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Важливим для комунікативного підходу є те, що це необхідна інформація для студентів для 
подальшого професійного спілкування за допомогою англійської мови. Ця інформація, яку студенти 
отримують на занятті в класі, є для них прагматичною, тому що вони тренуються на заняттях 
застосовувати її в професійних ситуаціях. 

 Викладач в аудиторії може заохочувати студентів застосовувати в ситуаціях вже відомі студентам 
слова в нових значеннях, незалежно від їх рівня володіння англійською мовою [7, с. 155].   

    Перемикання уваги на лексику не означає, втім, що педагоги мають оминати вивчення граматики 
на аудиторних заняттях. Навпаки, лексика та граматика неподільні за природою та повністю 
взаємнозалежні ("lexis and grammar are considered inseparable in nature and completely interdependent" [7, с. 
155], тобто студенти повинні працювати водночас і з граматикою, і лексикою, оскільки слова надають 
зразки значень та їх застосування, а граматика – складається зі структур та класифікує слова відповідно 
до таких структур. Британські методисти вважають, що саме при аудиторній роботі ("in the classroom") 
викладачі повинні приділяти більше уваги лексичним елементам, тому що надмірне захоплення 
граматикою виштовхує роботу зі створення вокабуляру, додавання до нього нових значень на периферію. 

При такій увазі до лексичного компонента комунікативного заняття не слід забувати, що особливої 
ваги набуває добір лексем та їх значень для навчання, зокрема професійному спілкуванню. 

До розвитку комунікативного підходу вчених підштовхнули спостереження та ідеї, які з‘являлися в 
практиці навчання іноземної мови. Аналіз реальної комунікації свідчив, що фокусування лише на вивченні 
структури мови не є адекватним з погляду реалізації мети навчитися спілкуватися іноземною мовою.  

H. Widdowson запропонував концентрувати у викладанні увагу на тому, що реально допоможе 
студентам у засвоєнні англійської мови як другої (L2). А це вбачалося в необхідності для студентів 
отримувати не лише традиційні знання зі структури мови, а й набувати комунікативних навичок та 
функціональної компетенції [3, 4]. 

Таким чином, одним із засадничих принципів CLT є залучення тих, хто навчається L2, до 
змістовного спілкування іноземною мовою для досягнення рівня комунікативної  швидкості у другій мові. 
Так, йдеться про вироблення студентами комунікативної компетентності (communicative  competence), або 
здатності до спілкування (D. Hymes) [1]. 

Одним із базових для комунікативного підходу є формування комунікативних умінь (communicative 
proficiency), що безпосередньо пов‘язано з розумінням  системи комунікативних значень іноземної мови, 
яка вивчається, та її комунікативного (функціонального) потенціалу (D. Wilkins) [8], що наближає навчання 
до реального спілкування іноземною мовою.  

Отже, основою навчання визначається не навчання системі мови, як це ставилося за мету при 
традиційному вивченні англійської мови, а саме спілкуванню цією мовою. У межах такого підходу 
змінюються акценти на складі навчальних засобів і переходять з письмових текстів, вправ на вивчені 
граматичні правила тощо на ситуативне моделювання реального спілкування.  
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АНГЛОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

У немовних університетах дисципліни "Іноземна мова" та "Іноземна мова за професійним 
спрямуванням" становлять складову моделі підготовки спеціалістів. Метою вивчення цих дисциплін є 
розвиток іншомовної комунікативної компетентності, що включає англомовну компетентність у межах 
міжнародного, міжкультурного та фахового спілкування. Проблемам формування та розвитку у процесі 
навчання іноземної мови такого важливого компонента комунікативної культури, як англомовна 
комунікативна компетентність, присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних учених (D. Hymes, S. 
Savignon, M. Canale, M. Swain, A. John, Ю. І. Пассов, І. А. Зимняя, О. Б. Тарнопольський та ін.) [1-7]. Однак, 
незважаючи на численні публікації, багато аспектів даної проблеми не з‘ясовані остаточно. Поняття 
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"іншомовна комунікативна компетентність" ще вимагає вивчення та конкретного наповнення стосовно 
певних навчальних контингентів.   

