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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Кузло Н. М.
Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне)
Актуальність нашого дослідження зумовлюється відсутністю в друкованих методичних посібниках та
підручниках системного підходу до всебічного формування таких компонентів лінгвістичної компетенції як
семантична компетенція, а отже необхідністю комплексного аналізу тематичних циклів відібраних посібників з
англійської мови для студентів будівельних спеціальностей з метою визначення оптимального відбору і поєднання
вправ для студентів згаданої спеціальності.
Головними критеріями аналізу вправ є критерії комунікативно-орієнтованої методики формування
лінгвістичної компетенції, представлені в статті Биркун Л.В та Кузло Н.М, тобто три критерії семантичної
компетенції, які залежать від її компонентів, а саме від лексико-семантичної компетенції (розуміння слова з контексту
та створення для слова відповідного контексту, розуміння і використання внутрішньо лексичних зв’язків, відношення
типу “частина-ціле”, компонентний аналіз та еквівалентність при перекладі), від граматико-семантичної (розуміння і
використання значення граматичних елементів, категорій, класів, структур, процесів та відношень), від прагматикосемантичної компетенції (розуміння і використання логічних зв’язків) [2, с.38-45].
В даній статті ми проаналізували специфіку формування семантичної компетенції стосовно відбору вправ у
тематичних циклах посібників та збірників текстів і завдань з англійської мови для майбутніх інженерівбудівельників. Для аналізу відібрано дванадцять навчальних публікацій, які з етичних причин закодовані літерами А,
Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї. Ми обрали по два тематичні цикли “Будівельні матеріали” та “Будівельні професії” у
кожному з шести видань за винятком навчальних публікацій Б, З, И, Ї, які включають лише тематичний цикл
“Будівельні матеріали”. Дані тематичні цикли є найпоширенішими і теми та тексти, які найчастіше розглядаються на
заняттях англійської мови систематизуються під вище зазначеними назвами.
Перш за все, ми визначили скільки саме відсотків становлять наявні у навчальних виданнях вправи на
семантичну компетенції за окремими визначеними критеріями комунікативно-орієнтованої методики формування
лінгвістичної компетенції від загальної кількості вправ на формування лінгвістичної компетенції у тематичних циклах
“Будівельні матеріали” та “Будівельні професії”. Також ми порівняли кількість вправ у даних циклах на формування
семантичної компетенції.
Для аналізу були відібрані вправи на розуміння слова з контексту та створення для слова відповідного
контексту та розуміння і використання внутрішньолексичних зв’язків, таких як синоніми, антоніми, відношення типу
«частина-ціле», компонентний аналіз та еквівалентність при перекладі:1.А 52% ІІ. прочитайте і перекладіть наступні
(розділ 3, ст.30); 2. А 25% перекладіть наступні речення на російську (розділ 2, ст.22); 1.Б 24% перекладіть письмово
із словником (розділ 3, ст.29 ); 1.В 26% оберіть найкращий заголовок українською мовою, який виражає головну ідею
тексту (урок 10, ст.75); 2. В 41% прочитайте інтернаціональні слова і дайте їх українські еквіваленти (розділ 1, ст.23));
1. Г 16 % читаючи статті про будівельні матеріали виписуйте необхідні факти в таблицю (розділ 4, ст.56); 1.Д 38% 1.
перекладіть наступні слова і словосполучення на українську (розділ 7, ст.110); 2.Д 33% ;5.перекладіть текст на
українську мову (розділ 5, ст.90); 1.Е 28% 2. підберіть синоніми із двох колонок (розділ 1, ст.9); 1.Е 28% В.
підсумуйте інформацію із текстів А, В і заповніть наступну таблицю (розділ 1, ст.13); 2.Е 30% проаналізуйте головні
питання і порівняйте три підрозділи інженерії і заповніть таблицю (розділ 1, ст.14); 2.Ж 4% (розділ 1, ст.11) Назвіть
слово утворюючі елементи і частину мови кожного слова. Перекладіть їх на українську мову; 1.З 36% ( розділ 1, ст.6)
2.Прочитайте дані інтернаціональні слова, згрупуйте їх у з підгрупи – іменники, прикметники і дієслова; 1.З 36%
(розділ 1, ст.6) 3.Прочитайте і перекладіть дані словосполучення; 1.З 36% (розділ 1, ст.8) 11.Випишіть з ІІІ абзацу всі
означення до слова mortar і перекладіть їх на українську мову; 1.И 31% ( урок 11, 3 ст.49) знайдіть у тексті синоніми
до наступних слів; 1.І 29% (розділ 13, ст.73) Прочитайте речення і представте коротку доповідь рідною мовою; 2.І
29% (розділ 4, ст.28) Перекладіть текст у письмовій формі, використовуючи словник; 1.Ї 18 % (урок 2, ст.11)
Перекладіть на англійську. Див. табл. 1.
Наведемо приклади завдань на формування граматико-семантичної компетенції, які аналізувалися для
дослідження, описаного в даній статті.
У навчальному виданні А наявні вправи на формування лексико-семантичної компетенції. У навчальній
публікації Б є вправи на формування всіх трьох компонентів лінгвістичної компетенції. У виданні В спостерігаються
вправи на формування лексико-семантичної компетенції. У навчальній публікації Г наявні вправи на лексикосемантичну компетенцію у тематичному циклі “Будівельні матеріали” та на граматико-семантичну в обох
проаналізованих тематичних циклах. У навчальному виданні Д є вправи на формування лексико-семантичної
компетенції у двох тематичних циклах та на граматико-семантичну компетенцію у тематичному циклі “Будівельні
матеріали”. У навчальній публікації Е наявні вправи на формування лексико-семантичної компетенції лише також у
двох тематичних циклах “Будівельні матеріали” та “Будівельні професії”. У навчальному виданні Є відсутні вправи на
формування семантичної компетенції. У навчальній публікації Ж наявні вправи на формування лексико-семантичної і
граматико-семантичної компетенції лише у тематичному циклі “Будівельні професії”. Навчальне видання З
характеризується завданнями на лексико-семантичну компетенцію у тематичному циклі “Будівельні матеріали”. У
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навчальній публікації И наявні завдання на лексико-семантичну та граматико-семантичну компетенції у тематичному
циклі “Будівельні матеріали”. У виданні І наявні завдання на формування лексико-семантичної компетенції в обох
тематичних циклах. У тематичному циклі “Будівельні професії” є вправи на граматико-семантичну компетенцію.
Навчальна публікація Ї характеризується вправами на лексико-семантичну та граматико-семантичну компетенцію у
тематичному циклі “Будівельні матеріали”.
Таблиця 1
Оцінювання вправ для формування семантичної компетенції
Тематичний
цикл:
1.Будівельні
матеріали
2. Будівельні
професії

