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АНОТАЦІЯ 

Стаття розкриває психологічні, психолінгвістичні особливості та методичні аспекти словникової 

роботи з російськомовними студентами під час вивчення української мови як офіційної в умовах 

Придністров’я. У статті висвітлено основні принципи, методи і прийоми роботи над збагаченням 

словникового запасу російськомовних студентів. Описується система вправ, спрямованих на одночасне 

поетапне, свідоме й міцне засвоєння української лексики з урахуванням процесу інтерференції. Міститься 

низка пропозицій щодо застосування різноманітних методів і прийомів навчання, використання вправ. 

ABSTRACT 

The article reveals the psychological, psycholinguistic features and methodological aspects of vocabulary 

work with Russian-speaking students during the study of the Ukrainian language as an official language in 

Transnistria. The article highlights the basic principles, methods and techniques of working on the enriching the 

vocabulary of Russian-speaking students. The article describes a system of exercises aimed at simultaneous 

gradual, conscious and solid assimilation of Ukrainian vocabulary taking into account the process of interference. 

It contains a number of proposals for the application of various teaching methods and techniques, as well as the 

use of exercises. 
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Основні зміни освітнього процесу сучасності 

зумовлені потребою суспільства в компетентному 

випускникові, здатному орієнтуватися в життєвих 

ситуаціях, вільно вступати в усне й писемне 

мовленнєве спілкування, використовувати ресурси 

мови для самореалізації в різних сферах людської 

діяльності. Саме тому в навчанні української мови 

як офіційної в Придністровському державному 

університеті імені Т.Г. Шевченка особливого 

значення набуває формування мовної особистості 

студента з високим рівнем мовленнєвої культури та 

багатим словником. За цих умов важливим є пошук 

ефективних засобів збагачення словникового 

запасу студентів, що сприятимуть успішному 

використанню лексики в різних комунікативних 

ситуаціях. 

Більш свідоме ставлення до мови відбувається 

завдяки проникненню в її лексичне багатство. 

Оскільки слово – найактивніша одиниця мовлення, 

то вивченню лексики слід приділяти належну увагу 

на всіх освітніх рівнях. Достатній лексичний запас 

– одна з умов вільного володіння усним і писемним 

мовленням, тому розвиток умінь користуватись 

виражальними можливостями слова має 

відбуватися паралельно зі збагаченням і 

розширенням словника студентів. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що в 

сучасних умовах суттєвим моментом у формуванні 

навичок українського мовлення російськомовних 

студентів є опанування лексики й стилю науково-

навчальної літератури та літератури за фахом. 

Орієнтація освітнього процесу на 

професіоналізацію та розвиток мовної особистості 

студента, посилення зв’язку змісту навчання із 

майбутньою професійною діяльністю є тим 

фундаментом, на якому має ґрунтуватися весь 

навчальний процес викладання української мови як 

офіційної. Однак, в наших умовах, коли вивчення 

української мови відбувається в групах-потоках 

студентів, що навчаються на різних напрямах 

підготовки, реалізувати завдання збагачення 

професійною лексикою досить важко, в-першу 

чергу, словникова робота передбачає збагачення 

словника побутовою лексикою і лише потім 

професійною. 

Численні праці свідчать, що питання 

успішного розвитку словника учнів належить до 

одного з пріоритетних у методиці навчання 

української мови. Проблема підготовки фахівця як 

мовної особистості є одним із головних завдань 

професійної підготовки. Про це говорить більшість 

науковців (Бабич Н., Біляєв О., Мацько Л. [8] та ін.), 

які вказують на те, що «фахівцям мова потрібна не 

як сукупність правил, а як засіб самоформування й 

самовираження особистості кожного». 

Різні аспекти формування професійного 

функціонального мовлення і з огляду на це 

засвоєння термінів і термінологічних сполук 

привертають увагу сучасних українських 

(Барановська Л. [1], Дроздова І. [3], Михайлюк В. 

[10], Онуфрієнко Г. [11], Рукас Т. [12]) та 

зарубіжних (Гойхман О. [2]) дослідників.  

Особливо великого значення роботі над 

словом надавали у своїх працях українські педагоги 

і лінгводидакти О. Біляєв, Л. Варзацька, М. 

Вашуленко, Л. Мацько, В. Мельничайко, М. 

Пентилюк, М. Плющ, О. Хорошковська, С. 

Чавдаров та ін. 

Проте більшість наукових праць визначає 

особливості роботи з розвитку мовлення школярів. 
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Недостатня кількість наукових досліджень, 

присвячених збагаченню словникового запасу 

російськомовних студентів, й спонукала 

звернутися до цього питання. 

