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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ІДЕЇ ЯКИМА ЯРЕМИ
Р.Є. Зверюк (Львів)
У статті вперше досліджені лінгводидактичні аспекти діяльності та науковий доробок українського вченого Якима Якимовича Яреми (1884–1964). Для досягнення поставленої мети проаналізована його науковопедагогічна спадщина, здійснений аргументований вибір тих праць, які стосуються лінгводидактики в цілому
та методики навчання іноземної мови зокрема. На основі порівняльно-історичного методу співставлені методичні підходи Я.Я. Яреми та Л.В. Щерби, одного з провідних лінгводидактів того часу. Аналітико-синтетично
з’ясовано, що методика навчання іноземної мови авторства Якима Яреми сутнісно є граматично-комунікативною, структурно – ступенево-концентричною, розроблена для забезпечення штучного (без мовного середовища) способу засвоєння чужої мови, включає пасивно-репродуктивне вправляння, проте ґрунтується на
активно-продуктивних вправах.
Ключові слова: вправляння, граматично-комунікативна методика, лінгводидактика, навчання іноземної
мови, ступенево-концентрична структура, Яким Ярема.
Зверюк Р.Е. Лингводидактические идеи Якима Яремы. В статье впервые исследованы лингводидактические аспекты деятельности и научные наработки украинского ученого Якима Якимовича Яремы
(1884–1964). Для достижения поставленной цели пронализировано его научно-педагогическое наследие,
осуществлен аргументированный выбор трудов, касающихся лингводидактики в целом и методики обучения
иностранному языку в частности. На основании сравнительно-исторического метода сопоставлены методические подходы Я.Я. Яремы и Л.В. Щербы, одного из ведущих лингводидактов того времени. Аналитикосинтетически выяснено, что методика обучения иностранному языку авторства Якима Яремы по существу
является грамматически-коммуникативной, структурно – ступенчато-концентрической, разработана для обеспечения искусственного (без языковой среды) способа усвоения чужого языка, включает пассивно-репродуктивное упражнение, хотя базируется на активно-продуктивных упражнениях.
Ключевые слова: грамматически-коммуникативная методика, лингводидактика, обучение иностранному языку, ступенчато-концентрическая структура, упражнение, Яким Ярема.
Zveryuk R.Ye. Linguodidactic Ideas of Yakym Yarema. The article for the first time investigates the
linguodidactic aspects of the activity and scientific achievements of Ukrainian scientist Yakym Yakymovych Yarema
(1884–1964). In order to achieve the goal, his scientific and pedagogical scientific heritage has been analyzed, an
argumentative choice of works related to linguodidactics in general and methods of teaching a foreign language in
particular have been carried out. While using the comparative-historical method, the methodological approaches of
Ya.Ya. Yarema and L.V. Shcherba, who is considered to be the one of the leading linguodidacts of the time, are
compared. Analytically and synthetically it was found out that the method of teaching a foreign language composed
by Yakyma Yarema essentially is a grammatical and communicative, structurally – degree-concentric, designed to
provide artificial (without the linguistic environment) method of assimilating another’s language, including passivereproductive exercise, however is based on active-productive exercises.
Key words: degree-concentric structure, exercises, foreign language teaching, grammatical-communicative
method, linguodidactics, Yakym Yarema.

1. Вступ
Історія лінгводидактики в Україні, особливо
щодо навчання іноземних мов, не надто багата на
наукові розвідки. Почасти ця ситуація була обумовлена централізацією методичних шкіл у Москві
©
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та Санкт-Петербурзі (Пассов, 1989 [12]; Аракин,
1989 [1]; Рахманов И.В. та співавт., 1972 [15]; Миролюбов А.А., 2002 [8]; Щерба Л.В., 1929, 1974
[21; 22]; Цетлин В.С., 1961 [19]), а також активним розвитком наукових та практичних основ ме-
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тодики викладання російської як іноземної в союзних республіках радянського періоду. Не став винятком і український час, оскільки, по-перше, ставлення до вивчення іноземних мов корелювало із загальним вектором державної зовнішньої політики,
по-друге, в освітню практику стрімко ввійшли методичні системи, розроблені в країнах, де відповідна мова є основною.
