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Анотація. У статті розглянуто особливості методики навчання лексики 

іноземної мови для студентів немовних спеціальностей у вищих навчальних 

закладах, а саме обґрунтовано проблему розуміння ними смислової сторони 

засвоюваних лексичних одиниць іноземної мови. 

Ключові слова: іноземна мова, переклад, метод, мислення, освіта. 

 

Вступ. У вітчизняних методиках, як правило, відсутнє психологічне 

обґрунтування методики навчання лексики іноземної мови для студентів 

немовних спеціальностей. У результаті не лише студенти, але й ті, хто вивчав 

іноземну мову, з великими труднощами засвоюють іноземні слова і погано 

володіють ними на практиці. Студенти завжди забувають вивчені слова і дуже 

часто можна зустріти основну помилку – неправильне вживання слів під час 

називання чи позначення предмета або висловлення думки.  
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Аналіз останніх досліджень. Відлуння особливостей методики викладання у 

вищих навчальних закладах можна зустріти в працях вітчизняних та 

зарубіжних педагогів: Ван А.М., Вейн А.М., Кузнєцова О.О., Леонтьєв А.А., 

Мальковський Г.Ю., Мурзін Л.Ю. та інших. Але, на наш погляд, для кращого 

розуміння особливостей методики зазначеної теми, слід звернути увагу на те, 

що оволодіння лексикою – основне завдання методики викладання іноземних 

мов у вищому навчальному закладі. 

 Мета статті -  віднайти оптимальні підходи та обґрунтування методики 

викладання іноземної мови для студентів немовних спеціальностей. Такий 

аналіз  допоможе краще зрозуміти методи та прийоми викладання мови та 

застереже викладача від помилок у роботі. 

Результати дослідження. Інтерес до теми обумовлений тим, що увага до 

тексту іноземною мовою знижується після того, як студент прочитав його двічі 

і невпевнено переклав, тому, на жаль, він вільний від поняття глибини та 

вдосконалення знань. Ми маємо йому порадити, що прочитати текст роману – 

це одне, а прочитати навчальний текст – це інше. Дволінгвістичного засвоєння 

як об’єкта спостереження за мовними формами і як джерело розширення 

комунікативних знань .Це передбачає свідому спрямованість уваги студента на 

збагачення його мови. Об’єктом  інтерпретації може бути текст, який 

розглядається як взірець для відтворювання, тобто з точки зору використання 

мовленнєвих засобів для певного комунікативного наміру.  

Співвідношення між поняттями, вираженими словами двох різних мов, 

виявляється досить складним. Адже слова і словосполучення є лише 

елементами думки. Думка має форму судження, яке виражається засобами мови 

у вигляді речень. І якщо слова в різних мовах виражають різні поняття,то і 

словосполучення можуть виражати різні поняття. А оскільки судження 

створюються на основі взаємовідносин, то і думки , виражені двома різними 

поняттями, не можуть бути ідентичними. Предмет думки може бути однаковий, 

але його понятійне оформлення різним[1, с. 85]. 
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Текст (речення, слово), який звучить чи вкладені письмово в процесі навчання 

іноземній мові,є основним видом навчального матеріалу. У системі організації 

мови, текст є одиницею найвищого стратифікаційного рівня - текстуального, 

нижче якого стоїть речення. 

Студенти, використовуючи аудіо-наочні методи запам’ятовування слів, не до 

кінця розуміють їх смислову сторону, тобто не оволодівають поняттями, що 

висловлюють ці слова, адже допускаються словосполучення, не властиві 

іноземній мові. Тому переклади іноді незрозумілі, беззмістовні. Це означає, що 

вони не можуть мислити іноземною мовою, і тому поряд з відносно 

правильною вимовою та знанням граматики студенти не в змозі володіти 

розмовною системою іноземної мови. 

У методичній літературі робота над іншомовним текстом здійснюється 

переважно з метою збагачення лексичного складу, ідіоматизації мовлення. Вона 

пов’язана з роботою із словником, перефразуванням, тобто визначенням 

синонімічних засобів з різноманітним, тлумаченням. Увага спрямована на 

лексичні одиниці з точки зору ситуації спілкування. 

Перекладаючи незнайомий текст, студент перш за все дізнається про значення 

незнайомих для нього слів, однак найчастіше скаржиться, що всі слова відомі, а 

переклад зробити не можливо. Це відбувається тому, що без твердих 

граматичних знань, доведених до автоматизму, повноцінно проникнути в зміст 

неможливо, однак це не береться в рахунок, принаймі в першому наближенні. 

Читання, в основному спрямоване на поширення мовної бази студента, повинно 

мати на меті не тільки вичитування фонетичної і лексико-стилістичної 

інформації,  але також  інформації граматичної. Складності у розумінні тексту, 

які викликані лексичними причинами,  вивчені краще, ніж ті, які викликані 

причинами граматичними, а тому їм слід приділяти більше уваги. Увага, яка 

супроводжує всі психологічні процеси, звичайно ділиться на два основні види: 

довільна та мимовільна. Довільна увага, найвищим проявом якої є увага 

інтелектуальна, передбачає наявність свідомої мети. Вона також має прояв у 
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критичному аналізі варіантів будь-якого завдання, у відмові від менш 

ефективних засобів роботи на користь оптимальних. Мимовільна увага, яка 

здійснюється без якої-небудь постанови в потоці довільної уваги, супроводжує 

першу автоматично, тому що вона є її стороннім продуктом. Увазі притаманне 

переключення, яке утворює можливість довільно спрямовувати її на різні 

сторони обєкту, а також переключатися з одного виду уваги на інший. 

