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ЗМІСТ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
У статті висвітлено поняття «лексична компетентність» та її взаємозв’язок з комунікативною компетенцією. Визначено, що найважливішим компонентом лінгвістичної або мовної компетентності є лексичний компонент. Оволодіння лексикою й уміннями відбирати найбільш точні, зумовлені ситуацією спілкування лексичні
одиниці являє собою одну із найвагоміших передумов формування комунікативної компетенції. Проведено аналіз
поняття «лексична компетентність» у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених.
Доведено, що лексична компетентність – складне структурне утворення, яке вміщує в собі низку таких складників, як: сукупність знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення комунікації; особистісні якості, необхідні
для здійснення певної діяльності; здатність особистості вирішувати різні завдання, тобто володіння способами
вирішення проблем; досвід і здатність до досягнення мети в конкретній діяльності. Досліджено, що у процесі
формування лексичної компетентності майбутніх учителів історії особливу увагу приділяють навчанню вживання
синонімів, звертають увагу на особливості синонімії в іноземній мові, на вживання антонімів, на особливості словотвору та структуру іншомовного слова. Відбір лексичних одиниць здійснюється у разі зіставлення з відповідним
лінгвістичним явищем у рідній мові мовця або з розумінням усних чи писемних повідомлень комуніканта.
Джерелом інформації у процесі читання іноземною мовою стають аутентичні тексти, що вміщують значну кількість нових слів, без розуміння яких неможливе подальше вивчення та читання тексту. Звідси постає,
що відібрані тексти мають бути доступними для розуміння та сприяти засвоєнню нових лексичних одиниць.
У педагогічному виші найбільш актуальна сфера професійного спілкування, що відображено в тематиці, ситуації спілкування, текстовому матеріалі, який слугує не лише джерелом відбору лексичних одиниць, але і може
бути зразком для побудови власних висловлювань студентів.
Ключові слова: лексична компетентність, комунікативна компетенція, вторинна мовна особистість,
концепт, лексичні одиниці, семантизація.
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CONTENTS OF LEXICAL COMPETENCE OF FUTURE HISTORY TEACHERS
The article covers the concept of lexical competence and its relationship with communicative competence. It is
determined that the most important component of linguistic or linguistic competence is the lexical component. Mastering
vocabulary and the ability to select the most accurate, conditioned communication situation lexical units is one of the
most important prerequisites for the formation of communicative competence. I was analyzed the concept of “lexical
competence” in studies of domestic and foreign scientists.
It is proved that lexical competence is a complex structural formation, which contains a number of such components
as: a set of knowledge, skills and skills necessary for communication; personal qualities necessary for carrying out a
certain activity; the ability of the individual to solve different tasks, i.e. the ability to solve problems, experience and
the ability to achieve a goal in a particular activity. It has been researched that in the process of formation of lexical
competence of future history teachers, special attention is paid to the teaching of the use of synonyms, the peculiarities of
synonymy in a foreign language, the use of antonyms, the peculiarities of word formation and the structure of a foreign
language. The selection of lexical units is made by comparing with the corresponding linguistic phenomenon in the
mother tongue of the speaker or by understanding the oral or written messages of the communicator.
The source of information in the process of reading in a foreign language are authentic texts that contain a large
number of new words, without which no further study and reading of the text is possible. Hence it appears that the selected
texts should be readily understandable and facilitate the acquisition of new lexical units. In a pedagogical college, the most
relevant sphere of professional communication is reflected in the subject matter, the situation of communication, textual
material, which not only serves as a source for the selection of lexical units, but can also be a model for constructing
students’ own statements.
Key words: lexical competence, communicative competence, secondary linguistic personality, concept, lexical units,
semantization.
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Мовознавство. Лiтературознавство
Постановка проблеми. Сучасне професійно
орієнтоване навчання іноземних мов у педагогічного виші проходить період радикальних змін
з метою підготовки майбутніх фахівців, які здатні
до ефективної комунікації в інтересах спеціальності. Процес навчання реалізується засобами
технології навчання, яка ставить певні форми взаємодії між викладачем і студентами та студентами між собою.
Навчальний процес вимагає від викладача
вміння вирішувати методичні завдання, пов’язані
з оволодінням студентами комунікативною компетенцією, що виступає сукупністю таких складових частин: лінгвістичної (мовної), соціокультурної, дискурсивної, стратегічної, що можуть бути
розглянуті як субкомпетенції.