Однак не можна стверджувати, що дослідницьке
поле методики викладання іноземних мов цілком
порожнє. Вагомий доробок з методики викладання іноземних мов мають сучасні фахівці, зокрема
С.Ю. Ніколаєва, яка є автором низки методичних
праць [10; 11], колективи авторів за ред. Бігич О.Б.
[4], Л.А. Сажко [13], І.В. Самойлюкевич [14],
а також Морська Л.І. [9], Майєр Н.В. [6], Биконя О.П. [2], Задорожна І.П. [3], Смолінська О.Є.
[7; 17]. Попри наявність результатів відповідних досліджень і достатню практичну розробленість методики навчання іноземних мов, коли йдеться про
українських вчених-методистів в історичному контексті, відомості мають обмежений характер.
У зв’язку із цим ме то ю написання статті є висвітлення ключових положень методики навчання
іноземної мови, розробленої Якимом Яремою
(1884–1964).
Для реалізації мети слід виконати такі завд ання:
- окреслити ті факти біографії Якима Якимовича Яреми, які сприяють розумінню загальної
спрямованості його практики як викладача іноземної (німецької) мови;
- проаналізувати систему лінгводидактичних
ідей Я.Я. Яреми у порівняльно-історичному контексті;
- визначити лінгводидактичні праці вченого,
аргументувати вибір тих, що підлягають дослідженню як відповідні до предмета методики навчання іноземної мови;
- охарактеризувати розроблену ним методику викладання іноземної мови.
Матеріали і методи
Для дослідження першоджерел використані ма т е р і а л и фонду № 12 «Ярема Яким Якимович
(1884–1964) – літературознавець, педагог, психолог,
громадський діяч» Наукового архіву Наукової бібліотеки НУ “Києво-Могилянська академія” [29].

При підготовці статті використані методи контент-аналізу, порівняння, синтезу як загальнонаукові, метод вивчення архівних джерел як історикопедагогічний, методи критичного аналізу літературних джерел, порівняльно-історичного аналізу,
пробного навчання як специфічно лінгводидактичні.
Результати й обговорення.
Яким Ярема: практичний
досвід лінгводидактики
Вивчення біографічних відомостей про Якима
Якимовича Ярему дає можливість для двох висновків: по-перше, у різні періоди життя його наукова діяльність мала виразно різні наукові пріоритети (філософія, педагогіка, психологія, літературознавство), по-друге, протягом усього життя, починаючи з навчання у гімназії м. Перемишля
(Польща) протягом 1895–1903, він або вивчав іноземні мови (польська, німецька, французька, латинська, старогрецька, англійська), або навчав їх,
або здійснював практичну перекладацьку діяльність. В особовій справі Якима Яреми з останнього місця праці, Львівського державного ветеринарно-зоотехнічного інституту (нині – Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького), вказаний педагогічний стаж з 1909 по 1950 рр. – 38 років
і, власне, стаж роботи в цьому навчальному закладі 12 років, які сумарно складають 50 років.
Після закінчення університету у місті Ґраці
(Австрія), де вивчав німецьку та класичну філологію, і складання в листопаді 1908 року професійного іспиту на право викладати німецьку мову як основну, а класичну філологію – як додаткову в гімназіях та реальних школах з польською, українською
та німецькою мовами викладання [16], Яким Якимович у 1909 році розпочинає свій трудовий шлях
як педагог гімназії в м. Самборі. Вже з 1910 по
1914 працює викладачем німецької і латинської мов
та пропедевтики філософії в гімназії імені Франца
Йосифа з українською мовою навчання міста Тернополя, де одним із його учнів був майбутній предстоятель Української греко-католицької церкви
Йосип Сліпий, який потім згадував про Я. Ярему
з великою повагою [23, с. 15]. У період перебування в таборах для інтернованих у Чехословаччині
Яким Ярема організовував навчальні курси, де викладав іноземні мови. З 1930 до 1940 року викла185
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дає німецьку й латинську мови у Тернопільській
гімназії (середній школі). У 1940–41 рр. викладає
німецьку мову на відповідній кафедрі Львівського
державного університету імені І. Франка. Від 1942
до 1944 р. викладає німецьку мову на Державних
технічних фахових курсах (Львівський політехнічний інститут), укладає підручний німецько-український словник [25]. У 1944 році Яким Ярема займає посаду в.о. доцента на кафедрі німецької філології Львівського університету, а з 1950 завідує кафедрою іноземних мов Львівського ветеринарнозоотехнічного інституту (тепер – Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького) аж до виходу
на пенсію у 1962 році.
