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ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПОРIВНЯЛЬНО-ЗIСТАВНОГО
AНАЛIЗУ В ЛIНГВОДИДАКТИЦI
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Порiвняльно-зiставний аналiз у викладаннi iноземної мови відображений в головних дидактичних принципах i є однiєю з умов для досягнення успіхiв у навчальному процесi. Статтю
присвячено застосуванню порiвняльно-зiставного аналiзу у навчанні iноземної мови на рiвнi
кожної одиницi, а також категорiй та аспектiв. В основi процесу викладання iноземної мови має
бути лiнгвiстичний аналiз навчального матерiалу. Засвоєння матерiалу iноземної мови охоплює
її фонетичний, граматичний та лексичний лади на рiвнi змiсту та форми.
Ключові слова: принцип свiдомостi, порiвняльно-зiставний аналiз, процес спiлкування,
одиниця мови, автоматизацiя навичок.

Згiдно з тезою, яку запропонував академiк Л.В. Щерба та пiдтримала бiльшість
дослiдникiв, в основi процесу викладання iноземної мови мусить бути лiнгвiстичний
аналiз матерiалу, який вивчають. Оскiльки однiєю з вимог сучасної дидактики є дотримування принципу свiдомостi, у навчаннi треба застосувати порiвняльно-зiставний аналiз рiдної та iноземної мов (починаючи з першої) на рiвнi кожної одиницi, а
також категорiй та аспектiв. Як вiдомо, вивчення iноземної мови передбачає засвоєння її фонетичного, лексичного, граматичного та графiчного ладу з метою оволодiння
навичками усного та писемного спiлкування: говорiння, аудiювання, письма та читання. Оскiльки усне мовлення первинне щодо писемного (вiдсутнiсть писемностi у багатьох мов свiту на сьогоднi є ще одним пiдтвердженням цього), бiльшiсть дослiдникiв
у галузi лiнгвiстики та дидактики дотримується думки, що головна роль у вивченнi
мови належить фонетицi: вiд ступеня її засвоєння залежить спроможність вивчення
лiнгвiстичного матерiалу, що стосується iнших аспектiв мови. З iншого боку, фонема є
найменшою одиницею мови: процес спiлкування здiйснюється за допомогою висловлювань, що складаються зi слiв, слова – з морфем, морфеми – з фонем.
У навчальному процесi студент є не пасивним слухачем, а його активним учасником. Окрiм цього, враховуючи те, що засвоєння нових знань здiйснюється трьома
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каналами – вербально-аудитивним, візуальним та кінетичним, необхiдно, щоб на всiх
етапах цi канали були залучені.
На рiвнi фонетики студент повинен чiтко усвiдомлювати особливостi артикуляцiї
того або iншого засвоюваного звука. Для цього треба запропонувати студентовi вимовити вiдповiдний звук рiдної мови та пояснити артикуляцiйний процес. Позицiю артикуляторних органiв зображають графiчно. Потiм зображають позицiю артикуляторних
органiв у вимовi звука iноземної (англiйської) мови (демонструвати звук таким чином
можна в опозицiї не лише до вiдповiдного звука рiдної мови, але й до уже засвоєних
звукiв iнших іноземних мов). Пiсля цього звук демонструють акустично i студентовi
пропонують вимовити правильно цей звук (неможливо правильно вiдтворити звук без
того, щоб його спочатку правильно не почути). Для закрiплення навичок вимови звука
треба його повторити окремо (iзольовано) кiлька разiв, стежачи за правильністю. У
процесi вiдтворення звукiв важливу роль вiдiграє нагадування (відповідно до принципу свiдомого навчання мови). На початковому етапi потрібно, де можливо, застосувати наслідування (імітацію), наступною сходинкою є порiвняльно-зiставний аналiз
двох мов. Найважливiша роль, як зазначає В.А. Артьомов, належить не повторенню,
а розумiнню, свідомому запам’ятовуванню. Отже, наслiдування є лише допомiжним
засобом у процесi засвоєння вимови, основою, як уже зазначалося, є порiвняльнозiставний аналiз двох мов на рiвнi кожного звука.
Далi студентовi пропонують заповнити таблицю, в якій було б вiдбито спiльнi та
вiдмiннi риси вiдповiдного звука рiдної та iноземної мов (студент має її накреслити і
заповнити самостiйно пiд керiвництвом викладача. Через це візуальний та кінетичний
канали залученi в процес засвоєння навчального матерiалу). Наводимо приклад такої
таблицi:
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На наступному етапi студентові пропонують вимовити слова, що є подібними за
вимовою в обох мовах, напр.: cluster – класти, bunker – банка, breed – брiд та ін. Далi
йдуть слова, що не мають вимовних еквiвалентiв у рiднiй мовi студента. Наступним
кроком є артикуляцiя звукiв у реченнях, фразах, прислiв’ях, приказках, оповiданнях,
різноманітних за стилем текстах, художніх творах тощо. Тут треба звертати особливу
увагу на правильність вимови вiдповiдного звука. Також рекомендуємо використовувати лiнгафонні курси із записом носiїв iноземної (англiйської) мови.
Етап автоматизації навичок вимови у спонтанному мовленнi ґрунтується на
аналiзi тексту. Студентовi пропонують знайти слова з вiдповiдним звуком, видiлiти
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та правильно вимовити його. Далi студент має прочитати текст уголос і вiдповiсти
на питання репродуктивного, а потiм i продуктивного характеру. Наступним кроком
є переказ і резюме тексту, а також спонтанна розмова з його проблематики. Тут, як i
на попереднiх двох етапах, треба звертати особливу увагу на правильність вимови
засвоєного звука.
Щодо граматики, порiвняння здiйснюється на рiвнi категорiй. Перед тим, як
порiвняти форми та значення категорiй у двох мовах, треба спочатку уточнити їхню
наявність чи вiдсутність у тiй або iншій мовi. На цьому етапi студентовi також пропонують заповнити порiвняльну таблицю (для зручностi наводимо приклад такої таблицi в заповненому виглядi; подiбну таблицю можна розробити й для синтаксичних
структур):
Частина мови
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+
+
+
-
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+
+
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+