Мета статті − визначення особливостей роботи 

над збагаченням словникового запасу як одного з 

головних напрямків роботи з розвитку мовлення 

студентів. 

Вивчення української лексики в умовах 

російськомовного оточення в Придністров’ї має 

психологічні та психолінгвістичні особливості. 

Психологічна особливість засвоєння української 

мови як близькоспорідненої російськомовними 

студентами полягає у впливі раніше набутого 

досвіду, тобто знань, умінь і навичок з російської 

мови, що супроводжується як позитивним 

переносом (транспозиція), так і негативним 

(інтерференція). Саме тому в процесі засвоєння 

лексикології української мови виникає 

необхідність враховувати знання і навички з 

російської мови, щоб в одних випадках (за 

наявності збігу лексем) ці знання і вміння 

використати як опорні, в інших – (наявність 

відмінних явищ) чітко розмежовувати спільні й 

відмінні факти. 

Одним із найважливіших складників роботи 

над продуктивним оволодінням мовленням є 

збагачення словника студентів. Для цього 

студентам необхідно засвоїти систему понять, яка 

виражається лексичними одиницями, тобто 

окремими словами. Робота над збагаченням 

словникового запасу має особливе значення в 

системі початкового вивчення мови і цей процес 

потребує правильної і цілеспрямованої організації 

(Леонтьєв О.М., Львов М. та ін.). 

У психолінгвістиці процес засвоєння нового 

слова розглядається «як створення в 

довгостроковій пам’яті учнів графічно-акустично-

моторного і семантичного образу слова [4, с. 3]». 

Адже висновок лінгвістів про двосторонню 

сутність слова (єдність значення і форми) 

обумовлює органічний зв’язок роботи над 

значенням слова і вимовою, запам’ятовуванням 

звукової форми слова.  

Необхідність враховувати двоплановість слова 

у процесі його засвоєння підтверджується в 

дослідженнях багатьох учених. Так, в 

психологічній структурі слова дослідники, зокрема 

Ю. Пассов, виділяє дві сторони: чуттєву і змістову 

[6, с. 133]. Чуттєва сторона (зовнішня) є складною і 

має зоровий, слуховий, артикуляційний і моторно-

графічний компоненти. Засвоєння слова 

передбачає утворення в корі головного мозку 

складного комплексу тимчасових зв’язків між 

зоровою, слуховою і руховою ділянками кори. 

Засвоєння мови, – вважає О. Леонтьєв, – «у 

першу чергу характеризується вибірковістю. Це 

означає, що окремі індивіди, групи індивідів, цілі 

покоління засвоюють в мові те і настільки, 

наскільки відповідає їх потребам у спілкуванні, 

потребам в усвідомленні, потребам у будь-якій 

свідомій діяльності [7, с. 148]». Тому важливим 

фактором, що стимулює засвоєння лексики, є 

потреба у самостійній мовленнєвій практиці 

студентів. 

Розглядаючи змістову (внутрішню) сторону 

слова, психологи, насамперед, мають на увазі 

значення слова і поняття. Оволодіння словом – 

процес складний, який відбувається за участі всіх 

мовленнєвих аналізаторів. Тому під час 

розроблення методики розвитку мовлення 

необхідно враховувати всю складність оволодіння 

його внутрішньою і зовнішньою стороною.  

Зважаючи на те, що російськомовні студенти в 

умовах Придністров’я українську мову вивчають як 

другу, оволодіння словом вимагає передусім 

засвоєння його семантики. Для людей, які вивчають 

другу мову, семантика слова становить сукупність 

істотних ознак предмета дійсності, що 

узагальнюються, абстрагуються, стають ланкою 

переходу від сприйняття, уявлення до поняття. 

Труднощі, з якими стикаються студенти під 

час вивчення другої спорідненої мови, найчастіше 

створюються завдяки виникненню процесу 

гальмування нових зв’язків саме в той момент, коли 

студентам необхідно відтворити раніше засвоєний 

навчальний матеріал, тобто в процесі репродукції 

відповідних елементів другої мови. Саме в цей 

момент виникає стан, за якого студентові замість 

необхідного слова чи форми (української) 

згадується відповідне слово чи форма (російської). 

Таке гальмування в психологічній літературі 

називається репродуктивним гальмуванням. У 

процесі навчання близькоспорідненої мови 

репродуктивне гальмування найчастіше виникає 

саме тоді, коли мовцеві необхідно вибрати одне із 

двох частково схожих чи протилежних понять. 

Проблему репродуктивного гальмування, на думку 

методистів, можна розв’язати лише за допомогою 

використання прийому зіставлення. Єдиною 

запорукою активного оволодіння другою мовою Л. 