Лінгводидактична спадщина Якима Яреми
Лінгводидактичними за змістом та згідно із
призначенням вважаємо такі праці Я.Я. Яреми
(хронологічно):
- Рецензія «Онуфрій Солтис. Учебник нїмецкої
мови для самоуків. Накладом філії Руского тов. педагогічного. Тернопіль, 1910. Ст. 80. Ц. 40 сот.» –
Наша школа. – 1911. – Кн.1. – С. 57–58 [26].
- Читанка для українського народу з образками.
Частина перша. У світі. – Відень–Прага, 1923. –
27 с. Я. Яремою укладені тексти «Один за всіх»
(про Вільгельма Теля), «Безіменні герої» (про героїзм сербів у Першій світовій війні), «Числом малі,
та духом великі» (про боротьбу ірландського народу) [28].
- Доповідь «До методики навчання чужої мови
в нищих клясах» (1932). Рукопис [24].
- Німецько-український підручний словник. –
Львів : Укр. вид-во, 1941. – 728 с [25]. Містить
понад 8000 лексичних одиниць, в тому числі – мовні
звороти.
- Czytanka dla klasy czwartej / U ł ożyli
S.Fedczyszyn, P. Hausvater, J. Jarema. – Київ–
Львів : держ. учб.-пед. вид-во «Радянська школа», 1950. – 216 с. [20]. Крім опрацьованих адаптованих текстів, має відповідний методичний апарат.
- Російсько-український ветеринарний словник
(12000 термінів) / Л. Погребняк, Я. Ярема. – К. :
Наукова думка, 1964. – 380 с [27]. Містить етимологічні відомості й латинські терміни.
Як безпосередній матеріал для вивчення методики викладання іноземної (німецької) мови нами
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обрано: доповідь «До методики навчання чужої
мови в нищих клясах» [24], рецензію «Онуфрій Солтис. Учебник нїмецької мови для самоуків. Накладом філії Руского тов. педагогічного. Тернопіль,
1910. Ст 80. Ц. 40 сот.» [26], «Німецько-український підручний словник» [25]. При цьому керувалися такими міркуваннями: насамперед доповідь – безпосередній виклад Якимом Яремою своєї
методичної системи навчання мови; по-друге, рецензія, в якій міститься аналіз його критичних
підходів щодо підручника іншого автора, це дає
змогу з’ясування методичної точки зору в порівнянні; по-третє, підручний словник, функціонально укладений з педагогічних міркувань надати фахову підтримку широким верствам населення у забезпеченні їх життєдіяльності в умовах окупації.
Статті у цьому перекладному словнику [25] розташовані в алфавітному порядку і не ускладнені
граматичними, орфографічними чи фонетичними
характеристиками. Додатком до основної частини є перелік лексем, що змінюються не за загальними правилами (сильні та неправильні дієслова).
Іменники подаються у називному відмінку лише
у формі однини (дуже рідко – у множині, якщо іменник зі зміною числа змінює значення) та з означеним артиклем, який вказує на рід іменника. Подекуди у статті можуть бути і похідні слова, як, наприклад: Pole, der поляк; Polen, das Польща; polnisch
польський.
Дієслова наводяться в неозначеній формі. Цифра
біля сильних і неправильних дієслів показує порядкове число даного дієслова в списку, поміщеному
в додатку в кінці словника.
Мовні звороти вміщено у тій статті, де заголовним є опорне слово, що в самому звороті замінюється тильдою. Тильда також може заміняти
складову частину заголовного слова.