Метою даної роботи є висвітлення особливостей навчання іноземної мови у немовному ВНЗ з 
погляду формування та розвитку комунікативної компетентності майбутнього спеціаліста для  
професійного спілкування, зокрема й засобами іноземної мови в своїй сфері.  

Одним із важливих положень сучасної лінгвометодики є необхідність формування у випускників 
нефілологічних вищих навчальних закладів комунікативної іншомовної компетентності. Це визначається 
цілеспрямованою підготовкою до повноцінного професійного спілкування, що передбачає такий рівень 
комунікативних англомовних здатностей, який дозволяє застосовувати іноземну мову для спеціальних 
(фахових) потреб, реалізації особистих ділових контактів та подальшої професійної самоосвіти і 
самовдосконалення. 

Як стало очевидним для сучасної практики викладання, професійна компетентність випускників 
немовних вищих закладів освіти включає й іншомовну комунікативну компетентність, що відповідає 
сучасним тенденціям до глобалізації та принципу "lifelong learning". Нині розвиток суспільства ставить мету 
підготувати нове покоління освічених фахівців, здатних до перманентної самоосвіти, включаючи 
застосування для цього англійської мови. 

У рекомендаціях Ради Європи [2] метою навчання сучасних мов для комунікації є не лише 
вивчення певного обсягу програмного матеріалу з будь-якої мови, а вільне спілкування нею, тобто 
формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності.  

Як  відомо з праць учених, які розробляють теоретичні основи та практику комунікативного 
викладання, комунікативна компетентнісь є основою комунікативного підходу до вивчення іноземних мов. 
Названий метод базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Так, застосування 
комунікативного методу у навчанні іншомовної мовленнєвої діяльності передбачає урахування базових 
принципів – активізація мовленнєво-розумової діяльності; індивідуалізація за провідної ролі її 
особистісного аспекту як головного засобу створення мотивації та активності тих, хто навчається, з 
урахуванням їх життєвого досвіду, контексту діяльності, сфери інтересів, емоційної сфери і статусу; 
функціональність; ситуативність; новизна [2, 3, 5].  

Базовий принцип мовленнєво-розумової активності передбачає, передусім, таку організацію 
навчання, під час якої студенти постійно беруть участь у процесі  спілкування. Для реалізації цього 
принципу викладач-організатор за допомогою проблемного підходу сприяє активізації мовленнєво-
розумової  діяльності  студентів.  Спілкування протягом навчання забезпечує єдність мислення і мовлення, 
оскільки проблеми та проблемні ситуації, дібрані для заняття,  активізують  розумову  діяльність  
студентів, коли вони беруть участь у процесі спілкування, "навіть не сказавши вголос жодного слова" [5, с. 
121].  

Принцип індивідуалізації э стрижневим у комунікативному навчанні, що виступає головним  
засобом створення  мотивації студентів до вивчення англійської мови. Спілкування  завжди  індивідуальне, 
суб‘єктне, особистісне [2, 3, 5]. Із цим пов‘язаний і студентоцентричний підхід – головним у процесі 
навчання є студент, а не викладач (―learner-centred approach‖) та особистісний підхід, заохочення, 
зацікавлення  студентів  процесом  навчання  їхніми  інтересами,  проявом найкращих здібностей  і 
нагальних потреб  (―the whole person approach‖).  

Відомий американський мовознавець та антрополог Dell Hymes розробив у другій половині 
минулого століття концепцію комунікативної компетентності, відповідаючи на концепцію іншого видатного 
лінгвіста   Noam Chomsky (концепцію лінгвістичної компетентності у своїй рідній мові ідеального мовця – 
concept of the linguistic competence of an ideal native speaker). Dell Hymes сфокусував увагу на важливості 
володіння правилами використання мовних засобів, без яких намагання застосувати граматичні правила 
стають  марними (―There are rules of use without which the rules of grammar would be useless‖ [1]).  