Щерба вважав «свідоме відштовхування від рідної 

мови, тобто постійне зіставлення важких випадків 

із другої мови з відповідним явищем першої мови 

[14, с. 315]». 

Тому процес засвоєння лексики української 

мови постійно супроводжується як позитивним 

(транспозицією), так і негативним переносом 

(інтерференцією), що потребує, в свою чергу, 

необхідності враховування цих моментів. 

Інтерференція в результаті взаємодії будь-яких мов 

найяскравіше і найповніше виявляється на рівнях їх 

вокабуляра. Постійне залучення до словника не 

властивих мові слів призводить до того, що він є 

нестабільним. Іншомовним впливам найчастотніше 

підлягає лексичний рівень мови, що нерідко 

пояснюється слабкою системністю лексики та 

значним обсягом її одиниць. До того ж слово, крім 

власної, лексичної, ознаки одночасно є носієм 

морфологічних, акцентних, фонетичних, 

словотворчих та стилістичних характеристик, 

властивих усій системі мови. Тому прояви 

інтерференції на лексичному рівні найбільш 

різноманітні. 

Лексична інтерференція близькоспоріднених 

мов має вияв у таких формах: а) типові копії; б) 
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відхилення, зумовлені відмінністю лексичної 

семантики української та російської мов, тобто 

виділяється насамперед лексемна (власне 

лексична) інтерференція, що розглядається як 

заміна лексеми елемента, що належить до словника 

однієї мови, на еквівалентну у смисловому та 

стилістичному відношенні іншомовну лексему, і ця 

заміна є механічною, неусвідомленою і 

лінгвістично немотивованою; а також лексико-

семантична, основою якої є непропорційність 

словникового складу обох мов при різному 

співвідношенні полісемічних та моносемічних 

лексичних одиниць, що визначається також 

нетотожністю семантичних обсягів слів у мовах, 

різною ієрархією їх значень та іншими подібними 

фактами. Крім того, лексична інтерференція є 

результатом взаємодії одиниць, які в українській та 

російській мовах можуть або суттєво різнитися, або 

бути подібними. 

У дослідженні С. Канюки [5] вперше зроблено 

спробу класифікації лексики української мови в 

порівнянні з російською, яка є актуальною і 

сьогодні, на основі чого виділено 4 групи лексики. 

І група – лексика, яка повністю збігається в 

російській і українській мовах за семантикою й 

написанням і лише трохи відрізняється вимовою 

(газета, диктант, ідея, земля ); ІІ група – лексика, 

яка має спільний корінь і відрізняється афіксами 

(з’явитися, учителька, увечері, гратися та ін.); ІІІ 

група – лексика, властива лише українській мові 

(гай, стріха, галушка, бриніти, бентежити та ін.); 

ІV група – слова, які звучать однаково, але зовсім 

відрізняються за семантикою: укр. лист (написаний 

текст) − рос. лист (аркуш); укр. неділя (сьомий день 

тижня) − рос. неделя (весь тиждень); укр. город 

(ділянка землі) – рос. город (місто). Слід зазначити, 

що в лексичному складі російської й української 

мов найбільше лексики, яка належить до ІІ і ІІІ 

груп. Під час роботи над збагаченням словникового 

запасу викладачеві необхідно зважати на ці аспекти 

і будувати процес засвоєння слів за допомогою 

різних методів і прийомів. 

Вважаємо, що робота над словом повинна 

проводитися в певній системі: слово, його 

семантичне значення → фонетична норма → 

граматична форма (у зв’язку з іншими словами). 

Виходячи з основних положень загальної 

дидактики (Ю. Бабанський, І. Лернер, М. 

Махмутов, В. Онищук, М. Поташник, М. Скаткін та 

ін.) і методики навчання української мови (Н. 

Бабич, О. Біляєв, І. Дроздова, К.Климова, Л. 

Мацько, О. Шевчук-Клюжева та ін.), встановлено 

провідні принципи збагачення словника: 

загальнодидактичні (розвивального навчання, 

свідомості й творчої активності, доступності, 

наступності й перспективності, систематичності й 

послідовності, науковості, зв’язку навчання з 

життям) та загальнометодичні (комунікативності, 

єдності вивчення одиниць мови й навчання 

мовлення, розвитку чуття мови, уваги до матерії 

мови, функціональності, взаємодії та взаємозв’язку 

української і російської мов). Доведено 

необхідність дотримання частково-методичних 

принципів словниково-семантичної роботи, як-от: 

екстралінгвістичного, парадигматичного і 

синтагматичного, принципів частотності та 

резервності відбору лексичного матеріалу, що 

вводиться у словниковий запас студентів. 