У словнику вказані основні значення німецьких
слів, тобто основні українські відповідники в порядку вживаності. Якщо відповідники синонімічні
або близькі за значенням слова, то вони відокремлюються комою. Коли вони позначають кілька
різних значень або якщо значення виражається
різними частинами мови, то вони відділяються
крапкою з комою.
Словник містить загальновживану лексику, що
охоплює різні сфери суспільного життя людини,
деякі найпоширеніші терміни та географічні назви.
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Їх українські відповідники – максимально точні
й місткі. Лексика соціально-побутового характеру
складає приблизно 70 %, суспільно-політичного –
5 %, решта – літературного характеру та найбільш
розповсюджені наукові й технічні терміни.
«Читанку для українського народу з образками» [28] ми не досліджували через відсутність методичного компонента з іноземної мови. “Czytanka
dla klasy czwartej” [20] підготовлена для польських
спецшкіл, що працювали на території СРСР, тому
теж має інший лінгвальний базис, крім того, складно визначити внесок Якима Яреми в її впорядкування, хоч вона й неодноразово перевидавалася
в Україні та Литві. «Російсько-український ветеринарний словник (12000 термінів)» [27] укладений із метою філологічного супроводу навчання іноземної мови за професійним спрямуванням вже по
закінченні його педагогічної діяльності. Єдиною
вказівкою на авторську участь Я. Яреми є рукописна примітка з особистими підписами співавторів
на договорі з видавництвом Академії наук УРСР
[5], де вказано, що 60 % гонорару буде виплачено
Якимові Якимовичу, проте конкретизувати через
мовний матеріал її неможливо, хоча із коментарів
Степана Яреми (сина) слідує, що співавторство
було вимушеним [23, c. 21].
Історично-наукове тло
лінгводидактики Якима Яреми
Перш за все, вважаємо доцільним визначити
ключові засади методики навчання чужої мови авторства Якима Яреми та означити її. У першій половині ХХ століття активно тривав пошук як предмета методики, так і методів навчання. На початку 30-х існувала думка про те, що рівень розвитку
техніки викладання мови прямо залежить від рівня
розвитку загального мовознавства, є його «технічним додатком» (Л.В. Щерба, Е.М. Рит). Це аргументували тим, що «ціла низка крупних теоретиків
у сфері мовознавства займалися і питаннями методики викладання мови» [21]. На відміну від цієї
позиції, Яким Ярема орієнтується не на теорію
і навчання дорослих, а на практику навчання в школі. Відповідно Л.В. Щерба пов’язує ступінь складнощів у вивченні іноземної мови з рівнем сформованості граматичної культури рідної мови, а Я.Я. Ярема – з проблемами ефективності навчального

процесу (низький рівень підготовленості учнів, які
перейшли в гімназійні класи, нестача підручників,
мала кількість годин, недоліки техніки (методики) навчання [24, c. 2]). У цій тезі він ближчий до
точки зору К.Д. Ушинського, який у своєму аналізі
послідовного викладання іноземних мов [18] теж
виходив з організаційно-методичних засад навчання мов. Ще однією схожістю між ними є розуміння сутності мовної компетентності в царині іноземної мови. Так К.Д. Ушинський вважав, що це
означає «досягнути в ній тієї точки, коли мова
стає власністю нашої природи, переходить через
звичку в несвідому сферу душі й залишається за
нами назавжди» [18, c. 299], а Я.Я. Ярема – що
«наше знання чужої мови залишається тільки тоді
нашим тривким психічним майном, коли ми пройшли школу важких спроб висловлювати цією мовою своїх вражень, думок, почувань, прагнень»
[24, c. 2].