D. Hymes дав визначення комунікативній компетенції як найбільш загальному терміну для 
визначення можливостей особистості; компетентність залежить і від знання мови, і від уміння 
використовувати її залежно від ситуації. З того часу розробляються і уточнюються лінгвометодичні 
особливості комунікативного підходу до викладання іноземної мови.  

Нині визнано, що провідним напрямком викладання іноземної мови у немовному ВНЗ є 
комунікативний. Одним із головних принципів комунікативного підходу до викладання іноземної мови 
(Communicative Language Teaching – CLT) є залучення студентів до спілкування засобами англійської мови 
для досягнення комунікативної швидкості, або спроможності (communicative fluency, communicative ability) 
[1]. Цієї мети досягають завдяки послідовному, поступовому опануванню навичок спілкування в межах 
досягнення певної комунікативної мети (communicative competence). Компонентами комунікативної 
мовленнєвої компетентності зазвичай називають лінгвістичний, соціолінгвістичний та прагматичний. Так, 
до структури комунікативної компетентності належать: мовленнєва (аудіювання, говоріння, читання, 
письмо); мовна (лексичні, фонетичні, орфографічні знання); дискурсивна компетенція; соціокультурна та 
соціолінгвістична; стратегічна [1]. 

Слід підкреслити важливість урахування у практиці викладання розвитку у студентів 
компетентності як стосовно усного, так і письмового спілкування. Формування іншомовної комунікативної 
компетентності спрямовано на засвоєння студентами специфіки комунікативних жанрів, які є 
визначальними для їх спеціальності. Вміння  адекватно застосовувати жанри професійного дискурсу 
вважається основоположним для здатності брати участь у професійному спілкуванні. У працях таких 
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видатних лінгвометодистів, як J. Swales, V. Bhatia, J. Flowerdew, A. Johns, B. Paltridge та ін. визначаються 
та описуються різні жанри, специфіка їх композиційної будови, відповідно до мети та завдань комунікації.  

В університетському курсі іноземної мови у немовних ВНЗ багато уваги традиційно приділяється 
термінології профілюючої спеціальності. При комунікативному  підході важливим є (поряд із володінням 
достатнім лексичним обсягом) розвиток у студентів мовленнєвих умінь використання термінів у діловій 
конситуації, оперування мовленнєвими формулами для професійного мовленнєвого спілкування, оскільки 
відомо, що успіх комунікації часто залежить від адекватності форми, жанру, стилю спілкування.  

Зростає роль урахування позамовних чинників, які впливають на оцінку комунікативної ситуації в 
професійному спілкуванні та допомагають планувати комунікативні дії відповідно до умов спілкування та 
характеристик комунікантів, їх статусу, тощо.  

Тому ефективно використовувати контекстуально зумовлені ситуації у навчальному спілкуванні, 
оскільки студенти мають навчитися оптимально вибирати відповідно до ролі комунікантів жанр та стиль. 
Мається на увазі значуща комунікація (meaningful communication), варіювання у застосовуваних мовних і 
мовленнєвих засобах для різних фахових ситуацій. Наприклад, для медиків – опитування хворого, 
опитування матері хворої дитини, опитування хворої дитини, бесіда колег медиків, надання лікарем 
інструкцій медсестрі тощо; для митника – запитування громадян, які перетинають кордон і проходять 
паспортний та митний контроль, мовленнєве реагування на повідомлення, оголошення та інструкції в 
професійному середовищі, здійснення формальностей під час ділових подорожей, адекватне реагування 
на особливу точку зору співрозмовника тощо.  

О. Б. Тарнопольський  визначив основні принципи організації навчальної діяльності студентів 
немовного університету: принцип комунікативно-особистісної організації навчання; обов‘язкового  
використання і раціонального співвідношення алгоритмічних навчальних дій під час засвоєння 
мовленнєвої комунікації; організації  одночасної  навчальної  діяльності  на  заняттях  усієї  мовної  групи 
студентів під час формування навичок і умінь; взаємопов‘язаного навчання різних видів мовленнєвої 
діяльності з урахуванням їх особливостей і прискореним навчанням сприйняття мовлення; циклічності 
побудови навчального процесу; раціонального використання рідної мови під час навчання іноземної [7].  

