
учитель, а учні повинні уважно стежити за його вимовоюпізніше 
читали учні, вчитель корегував правильність читання [10, с. 66 69].  
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У 1887- 1890-ті роки існувало поняття ”орфографічне читання“, 
що передбачало вміння повільно читати й виразно вимовляти. Вчитель 
стежив за правильністю читання і вимови [9, с. 7–8].  

Аналіз програм і статей показує, що тогочасасні 
західноукраїнські вчителі звертали увагу на вимову, що не притаманно 
граматико-перекладному методу. Однак у підручниках ми не знайшли 
алфавіту, правил чи вправ для формування навичок і вмінь правильної 
вимови. Вивчення правил коректної вимови можна пояснити 
нагальною необхідністю розуміння їх україномовними школярами під 
час спілкування з німецькомовним населенням у шкільному оточенні 
та в побуті. Таку потребу усвідомлювали й враховували на місцях. 

Навчання лексики. Виділених нових лексичних одиниць до 
текстів у підручниках нами не віднайдено, однак підручники для 
читання вміщали словники в алфавітному порядку з перекладом. У 
статті Г. Вольфа знаходимо рекомендації про те, що нові слова вчитель 
повинен писати на дошці. Відтак учні мусили переписати ці слова в 
зошит разом із перекладом [10, с. 84 –85]. Нова лексика, яка вводилася 
в одному уроці, не була тематичною, а групувалася за частинами мови. 
Як правило, лексика слугувала ілюстрацією до якого-небудь правила. 

Навчання граматики здійснювалося систематично (спочатку 
вивчали все, що стосується іменника, пізніше i прикметник та ін.). 
Граматика була і метою, і засобом навчання. В ній вбачали, з одного 
боку, добрий засіб для розвитку мислення, а з іншого i найбільш 
дієвий спосіб навчання говоріння і письма [2, с.143]. Пояснення 
граматичних правил відбувалося рідною мовою. В основу кожного 
уроку підручника була покладена певна граматична тема. Розподіл тем 
здійснювався за принципом ”від простого до складного“. Всі правила 
записувалися в зошит, незважаючи на те, що вони подавалися в 
підручнику. Вважалось, що сам процес записування правил у зошит 
сприяє кращому запам’ятовуванню. Всі правила вивчалися напам’ять.  

Для закріплення граматичного матеріалу Г. Волф рекомендував 
використовувати:  

 відмінювання (дієслів, іменників та ін.); 
 конструювання речень; 
 підбір синонімів, антонімів; 
 письмовий і усний переклад з рідної мови на іноземну і 

навпаки; 
 аналіз граматичних явищ, які зустрічалися при читанні та 

перекладі текстів [10, с.156 -159]. 
Навчання письма. Основними видами письмових робіт були: 

 списування з підручника вдома або в школі; 
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 занотувати з пам’яті в зошит-чернетку вивченого тексту та 
самостійне корегування його за допомогою підручника. Наступним 
етапом було записування з пам’яті в зошит-чистовик вивченого тексту 
та виправлення допущених помилок учителем. Під час аналізу 
помилок вчителям не рекомендувалося записувати на дошці слова з 
помилками; 

 написання диктантів, які можна було давати після 
багаторазового читання тексту, який буде диктуватися. Диктанти 
рекомендувалося начитувати повільно й чітко. Диктанти в чернетках 
учні мали право коректувати самостійно за допомогою підручника. 
Тексти, написані в чистовиках, перевіряв і виправляв учитель.  

 переклад, який рекомендувалося робити не дослівно, а 
намагаючись передати смисл, закладений автором. У викладі Д. 
Вєнцковского ”Толкованья и переводы“ (у назві збережено мову 
оригіналу) акцентується увага на тому, що учень, який робить 
переклад, повинен врахувати особливості мови, мовні звороти, які 
неможливо точно передати рідною мовою, слід передавати 
відповідними виразами, які б коректно передавали задум автора 
тексту. Переклад, на думку автора статті формує в учнів навички не 
лише письма, але й розвиває вміння письмово передавати думки інших 
[2, с.157–158].  