У той же час тривали пошуки методів навчання мови, серед яких значного поширення набули
перекладні, проте їх опоненти активно просували
прямий, аудіолінгвальний та аудіовізуальний. На
початку праці «До методики навчання чужої мови
в нижчих класах» Яким Ярема теж звертається
до окремих методів (перекладного і прямого), проте виразно пов’язує їх вибір із постановкою цілей:
«Головною ціллю навчання одної з чужих європейських мов – в даному випадку німецької мови –
має бути, як цього вимагає програма Міністерства
для гуманітарних шкіл, – передусім вправа як
в усному, так і в писемному володінні тою мовою
аж до повного удосконалення при рівнозначній
підготовці до самостійного читання та розуміння
літературно-наукових творів з метою пізнання культури того народу» [24, c. 1]. Водночас Я. Ярема
апелює до тих, хто опонує чинній меті, аргументуючи це наявністю організаційних проблем, він пояснює: за неможливості розв’язувати об’єктивні
проблеми, слід зосередитися на тому, що «залежить безпосередньо від учителя» [24, c. 2].
Як і К.Д. Ушинський та Л.В. Щерба, Я.Я. Ярема в основу своєї методики поміщає граматику, яка,
на його думку, повинна стати «основою й вихідною точкою...», однак «не значить це зовсім, що
граматика має стати інтегральною частиною або
самоціллю при навчанні чужої мови» [24, c. 3].
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Граматично-комунікативна методика
навчання іноземної мови
Проведений вище аналіз, а також вивчення
змісту праці Якима Яреми «До методики навчання чужої мови в нижчих класах», дають змогу назвати розроблену вченим методику граматичнокомунікативною, оскільки в її основу педагог заклав граматику як «нормативну теорію мови, яка
показує нам закони мови й так служить нам провідником на шляху, що має вести до повного опанування цієї мови» [24, c.3]. Межі повного опанування мови передбачають всі види мовленнєвої
активності, але насамперед – комунікативно орієнтовані: «Підготувати молодь, зокрема нашу молодь, не тільки до пасивного розуміння, але й до
практичного володіння бодай одною з сучасних
європейських мов. Це потрібно не тільки з огляду
на можливі особисті користі чи вигоди, але й можуть вимагати того інтереси суспільства й народу» [24, c.2]. Яким Якимович також зазначає: «Виклад граматичного правила має бути тільки вихідною точкою для дальшої вправи в практичному
прикладанні його в уснім слові і письмі» [24, c. 11].
Граматично-комунікативна методика Я. Яреми
структурно є ступеневою (автор використовує слово «уступ» у значенні «сходина») та концентричною.
Кожен «граматично-інструктивний» уступ
містить два акти:
«1) подача (виклад, експозиція) певного закону
мови (кожний факт мови – це закон мови), певного
граматичного правила і його засвоєння;
2) вправа або тренінг у практичному вислові
думок, у практичному опануванні цього правила,
маючи на увазі це правило, згідно з правилом, аж
поки техніка вислову не змеханізується» [24, c. 4].
Лінію дидактичного процесу, в якій перший
акт є підйомом на виший рівень, а другий – фазою
застою для того, аби новонабуте стало засвоєним,
Яким Ярема вважає найбільш природовідповідною,
оскільки вона вповні відповідає ритму вікового розвитку (кризовий період–новоутворення–літичний
період). У цій схемі (рис. 1) вчений зобразив поступ у навчанні мови.
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Рис. 1. Схема поступального руху в методиці
Я.Я. Яреми (складена ним)* [24, c. 6]
* Примітки (складені нами): горизонтальні лінії – фази
застою (літичні періоди); вертикальні лінії – подача
(критичні періоди); коло – мовний (граматично-лексично-синтаксичний) матеріал, на основі якого
здійснюються переходи та відбувається вправляння
(новоутворення).

Концентричність у граматично-комунікативній
методиці Якима Яреми формується за рахунок
того, що «виклад окремих законів мови не має йти
механічно в тому порядку, як це вони зібрані в граматиках. При такому укладі всякий поступ був би
неможливий. Систематичний виклад і вправа йде
від фактів простіших до складніших на цілому просторі граматики, поступінно. З найпершими початками відміни іменників мусять уже йти в парі найелементарніші факти кон’югації і пояснення порядку слів в простому реченні, без того ми не могли б
будувати перших речень» [24, c. 9].
На нашу думку, схему (рис. 1) можна перетворити так, щоби проілюструвати не лише ступеневу
структуру, а й концентричний характер розгортання змісту навчання згідно із запропонованою методикою (рис. 2).