Комунікативне аудиторне навчання (communicative classroom activities) повинно включати 
комунікативні рольові вправи, ділові ігри (role-playing  exercises,  games) та ін., які дозволяють викладачеві 
заохочувати студентів та залучати їх до практикування іншомовної комунікації (encouraging learners, 
involving them in the experience of communication) [3].  

У цьому аспекті актуальною є вимога мультидисциплінарної компетентності викладачів іноземної 
мови, здатних здійснювати комунікативний підхід у своїй педагогічній діяльності. Це передбачає, 
якнайменше, крім власної професійної компетентності, наявність компетентності у психології, 
країнознавстві, культурології, дидактиці, методиці, профільній для ВНЗ термінології та под.   

Сучасний викладач іноземної мови має сприяти розвиткові комунікативних якостей студентів, 
закріплюючи їх уміння практичного застосування ділової і спеціальної лексики при діалогічному та 
монологічному мовленні. Кожне тематичне заняття повинне навчати студентів самостійно порівнювати і 
аналізувати явища, які вивчаються, за допомогою англійської мови, формувати навички майбутньої 
професійної діяльності. 

Як передбачено в програмах, майбутні спеціалісти повинні вміти встановлювати контакти з 
іноземними діловими партнерами, брати участь у дискусіях на професійні теми, робити презентації, 
виступати на міжнародних конференціях, обговорювати питання професійного характеру з іноземними 
спеціалістами під час лекцій, семінарів, консультацій тощо. Такі цілі визначають види вправ та іншої 
роботи в аудиторії, спрямовані на участь студентів у різних видах комунікативних подій (learners‘ 
participation in communicative events), із перевагою мовленнєвої практики для аудиторної роботи, а 
тренувальних вправ для домашнього завдання (involving classroom practice and drills are assigned as 
homework).  

Щоб визначити рівень комунікативної компетентності студентів, необхідно оцінити їх швидкість 
мовлення,  зрозумілість повідомлення, кількість зусиль, які витрачаються на досягнення мети спілкування 
при виконанні завдань на непідготовлену комунікацію (fluency, comprehensibility, effort, and amount of  
communication  in unrehearsed communicative tasks) [6,  с 135]. 

Отже, комунікативна спрямованість навчання сприяє практичному оволодінню студентами 
англійською мовою. Багато науковців показало, що цьому значною мірою допомагає атмосфера 
колективного спілкування, яке викладач організує із застосуванням комунікативних ситуацій. Ситуації 
стимулюють студентів до вмотивованого спілкуванням виконання мовленнєвих дій, а комунікація в таких 
ситуаціях дає студентам змогу свідомо засвоїти іншомовний матеріал.  
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СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОРІВНЯННЯ  
(НА МАТЕРІАЛІ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ  АНГЛОКАНАДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ) 

 

У поданій статті ми визначаємо функціонально-семантичне поле (ФСП), слідом за О. В. Бондарком, 
як організовану певним чином систему, до складу якої інтегруються гетерогенні за внутрішньою структурою 
та рівневою приналежністю мовні компоненти [4, с.494]. ФСП характеризується білатеральною природою, 
тобто представлене як планом змісту, так і планом вираження [6, с. 11]. До змістової складової ФСП 
відноситься ―багаторівнева система семантичної субкатегоризації смислового інваріанту, яка лежить у його 
основі‖ [10, с. 33]. 

До складу функціонально-семантичного поля інкорпорується інвентар мовних одиниць, що 
поєднуються між собою системними відносинами та передають засобами англійської мови ―існуючі 
субкатегоріальні варіанти‖ [там само], що й складає його план вираження [7, с. 23-24]. Конституенти цієї 
системи володіють спільним значенням, але ступінь вираженості цього значення градуйований, тобто 
може суттєво відрізнятися від однієї складової до іншої. Загальне значення функціонально-семантичного 
поля не моністичне і неоднорідне, зазвичай видається можливим виділити два субкатегоріальних 
значення, які можуть бути протилежними або полярними за своїми значеннями [8, с. 9; 12, с. 65].  