Звертаємо увагу на частково-методичні принципи 

етимологічного аналізу: комплексний підхід до 

етимологічного аналізу, співвіднесення 

внутрішньої форми й сучасного значення та 

формальної організації слова, врахування 

специфіки споконвічних українських слів і 

запозичень. 

Відповідно до загальнодидактичних та 

загальнометодичних засад розвитку словника 

студентів встановлено, що результати збагачення їх 

словникового запасу засобами етимології залежать 

від застосування ефективних методів і прийомів 

засвоєння лексики. Етимологічний аналіз як 

поліфункціональний метод мотивації та організації 

навчальної діяльності студентів є досить 

ефективним в цьому випадку.  

Основними прийомами словникової роботи 

вважають бесіди, розповідь з подальшим 

переказуванням, вільна розмова, виконання 

доручень і завдань, читання і переказ повідомлень, 

текстів, вивчення напам’ять віршів тощо. 

У методичній літературі виділено кілька 

головних завдань роботи над збагаченням 

словникового запасу:  

1) виховання у студентів уваги до невідомих 

слів і потреби з’ясовувати їх значення;  

2) розвиток мовного чуття і уваги до значення 

слова;  

3) закріплення у пам’яті значень нових слів;  

4) формування навичок вільного та 

правильного використання слів у мовленні.  

При цьому викладач має турбуватись не лише 

про збагачення словникового запасу студентів, а й 

про його активізацію в мовленні, використовуючи 

різні вправи. 

Виходячи із вищезазначених завдань, має 

підбиратися відповідний комплекс вправ. 

Проведений аналіз літератури з проблем 

лексичного збагачення показує, що лінгводидакти 

по-різному підходять до класифікації лексичних 

вправ. Так, В. Мельничайко вважає, що активне 

засвоєння лексичної одиниці відбувається завдяки 

виконанню творчих вправ із поступовим 

зростанням рівня самостійності, як-от: 

«доповнення мовного матеріалу необхідними 

компонентами; розширення мовних одиниць; 

заміна мовних одиниць; відтворення 

деформованого тексту; редагування; переклад; 

створення власних висловлювань» [9, с. 52]. 

На думку провідних українських методистів 

(О. Біляєв, В. Мельничайко, Л. Скуратівський, М. 

Стельмахович, В. Онищук, О. Текучов та ін.), мовні 

вправи – це своєрідний, несхожий на інші метод 

навчання, ефективність якого доведена практикою 

[13]. 

Спираючись на класифікації вправ, описані в 

російській та українській лінгводидактиці (М. 

Ільїн, Ю. Пассов, С. Шатілов, О. Щукін та ін.) 
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з’ясовано вихідні положення, що визначають 

систему вправ зі збагачення словника студентів 

засобами етимологічного аналізу – рецептивних, 

репродуктивних, продуктивних, комбінованих. 

Рецептивні вправи передбачають формування 

вмінь розпізнавати лексичні одиниці в тексті, 

встановлювати особливості їх значення, правопису. 

Репродуктивні вправи орієнтовані на закріплення 

сформованих у студентів умінь виконувати 

комплекс дій для розкриття особливостей 

лексичних одиниць за допомогою етимологічного 

аналізу, відтворювати слова у висловлюванні. 

Продуктивні вправи сприяють розвитку вмінь 

використовувати лексику для трансформації 

готових і побудови власних мовленнєвих 

висловлювань з урахуванням особливостей 

лексичних одиниць, виявлених засобами 

етимології. Комбіновані вправи спрямовані на 

розв’язання комплексу дидактичних завдань 

збагачення словникового запасу студентів, що 

виникають на різних етапах засвоєння лексики. 

Під час навчання використовують 

комунікативні вправи, до яких належать 

рецептивно-репродуктивні, рецептивно-

продуктивні і вправи творчого характеру, що 

сприяють активній самостійній мовленнєвій 

діяльності. 

До основних прийомів семантизації належать 

такі: пояснення значень слів через опис, 

тлумачення, добір синонімів та антонімів, вказівка 

на словотвірну цінність слова чи його внутрішню 

форму; використання контексту, перекладу або 

ілюстративного речення, наочної семантизації, 

комплексного коментаря тощо. Словниковий запас 

збагачується завдяки прослуховуванню фонограм, 

перегляду відеофрагментів, роботі з дидактичними 

та довідковими матеріалами тощо. 

І, нарешті, вагоме місце в семантизації 

термінів посідає переклад. Тексти, насичені 

складними для пояснення професійними 

термінами, необхідно подавати як самостійні 

завдання (для позааудиторного читання), щоб на 

заняттях не витрачати час на пошуки слів у 

словнику. Але й використання (за необхідності) 

словників для читання наукового і фахового текстів 

на заняттях також дає позитивні результати. 