Рис. 2. Схема поступального руху
в граматично-комунікативній методиці Я. Яреми
з урахуванням ступенево-концентричної
структури (складено самостійно)*
* Примітка: тлумачення графічних елементів співпадає
з рис. 1

ЛІНГВОДИДАКТИКА

Є декілька застережень, зроблених Якимом
Якимовичем з приводу того, що перший акт (подача) повинен базуватися лише на відомому лексичному матеріалі, по-друге, ступінь автоматизації
попереднього елементу не менш ніж 50 % уможливлює перехід до наступного, по-третє, жодне граматичне явище не повинне обходитися без вправ.
Вважаємо суттєво важливим прийом, що його
рекомендує Я. Ярема для початкової стадії вправляння. У «Методиці навчання чужої мови у нижчих класах» він формулює його так: «В початковій
стадії вправи виконання певного логічно-мовного
акту є дуже ускладнене. На дане завдання мусить
увага зосередитись наперід на відповідному граматичному правилі, вслід за тим йде напружена
спроба виконати на матеріалі даних елементів
намічений акт вислову згідно з даним правилом»
[24, c. 11]. А вже у рецензії на підручник О. Солтиса знаходимо його конкретизацію. Критикуючи автора за таке пояснення правил вживання зворотного займенника: “Займенник сей в нашій мові
остається без зміни при всіх особах, але в німецькій
мові sich лише на 3. особу обох чисел не зміняється, а в 1 і 2 особі обох чисел заступаємо 4. відмінком
займенника особового: mich, dich і т.д.” [26, c. 57], –
Яким Ярема рекомендує таке пояснення: «Ми кажемо – я миюся, а Німець говорить: я мию мене,
ти миєш тебе – замість – ся». Перетворення рідномовного тексту на деформований за зразком іноземної мови є методичним прийомом, рекомендованим Я.Я. Яремою на початкових етапах переходів на нові ступені. Відповідно до цього й слід
розробляти систему вправ, формулювання завдань
до них, які спочатку подавати українською, тоді –
деформовано, врешті – іноземною. Таким чином
легше можна досягти переходу на іншомовні мислеформи.
Описана вище мовна компетентність, орієнтована на опанування «духа мови» і/або «механізму
закономірностей мови», суттєво відрізняється від
позиції Л.В. Щерби, який іде від граматичної культури рідної мови до іноземної, тоді як Я.Я. Ярема
рухається у напрямі від граматики до культури іноземної мови, наскільки можливо мінімалізуючи
вплив рідної мови. Такий підхід обумовлений
відмінністю у способах засвоєння рідної та іноземної мови (природний, в умовах мовного середови-

ща, та штучний) та, на думку Якима Якимовича,
неможливості їх інтеграції, бо «кожна дійсно чужа
мова ніяким чином недоступна для безпосереднього природнього засвоєння, може бути засвоєна
(опанована) тільки штучним способом (підкреслення Я.Я.)» [24, c. 3]. Підтвердження цьому знаходимо й у рецензії, де у вступній частині Я. Ярема тонко іронізує з приводу надмірного використання української граматики: «Учитель курсу, який
уживатиме того підручника, підготовить хлопців
у 6 місяцях до іспиту не тільки з німецького язика,
але й руської граматики» [26, c. 57]. Недоліком
у самовчителі О. Солтиса Яким Якимович вважає
і намагання репрезентувати звуки німецької мови
за допомогою кириличного фонетичного запису.
Завершуючи опис власної методики навчання
іноземної мови, Я. Ярема звертається до типології
вправ, поділяє їх на:
- пасивно-репродуктивні, ґрунтовані на відтворенні логічно-мовних зв’язків (словосполучень,
зворотів, граматичних моделей) з готових текстів.