Найважливішим компонентом лінгвістичної
або мовної компетентності є лексичний компонент. Оволодіння лексикою й уміннями відбирати
найбільш точні, зумовлені ситуацією спілкування
лексичні одиниці являє собою одну з найвагоміших передумов формування комунікативної компетенції (Миролюбова, 2010: 315).
У межах нашої статті нами буде досліджено
питання змісту лексичної компетентності майбутніх учителів історії.
Аналіз досліджень. Виникнення компетентнісного підходу пов’язують з дослідженнями
відомого лінгвіста Н. Хомського, який визначив
поняття компетенції відносно теорії лінгвістики.
Далі Р. Уайт доповнив категорію «компетенції»
власне особистісними складниками, що включали
мотивацію (Компетентнісний підхід, 2005: 20).
Зазначимо, що у процесі реалізації компетентнісного підходу до організації навчального процесу особлива увага зосереджується на формуванні всіх видів компетенцій, від яких залежить
продуктивність міжкультурної комунікації, вивчаються такі основні її поняття, як: «компетентність», «компетенція», «вторинна мовна особистість» і «концепт».
Говорячи про компетентнісний підхід, необхідно дати визначення та розгалузити такі поняття,
як «компетентність» і «компетенція».
Компетентність – володіння, опанування
людиною відповідною компетенцією, що включає
його особистісне відношення до неї та предмета
діяльності (Шамов, 2007: 15).
Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних
якостей особистості (знання, уміння, навички,
способи діяльності), що ставляться стосовно
певного кола предметів і процесів, які необхідні
для якісної продуктивної діяльності щодо них
(Шамов, 2007: 16).
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У педагогіці немає одностайного визначення
комунікативної компетенції. Так, відповідно до
словника соціолінгвістичних термінів під редакцією В. Ю. Михальченко, комунікативна компетенція – це знання мови, яке підпорядковує не
лише володіння граматичним і словниковим рівнями (мовна компетенція), але і уміння обирати
варіанти, зумовлені ситуативними, соціальними
або іншими немовними факторами (Кожемякіна,
Михальченко, 2006: 91).
За Н. В. Шестак, комунікативна компетенція –
це знання, навички й уміння, що необхідні для
розуміння учасника іншомовного діалогу та генерування власної моделі мовної поведінки, адекватної цілям і ситуаціям спілкування (Шестак,
2009: 105–107).
Такі науковці, як Е. Г. Азимов і О. М. Щукін,
під терміном «комунікативна компетенція» розуміють «здібність вирішувати засобами іноземної
мови актуальні для тих, хто навчається, завдання
спілкування в побутовому, навчальному, виробничому та культурному житті; уміння того, хто
навчається, використовувати факти мови і мовлення для реалізації цілей спілкування, здатність реалізовувати лінгвістичну компетентність
у будь-яких умовах мовлення» (Азимов, Щукін,
2009: 98).
Тому стає зрозуміло, що мовну основу комунікативної компетенції становить лексична
компетентність. Лексична компетентність як
невід’ємний компонент усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності, як поняття і процес її формування стають об’єктом дослідження багатьох
зарубіжних та вітчизняних методистів. Серед яких
виділяються імена таких учених, як: О. О. Фетисова, С. В. Козлова, О. М. Шамов, І. Е. Зуєва,
Г. О. Кручинина, І. Бризе, A. Hunt, D. Beglar,
B. Laufer, J. H. Hulstijn та інші. Дослідниками не
лише підкреслено важливість лексики як засобу
комунікації і ролі обсягу словникового запасу для
становлення іншомовної комунікативної компетентності, але і складність цього процесу через
«закритий характер системності лексики, багатоаспектності слова, багатомірності його смислових відношень, безпосереднього співвідношення
слова з немовною діяльністю, яка детермінована
національною специфікою лінгвокультурного
суспільства» (Лаптєва, 2004: 4).
Методисти К. Ломб та О. Б. Вітоль вважають,
що слово вміщує в собі багатоаспектну інформацію (фонетичну, граматичну, синтаксичну, соціокультурну, етнографічну) і виступає будівельним
матеріалом, цеглинками для побудови висловлювання. На відміну від граматики, що відображає
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відношення між класами слів і завжди узагальнює,
лексика індивідуалізує висловлювання, надаючи
йому конкретний смисл (Лаптєва, 2004: 5).
О. М. Шамов характеризує лексичну компетентність як «здатність людини визначати контекстуальне значення слова, порівнювати обсяг його
значення в двох мовах, визначати структуру значення слова, визначати специфічно національне
в значенні слова» (Шамов, 2007: 387–388).