Поєднання прийомів у вивченні термінології й 

фразеології наукового мовлення має допомогти 

студентам, особливо російськомовним, у їх 

опануванні українською мовою. 

Процес збагачення студентів новими словами, 

уточнення значень відомих слів супроводжується 

різними відомими в методиці прийомами: 

− демонстрація натуральних предметів або 

предметних малюнків із зображенням певного 

процесу, дії, якості предмета – його кольору, форми 

тощо; 

− елементарне логічне визначення предмета 

через вказівку на видову або родову назву та його 

істотну ознаку: смерека – багаторічне вічнозелене 

хвойне дерево з конусоподібною кроною; 

− добір до слова одного або кількох синонімів: 

майоріти − виднітися, маячити, миготіти; 

тьмяний – слабкий, неяскравий, похмурий;  

− добір до слова протилежних за значенням: 

спритно − незграбно; мілкий – глибокий. 

Різноманітні типи завдань із лексики 

покликані збагатити словниковий запас студентів, 

навчити студентів правильним прийомам 

спілкування, виробити в них відповідні навички й 

уміння. 

Таким чином, система словникової роботи є 

одним з найефективніших засобів збагачення, 

уточнення, активізації й розвитку мовлення 

студентів. Така робота спрямована на збагачення 

активного словника студентів, а також формування 

в них навички вибирати із власного словникового 

запасу для висловлювання думки ті слова, які 

найбільше відповідають змісту висловлювання і 

роблять його правильним, влучним і виразним. 

Слово входить до активного словника студента 

лише тоді, коли він добре розуміє його значення, 

усвідомлює правильність граматичних форм, 

структуру словосполучень та речень, тобто 

закріплюється у пам’яті студентів лише через 

активне застосування у мовленні. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье поднимается вопрос о роли регионального аспекта биологического образования школьников 

в формировании экологической культуры. Автором дано определение понятия экологической культуры, 

определена роль школы в формировании основных ее компонентов. Также описаны подходы по 

включению фактического материала об особенностях родного края в содержание биологического 

образования. 

ABSTRACT 

The article raises the question of the role of the regional aspect of biological education of schoolchildren in 

the formation of ecological culture. The author defines the concept of ecological culture, defines the role of the 

school in the formation of its main components. Approaches to include factual material about the peculiarities of 

the native land in the content of biological education are also described. 
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Проблема экологического кризиса продолжает 

занимать ведущие позиции среди самых насущных 

проблем современности. Она выводит на передний 

план вопрос о необходимости глубокого и 

всестороннего анализа подходов к взаимодействию 

общества и природы. Система непрерывного 

образования ставит перед собой цель по 

формированию экологической культуры 

населения, что позволит снизить напряженность и 

остроту глобальных экологических проблем. 

Культура – одно из самых общих философско-

социологических понятий, охватывающих 

огромный мир явлений и находящееся на очень 

высоком уровне абстракции и интеграции [3, с. 50]. 

В отечественной науке термин «экологическая 

культура» впервые появился в трудах Дмитрия 

Сергеевича Лихачева, который разделял понятия 

«экология природы» и «экология культуры». 

Дмитрий Сергеевич считал, что сохранение 

природных богатств не возможно без воспитания 

живой любви к родному краю, без формирования 

нравственной культуры личности [2, с. 61]. 

Большая часть исследователей определяют 

экологическую культуру как общечеловеческое 

явление, складывающееся из национальных 

культур. По мнению Ирины Николаевны 

Пономаревой и Валерия Павловича Соломина, 

экологическая культура представляет собой 

систему ценностно-ориентированных 

экологических знаний, деятельности и отношений. 

Она проявляется в духовности и поступках как 

часть общей культуры личности. Экологическая 

культура рассматривается как результат и как 

процесс наращивания новых, современных знаний, 

обогащенных опытом и трансляция их в виде 

экокультурных ценностей, осознаваемых и 

используемых в практической экологосообразной 

деятельности [4]. Экологическая культура – это 

часть общей культуры, она проявляется в духовной 

жизни и поведении человека, представляет собой 

особую способность личности осознавать ценность 

жизни, природы и проявлять активность в их 

защите. 

Среди важнейших компонентов 

экологической культуры выделяют экологические 

знания, экологические убеждения, экологически 

оправданное поведение, экологическое 

мировоззрение, экологическое сознание, 

экологическое мышление, умения и навыки 

экологически обоснованной деятельности [5, с. 

266].  