Виходячи з усього вищезазначеного, вважаємо за доцільне виокремити ФСП порівняння. Під ФСП 
порівняння, ми розуміємо, систему морфологічних, лексичних, словотвірних і синтаксичних мовних засобів, 
які підпорядковані спільній семантичній функції, що полягає у передачі якісної ознаки предмета або дії та 
ступеню її прояву. Слідом за І. М. Жиліним, ми диференціюємо два споріднені мовні явища, категорію 
порівняння та категорію компаративності. Категорію компаративності слід розуміти як таку, що ―входить до 
складу більш широкої категорії модальності‖ і слугує в мові для фіксації того факту, що якості або ознаки, 
які приписуються тому чи іншому предмету, притаманні йому не повністю, а лише у певній мірі [9, с.90]. 
Категорія порівняння є універсальною. Порівняння є одночасно засобом пізнання і відображення 
об‘єктивної дійсності у мовній тканині. Категорія порівняння інкорпорує  процес осягання дійсності і його 
результат, фіксуючи не лише градуйованість ознаки, яка притаманна певному предмету, а й тотожність 
або відмінність одного й того ж предмета самому собі у різних просторових або часових зрізах, фактичну 
або уявну схожість порівнюваних сутностей.     

Когнітивна операція порівняння передбачає рух у двох напрямках, що в результаті уможливлює 
встановлення рівності або нерівності порівнюваних сутностей. За аналогією можна встановити два типи 
порівняльних відношень (відношення рівності та відношення нерівності) [11, с. 201], що наголошує на 
семантичній неоднорідності плану змісту ФСП порівняння. 

ФСП порівняння біполярне [8, с. 115], демонструє дуалістичну природу і включає у себе дві 
мікрогрупи, мікропіле рівності і мікропіле нерівності. 

Згідно з концепцією О. В. Бондарко, функціонально-семантичне мікрополе визначається як 
мінімальний елемент поля функціонально-семантичної категорії, що вирізняється самостійністю у плані 
змісту й у плані вираження [2, с. 68-75]. Мікрополе може знаходити місце у точці накладання полів різних 
функціонально-семантичних категорій [12, с. 70]. 

Мікрополе будується за зразком макрополя і має двоїсту природу, складаючись з плану змісту та 
плану вираження. Структурно мікрополе ділиться на фон і специфікатор. Фон – це такий елемент 
мікрополя, який забезпечує його семантичну основу. Слід звернути увагу на інтегруючу роль, яку виконує 
фон мікрополя. Фон не є тим елементом, що належить лише конкретному мікрополю, він здатен 
об‘єднувати декілька мікрополів [2, с. 68,70].  

Специфікатори функціонують у ролі диференціаторів. При накладанні на певне мікрополе, вони 
диференціюють його з поміж інших мікрополів зі схожою семантичною основою, виділяючи його 
семантичну специфіку та фокусуючись на його відмінностях [там само, с. 68,70].   

У нашому дослідженні фоном, що об‘єднує мікрополе рівності і мікрополе нерівності у єдине ФСП, 
виступає інваріантне значення порівняння, а результат порівняння є специфікатором, який уточнює та 
деталізує це значення. І саме результат порівняння уможливлює виокремлення відношення рівності та 
відношення нерівності.  

Структура функціонально-семантичного поля складна, з огляду на те, що виділяється центр і 
периферія поля. У центрі ФСП знаходиться прототип, що представляє  собою ―еталонний репрезентант 
певного інваріанта серед інших його представників‖ [3, с. 12]. Критеріями виокремлення прототипових 
елементів є експліцитність, самостійність, спеціалізованість та регулярність [5, с. 214-217], тобто 
вербалізоване значення порівняння у конкретній мовній одиниці, висока концентрація специфічних ознак 
об‘єкта у межах конкретної мовної одиниці, які більш повно та однозначно передають значення порівняння, 
високий ступінь систематичного функціонування мовного засобу з експлікованим значенням порівняння [8,   
с. 10].  
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