Ефективність цього типу вправ прямо залежить
від їх повторюваності, тому вони більш придатні
для природного способу вивчення іноземної мови,
хоча й можливі для дозованого застосування
при штучному;
- активно-продуктивні, із виразною спрямованістю на самостійне конструювання логічно-мовних зв’язків: «Спонукуючи учня до самостійного
орудування даними елементами мови згідно з певним законом, ми не тільки переводимо з ним щойно
дійсну вправу у володінні мовою, але тим ми рівночасно вправляємо та розвиваємо і його інтелігенцію (інтелект – Р.З.). В такій ситуації уактивлюються звичайно також і логічні сили ученика;
він приневолений на момент порівнювати, відрізняти, логічно висновувати і комбінувати, щоб могти справитись з поставленою задачею. З огляду
на це ця метода заслуговує на назву методи інтелігентної (інтелектуальної – Р.З.)” [24, c. 14].
В рамках активно-продуктивних вправ, які доречно супроводжувати унаочненням («чи то у формі конкретної дійсності або її імітації, чи то в формі
пластичного рисунку ілюстрації або принаймні
тільки накресленої згрубша схеми» [24, c. 16]),
Яким Ярема пропонує такі:
«1) метода аналогії (учням подається готова
189

Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. – 2018. – Вип. 87.

модель певної мовної форми вислову і по аналогії
до нього доручається утворювати далі подібні речення – в обсягу відомого вже матеріалу слів);
2) метода доповнювання (учням подаються
готові речення з відповідними пропусками для правильного доповнення);
3) метода перекладу з рідної мови на чужу (ця
метода має не тільки велику вартість для самої
вправи, але вона ще й тим надзвичайно важна, що
звертає увагу на великі часто різниці між рідним
і чужим способом вислову та привчає оперувати
незалежно від рідної мови мовними категоріями);
4) метода опису, прив’язаного до дійсності або
імітованої ситуації, наприклад до ілюстрації;
5) метода питань, нав’язуваних (що ставляться – Р.З.) до відомого вже тексту. У вищих клясах
вимоги щодо самостійності підвищуються: реферування подій, фактів» [24, c. 18–20].
Вивчивши зміст методики викладання іноземної мови авторства Якима Яреми, ми уклали «Методичний порадник з навчання німецької мови”,
який містить 2 частини: теоретичну (зміст доповіді Я.Я. Яреми «До методики навчання чужої мови
в нижчих класах») і практичну (методична розробка семи тем із граматики німецької мови, здійснена на основі доповіді) [7]. За цим порадником зараз провадиться пробне навчання студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 211 «Ветеринарна медицина», 101 «Екологія», 204 «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва»
у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (рівень А2, згідно із Загальноєвропейськими
рекомендаціями з мовної освіти), сформована і контрольна група, проте експеримент ще не закінчений, хоча вже є позитивні відгуки від студентів.
Висновки
Отже, відповідно до поставленої мети вивчені
джерела та визначені основні положення методики навчання іноземної мови авторства Якима Яреми. Для досягнення цієї мети окреслені біографічні
факти Якима Якимовича Яреми, які свідчать про
те, що протягом всього життя він мав дотичність
до викладання іноземних мов на різних освітніх
рівнях та досягнув успіху як викладач-практик.
Крім того, нами здійснений порівняльно-історич190

ний аналіз лінгводидактичних ідей вченого на тлі
провідних тенденцій початку ХХ століття. Шляхом вивчення архівних джерел обрані праці лінгводидактичної спрямованості, з яких вибрані три,
змістом і/або функціональним призначенням яких
є методика навчання іноземної мови (вибір аргументовано). Аналітико-синтетично визначено, що
методика, розроблена Якимом Яремою є граматично-комунікативною, її структура – ступеневоконцентрична, загальний спосіб навчання – штучний (без мовного середовища), спеціальні прийоми характеризуються як активно-продуктивне
вправляння.
Пе рс пе к т ив а подальших досліджень лінгводидактичних ідей Якима Яреми полягає у їх поширенні, а також у прикладній розробці методичних
матеріалів, що відповідають ключовим засадам
навчання іноземної мови, які запропоновані вченим, чиє ім’я неодмінно посяде одне із чільних
місць в історії вітчизняної лінгводидактики.
Подяка. Висловлюємо вдячність працівникам
Наукової бібліотеки НУ «Києво-Могилянська академія» за збереження, впорядкування архіву Якима Яреми та сприяння у формуванні джерельної
бази цього дослідження.
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