Лексико-семантична
компетенція
Розуміння слова з контексту та
створення для слова
відповідного контексту.
Розуміння і використання
внутрішньолексичних зв’язків,
таких як синоніми, антоніми,
гіпоніми, колокації, відношення
типу «частина-ціле»,
компонентний аналіз та
еквівалентність при перекладі

Прагматико-семантична
компетенція

1.А52%
2.А 25%

Граматико-семантична
компетенція
Розуміння і використання
значення граматичних
елементів, категорій , класів
(відмінювання дієслів, відкриті
ряди слів:іменники тощо),
структур , процесів
(номіналізація, афіксація,
заміщення, градація,
транспозиція, трансформація) та
відношень (управління,
узгодження, валентність)
1.А 0%
2.А 0%

1.А 2.А
1.Б 2.Б

1.Б 24 %

1.Б 3%

1.Б 4%

1.В 2.В

1.В 26%
2.В 41%

1. В 0%
2. В 0%

1.В 0%
2.В 0%

1.Г 2.Г

1.Г 16%
2.Г 0%

1.Г 4%
2.Г 7%

1.Г 0%
2.Г 0%

1.Д 2.Д

1.Д 28%
2.Д 33%

1. Д 7%
2.Д 0%

1.Д 0%
2.Д 0%

1.Е 2.Е

1.Е 28%
2.Е 30%

1.Е 0%
2.Е 0%

1.Е 0 %
2.Е 0%

1.Є 2.Є

1. Є 0%
2.Є 0%

1. Є 0%
2.Є 0%

1. Є 0%
2.Є 0%

1.Ж 2.Ж

1.Ж 0%
2.Ж 4%

1.Ж 0%
2.Ж 4%

1.Ж 0%
2.Ж 0%

1.З

1.З 36%

1.З 0%

1.З 0%

1.И

1.И 31%

1.И 3,7%

1.И 0%

1.І 2.І

1.І 29%
2. І 29%

1.І 0%
2. І 5 %

1.І 0%
2. І 0%

1.Ї

1.Ї 18 %

1.Ї 18%

1.Ї 0%

Розуміння і використання
логічних зв’язків, таких як
підрядність, пресу позиція,
імплікативність і тд