Отже, вище викладене дає можливість стверджувати, що 
західноукраїнські педагоги у програмах, підручниках і рекомендаціях 
для навчання ІМ використовували принципи граматико-перекладного 
методу. Граматико-перекладний (його ще називали синтетичний, 
філологічно-граматичний) метод грунтувався на навчанні граматики 
іноземної мови, читання й перекладу, розвитку логічного мислення 
вивчаючих. В його основі лежить вивчення граматичних явищ, аналіз і 
вміння конструювати одиниці мови, вправляння в перекладі. Найбільш 
відомими представниками граматико-перекладного методу були 
Майденгер (Німеччина), Г. Оллендорф (Англія).  

Отже, як показує аналіз навчальних програм, підручників, 
наукових праць, граматико-перекладний метод має такі характерні 
принципи:  

 обов’язковість здійснення перекладу; 
 оскільки головними операціями логічного мислення були 

синтез і дедукція, учні повинні були починати навчання з вивчення 
граматичних правил і слів, з яких згодом будувалися речення. Кожне 
граматичне правило, ускладнене цілою серією найдрібніших винятків, 
супроводжувалося прикладами i вправами на переклад спочатку 
коротких і простих, а потім чимраз складніших конструкцій з рідної 
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мови на іноземну. Учні спершу вивчали морфологію (форми), а потім 
синтаксис (функції цих форм);  

 основним способом семантизації нових слів і граматичних 
форм слугував переклад; 

 для закріплення мовного матеріалу рекомендувалося 
використовувати переклад, заучуючи його напам’ять, оскільки за 
допомогою цих прийомів створювалися більш стійкі асоціації; 

 навчання мові будувалося на зразках письмового мовлення; 
 з метою засвоєння граматики й лексики рекомендувалося 

виконувати вправи на аналіз граматичних і лексичних явищ у реченнях 
і текстах, а також конструювати речення за правилом. Рідна мова 
виступала засобом навчання: нею пояснювався новий матеріал і 
здійснювалася міжмовні порівняння. 

Проблема цілей навчання іноземних мов досліджуваного 
періоду ґрунтувалася на розвитку логічного мислення, тренування 
розумових здібностей. Тому вимагалося знання граматичних правил, 
які дозволяли розуміти та конструювати речення самостійно, вміти 
читати. Мова вивчалась формально, напівсвідомим, напівмеханічним 
шляхом. Уесь матеріал (правила і приклади) вивчався напам’ять, без 
попередньої аналітичної роботи, яка б забезпечувала усвідомлення 
цього матеріалу. Від учня вимагалося вміти перекласти першу-ліпшу 
думку з рідної мови на іноземну мову або ж навпаки. Одним з 
основних прийомів було заучування великої кількості окремих слів 
найрізноманітнішого змісту, так званих вокабул. Лексичні одиниці 
добиралися тільки з граматичного погляду. Зі словника бралося тільки 
те, що могло слугувати ілюстрацією якогось правила. Цілком 
очевидно, що різноманітний і строкатий словниковий матеріал міг 
бути засвоєний тільки шляхом механічного заучування вокабул.  

Що стосується змісту навчання, то в центрі уваги залишалася 
граматика, лексика виконувала роль ілюстрації граматичних правил. 
Рекомендацій до відбору текстового матеріалу не було, оскільки в 
одних підручниках використовувалися тексти Євангелія, а в інших – 
уривки з художньої літератури.  

Отже, розвиток мовленнєвих умінь на західноукраїнських 
землях у досліджуваний період (1867-1890 рр.) здійснювався на основі 
знань і навичок лексики, граматики; вміння: читати й розуміти 
запропоновані тексти, здійснювати спілкування в писемній формі 
відповідно до поставлених завдань, що ототожнювалося тоді з 
практичним володінням іноземною мовою.  

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що окремі прийоми 
граматико-перекладного методу досі використовуються для навчання 
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читання іншомовних текстів, письма, перекладу. І сам переклад 
вважається одним з ефективних способів набуття іншомовної 
компетенції. 
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