Якщо категорія наявна, студент має накреслити і заповнити таблицю, в якій було
б вiдбито спiльнi та вiдмiннi риси вiдповiдної категорiї в рiднiй та iноземнiй мовах
(самостійно чи пiд керiвництвом викладача). Наведемо приклад такої таблицi:

Значення

Творення

Вiдмiннi риси
рiдна мова
іноземна мова
Значення

Значення

Творення

Значення

Творення
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Граматична
структура
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іноземна

Творення
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рiдна

Отже, порiвняння триває на рiвнi форми (творення), а пiсля цього – на рiвнi значень.
Під час викладання лексики треба звертати увагу на два аспекти – семантичний
і структурний. Як вiдомо, в кожнiй мовi лексичнi одиницi охоплюють певну семантичну сферу. Тут порiвняння починають на семантичному рiвнi й продовжують на
структурному.
Як бачимо, порiвняльно-зiставний аналiз у викладаннi iноземної мови вiдбивається в головних дидактичних принципах i є однiєю з умов для досягнення успіхiв
у навчальному процесi.
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ON THE USAGE OF COMPARATIVE-CONTRASTIVE ANALYSIS
IN LANGUAGE TEACHING
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Comparative-contrastive analysis in teaching a foreign language is one of the main teaching
principles and conditions for success in the learning process. This article is dedicated to the application
of the comparative-contrastive analysis in teaching a foreign language on the individual level, and
also in considering categories and aspects in foreign language learning. A linguistic analysis of the
teaching material should be foundational to the process of teaching a foreign language. Acquiring a
foreign language encompasses its phonetic, grammatical and lexical aspects at the level of form and
contents.
Key words: Principle of consciousness, comparative-contrastive analysis, process of
communication, language unit, automatization of skills.