1.А 0%
2.А 0%

На основі таблиці 2 можна визначити, що переважають вправи на лексико-семантичну компетенцію.
Найбільше вправ спостерігається на еквівалентність при перекладі, за винятком навчального видання Г, яке
визначається різноманітністю вправ на розуміння і використання внутрішньолексичних зв’язків та відношення типу
«частина-ціле» лише в тематичному циклі “Будівельні матеріали”. Відсутні вправи на формування граматикосемантичної компетенції за винятком навчального видання Г та навчальних публікаціях Б, Д, И і Ї, які
характеризуються незначною кількістю завдань у першому тематичному циклі на розуміння і використання значення
граматичних процесів. Також немає вправ на розуміння і використання логічних зв’язків, таких як підрядність,
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пресупозиція, імплікативність і т.д за винятком навчального видання Б. За даними таблиці, кількість вправ у
тематичному циклі “Будівельні професії” зменшується порівняно із тематичним циклом “Будівельні матеріали”. Це
свідчить про нерелевантний розподіл кількості вправи і недостатнє врахування питомої ваги вправ на формування
лінгвістичної компетенції у другому проаналізованому циклі.
Наведемо приклади завдань на формування лексико-семантичної компетенції, які аналізувалися для дослідження,
описаного в даній статті.:
Також обрані вправи на формування граматико-семантичної компетенції (розуміння і використання процесів
(номіналізація, афіксація, транспозиція, трансформація)): 1.Б 3% напишіть дієслова, які відповідають даним словам
(розділ 3, ст.30); 1.Г 4% додайте необхідний суфікс до дієслів, поставте їх в частину 3 і прочитайте їх (розділ 4, ст.71);
1.Д 7% визначіть значення наступних слів за їх афіксами (розділ 7, ст.104); 2.Ж 4% (розділ 1, ст.11) Назвіть слово
утворюючі елементи і частину мови кожного слова. Перекладіть їх на українську мову; 1.И 3,7 % (урок 11, 1 ст.48)
Утворіть іменники із наступних дієслів; 2.І 5% (розділ 4, ст.25) Виразіть наступне одним словом, змінюючи суфікс er,
or; 1.Ї 18 %(урок 1, ст.6) Визначіть суфікси наступних слів і частини мови, які вони представляють
Наведемо приклади завдань на формування прагматико-семантичної компетенції, які аналізувалися для
дослідження, описаного в даній статті.:
Вправи на формування прагматико-семантичної компетенції (розуміння і використання логічних зв’язків, таких як
підрядність, пресупозиція, імплікативність): 1.Б 4% 1. які з даних речень відносяться до опису цементу, і які – до
опису бетону (розділ 3, ст.28).
Отже, можна зробити висновок, що специфіка відбору вправ на формування семантичної компетенції полягає
у визначенні у відсотковому відношенні наявності вправ за критеріями комунікативно-орієнтованої методики
формування семантичної компетенції та порівняння їх кількості у тематичних циклах “Будівельні матеріали” та
“Будівельні професії”. На основі вище зазначеного аналізу стосовно специфіки відбору вправ можна зробити
висновок, що у тематичних циклах “Будівельні матеріали” та “Будівельні професії” немає системи вправ, яка може
відповідати головним критеріям комунікативно-орієнтованої методики формування семантичної компетенції.
Студенти повинні оволодіти системою даних про виучувану мову за фонемним, морфемним, лексичним і
синтаксичними рівнями [10, ст.64] та отримати повний обсяг мовних знань за допомогою достатньої кількості вправ
на формування семантичної компетенції у всіх тематичних циклах. Складно досягти вищезазначених цілей у вивченні
англійської мови, якщо простежується тенденція до зменшення кількості вправ на формування даних компонентів
лінгвістичної компетенції у проаналізованих навчальних виданнях з англійської мови для майбутніх інженерівбудівельників.
Отже, існує необхідність не лише до порушення тенденції до зменшення кількості вправ у тематичних циклах
для майбутніх інженерів-будівельників, а й розробки системи вправ на формування семантичної компетенції, яка має
відповідати основним критеріям комунікативно-орієнтованої методики формування цих компонентів лінгвістичної
компетенції .
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