О. Е. Сиземина вважає, що «лексична компетентність виступає багаторівневим системним
утворенням, зумовлена складною взаємодією
особистісних якостей студента з лексичними знаннями, навичками й уміннями, що набуваються, а
також особистісним мовним і мовленнєвим досвідом, що вже було набуто» (Сиземина, 2009: 16).
Це доводить, що лексична компетентність –
складне структурне утворення, яке вміщує в собі
низку таких складників, як: сукупність знань,
умінь і навичок, необхідних для здійснення комунікації; особистісні якості, необхідні для здійснення певної діяльності; здатність особистості
вирішувати різні завдання, тобто володіння способами вирішення проблем; досвід і здатність до
досягнення мети в конкретній діяльності.
Основна мета нашої статті полягає у визначенні змісту лексичної компетентності майбутніх
учителів історії.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) визначити поняття «компетентність» і «компетенція»;
2) провести аналіз наукових праць зарубіжних
та вітчизняних методистів, що займалися дослідженням питання лексичної компетентності;
3) визначити процес формування лексичної
компетентності та її роль у становленні лінгвістичної компетентності.
Виклад основного матеріалу. У процесі
формування лексичної компетентності майбутніх учителів історії особливу увагу приділяють
навчанню вживання синонімів, звертають увагу
на особливості синонімії в іноземній мові, на
вживання антонімів, на особливості словотвору
та структуру іншомовного слова.
Відбір лексичних одиниць здійснюється у разі
зіставлення з відповідним лінгвістичним явищем
у рідній мові мовця або з розумінням усних чи
писемних повідомлень комуніканта. Джерелом
інформації у процесі читання іноземною мовою
стають аутентичні тексти, що вміщують значну
кількість нових слів, без розуміння яких неможливе подальше вивчення та читання тексту. Звідси
постає, що відібрані тексти мають бути доступISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

ними для розуміння та сприяти засвоєнню нових
лексичних одиниць. У педагогічному виші найбільш актуальна сфера професійного спілкування,
що відображено в тематиці, ситуації спілкування,
текстовому матеріалі, який слугує не лише джерелом відбору лексичних одиниць, але і може
бути зразком для побудови власних висловлювань
студентів.
Для майбутніх учителів історії лексика відбирається з текстів за фахом на основі різних
критеріїв відповідно до різних цілей, наприклад, для читання та аудіювання, які (лексичні
одиниці) підлягають рецептивно-репродуктивному оволодінню (для письма та говоріння)
(Фоломкіна, 1987: 51). Також поряд із рецептивним запасом у засвоєнні лексичних одиниць
виступає оволодіння словотворчими засобами,
наприклад, афіксів, засвоєння яких створює
опору для мовної здогадки про значення нових
слів безпосередньо у процесі читання чи аудіювання. Можемо зазначити, що мовна здогадка
сприяє розширенню потенційного інформування студентів.
У аутентичному іншомовному тексті можна
зустріти три ряди лексики: загальновживані,
загальнонаукові та вузькоспеціальні лексичні одиниці. Загальновживані лексичні одиниці засвоюються під час навчання в школі, а загальнонаукові
терміни викликають більше ускладнень через
часткову схожість їхньої форми та абстрактності
їхніх значень (Євдокимова, 1992: 4). Щодо вузькоспеціальних термінів, то вони засвоюються лише
через конкретність їхніх значень і можливості
встановлення в свідомості студентів великої кількості асоціацій (Євдокимова, 1992: 5).
Тому можна говорити про можливість вирішення завдань, що пов’язані з відбором лексичних одиниць, урахуванням специфіки кожного
слова в співвідношенні з різними цілями їхнього
засвоєння та визначають вибір не лише лексичної
одиниці, але і створення нових засобів і способів навчання оперування лексичними одиницями
в різних видах мовленнєвої діяльності. Це буде
сприяти формуванню в студентів лексичних навичок. Тому викладач має проаналізувати відібрані
лексичні одиниці та визначити ступінь складності, а також прийоми засвоєння цих лексичних
одиниць студентами. Викладач може зіставляти
з рідною мовою студентів, а також сприяти засвоєнню нових слів та передбачати імовірні помилки
в пригадуванні, засвоєнні, відтворенні та відборі лексичних одиниць і їхнього сполучення
з іншими лексичними одиницями. Так, викладач
може самостійно контролювати появу помилок,
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які можуть з’явитися під час вивчення нового лексичного матеріалу.
Одним зі шляхів уникнення помилок методисти вважають семантизацію, наприклад, слова,
що читаються за відомими студентам правилами,
можна включити до знайомих слів та узагальнити
це правило разом зі студентами: буква [o] читається як звук [ᴧ] перед буквами -m, -n,-th, -ve:
son, done, some, mother, brother, love, glove, above.
Також у методиці навчання іноземних мов відомо
багато різних способів семантизації лексичних
одиниць, що об’єднані у групи, і до кожної групи
ставляться певні вимоги, врахування яких сприяє
створенню у студентів свідомих асоціацій з відомими факторами та закономірностями.
Розглянемо більш детально декілька з таких
способів.
Спосіб, відомий у методиці як опора на
зовнішню предметну наглядність. Його суть
полягає у демонстрації предметів, дій: малюнків,
фотографій, креслень, моделей, схем, таблиць,
діаграм та інших процесів на екрані. Якщо студентам не вдається встановити прямі зв’язки слів
з предметами, то викладач намагається розкрити
значення лексичної одиниці, особливо якщо це
слово багатозначне або демонструє функцію
слова. Наприклад, для вивчення слова coat –
пальто викладач має пояснити, що це слово може
виступати не лише іменником, а і дієсловом та
показати це на певному прикладі: my coat is black
colour; the surface of metal is coated with paint
against corrosion.
Наступний спосіб відомий як опора на знання рідної мови, а також на уміння користуватися
словниками (двомовними та одномовними). Розкриття значення слова може відбуватися через:
переклад-тлумачення лексичної одиниці; переклад лексичної одиниці на рідну мову за допомогою декількох слів; однослівний переклад на рідну
мову. Перший дає змогу провести межу між синонімами: suggest та propose; watch та clock, з точки
зору влучності розуміння значення іншомовних
слів це найбільш ефективний спосіб семантизації слів, що необхідні для активного володіння
і самостійного розуміння конкретного значення
багатозначних слів у контексті.
Другий спосіб більш актуальний для семантизації багатозначних слів, для точного розуміння
їхнього конкретного значення в контексті, наприклад, to put – покласти; solution – рішення, хімічний розчин. Через це викладачу необхідно проаналізувати вправи, що подані в підручнику, і за
необхідності скласти лексичні вправи, яких у підручнику немає. Тому що в будь-якому разі викла-
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дачу необхідно забезпечити розуміння тексту,
що сприяє формуванню навичок впізнання слів,
співвідношення їх із контекстом, розуміння різниці частково схожих слів, наприклад, than-then,
expansive-expensive, bad-bed, pan-pen.
Тому для забезпечення рецептивного володіння лексикою в практиці навчання іноземних мов необхідно вводити більше рецептивних
вправ, а для формування продуктивних навичок
вживання лексичних одиниць більше репродуктивних. Однак вправи мають бути організовані
у систему, що буде включати не лише власне лексичні вправи, але і мовленнєві, до яких відносять
вправи у читанні, аудіюванні, говорінні та письмі.
Це забезпечить формування продуктивних навичок і їхню актуалізацію в мовленні, тому що мовні
навички стають навичками лише тоді, коли вони
функціонують не лише в рецептивних видах мовленнєвої діяльності, але і в продуктивних.
Таким чином, лексична компетентність виступає складовою частиною іншомовної комунікативної компетенції і від її сформованості залежить
сформованість усіх складових частин іншомовної
комунікативної компетенції. Лексична компетентність являє собою складне утворення, основними
компонентами якого виступають: мотиваційний,
когнітивний, діяльнісно-практичний і рефлексивний компоненти. Питання аналізу компонентів
змісту лексичної компетентності майбутніх учителів історії становить проблему нашого подальшого дослідження.
Висновки. Таким чином, доходимо висновку,
що навчальний процес вимагає від викладача
уміння вирішувати методичні завдання, пов’язані
з оволодінням студентами комунікативною компетентністю, що виступає сукупністю таких складових частин: лінгвістичної (мовної), соціокультурної, дискурсивної, стратегічної, що можуть
бути розглянуті як субкомпетенції. Найважливішим компонентом лінгвістичної або мовної компетентності є лексичний компонент. Оволодіння
лексикою й уміннями відбирати найбільш точні,
зумовлені ситуацією спілкування лексичні одиниці являє собою одну із найвагоміших передумов формування комунікативної компетентності.
Так, лексична компетентність – складне структурне утворення, яке вміщує в собі низку таких
складників, як: сукупність знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення комунікації; особистісні якості, необхідні для здійснення певної
діяльності; здатність особистості вирішувати
різні завдання, тобто володіння способами вирішення проблем; досвід і здатність до досягнення
мети в конкретній діяльності.
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