Послідовність вивчення різних сторін предмета внутрішньо обумовлена 

логікою навчального процесу. Переключення є таким своєрідним моментом, що 

підтримує увагу і створює різноманітність, яку можна досягти зміною 

діяльності, самих об”єктів, сторін його розгляду [2, с. 29]. 

Важливим завданням є проблема розуміння студентами смислової сторони 

засвоюваних ними слів іноземної мови. Від цього розуміння залежить 

утворення їх свідомості тих понять, які відповідають словам іноземної мови, на 

основі яких можливе мислення іноземною мовою. Отже, виникає питання про 

способи семантизації іноземних слів. 

Слова рідної та іноземної мов знаходяться одне з одним у складних понятійних 

чи смислових взаємовідношеннях, у результаті чого і мислення набуває своїх 

специфічних особливостей. Практичне володіння іноземною мовою передбачає 

можливість мислення цією мовою. А оскільки мислення – це оперування 

поняттями, значить під час вивчення іноземної мови студент повинен оволодіти 

і системою відповідних понять. 

Студент вчиться осмислювати нові слова за допомогою звичного йому 

мислення рідною мовою при перекладі, коли заміна іноземного слова 

відбувається словом рідної мови. Прихильників такого методу в сучасній 

методиці достатньо. Оволодіння іноземною лексикою – це перш за все 

оволодіння системою інших понять. Тому не варто вважати переклад головним 

у розкритті смислової сторони іноземних слів. 

Текст іноземною мовою вивчають з різних сторін залежно від напрямку 

інтересів. Як єдиний об’єкт він не дозволяє здійснювати довільну увагу на 
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якусь сторону, виключаючи з поля зору інші сторони, які завдяки цьому стають 

об’єктом мимовільної уваги. 

Асоціативний зв'язок відбувається при перекладному методі між словом 

іноземної мови і рідної, які об’єднуються з поняттям. Читаючи слово чи фразу 

іноземною мовою, студент не розуміє його значення поки не замінить її рідною 

мовою. 

Перекладаючи рідною мовою дають лише загальну уяву, з якої можна 

здогадатися про справжній смисл іноземного слова. Коли іноземне слово має 

три-чотири значення, це не означає, що в нього немає інших значень, їх можна 

знайти, якщо виходити із поняття вираженого цим словом. Порівнюючи 

німецько-українські або німецько-російські словники різних авторів, то можна 

помітити розкриття одного слова за допомогою різних українських чи 

російських слів, що визначає багатозначність іноземних слів. Перекладний 

спосіб здійснюється на основі свідомого застосування вивчених лексичних і 

граматичних знань [3, с. 211]. 

Психологічний аналіз слова та його практичного використання в мові показує, 

що смислова сторона слова визначається не позначеним словом предмета чи 

його уявленням, а вираженим понятійним словом. Під час називання будь-якого 

предмета завжди відбувається осмислене включення цього предмета в обсяг 

того поняття, з яким об’єднується використане слово. Недоліком наочного 

методу є те, що студентам демонструється конкретний предмет тоді, коли 

вимагається утворення узагальненого відображення дійсності. 

Чим більше іншомовних слів засвоюють студенти, тим більш ефективним 

виявляються, наприклад, догадка за контекстом та етимологічний аналіз слова, 

а також і тлумачення понять іноземною мовою. До того ж, окремі слова можна 

пояснити двома-трьома способами. Коли поняття, вираженні словами двох мов 

не співпадають, тоді буде раціональніше звертатись до пояснення тих понять, 

які виражаються словами іноземної мови [4, с. 38]. 
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Сприймаючи іноземне слово і демонструючий предмет, студенти 

перекладають, замінюючи словом рідної мови, яким звичайно називають 

предмет. Тобто, безпосередній асоціативний зв'язок іноземного слова з 

позначеним ним предметом встановлюється дуже рідко, а на практиці має місце 

природна тенденція до утворення поняття, але студенти підказують це поняття 

самостійно [5, с. 82]. 

З навчального процесу ми не можемо виключити кінофільми, діафільми і т. д. 

Наочність значно впливає на запам’ятовування іноземних слів, а в аспекті 

розуміння може заплутати. 

Часто використовується студентами прийом семантизації – здогадка за 

контекстом. При цьому розвивається мовне мислення, але переклад рідною 

мовою може мати вузьке значення, що було віднесене до недоліків такого 

методу. 

Наслідком описаних прийомів є подолання роздрібності спостережень, 

розвиток генералізуючого аналізу, який допомагає зрозуміти місце окремих 

складових у структурі цілого. Досягнута доступність тексту обумовлює 

автоматизацію механізмів читання, швидкість впізнавання мовного матеріалу 

та розширення його поля. Розуміння змісту тексту успішно здійснюється тоді, 

коли його мовна сторона не викликає утруднення, які виникають не тільки від 

ступеня присутності незнайомого матеріалу, але також від ступеня володіння 

знайомим. Багаторазове читання тексту веде до кращого засвоєння і лексики, і 

граматики, і тексту в цілому, який сприймається ширше, повніше, 

запам’ятовується та відтворюється краще. 

Підсумовуючи вищесказане можна прийти до висновку, що в практиці 

викладання іноземної мови для студентів немовних спеціальностей не треба 

керуватися якимось одним окремим способом, а треба ними комплексно 

користуватися. 

Такий оптимальний підхід до викладання іноземної мови застереже викладача 

від помилок у роботі, адже один метод буде компенсуватися різними видами 
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роботи. Завдяки цьому студент розвиває своє мислення іноземною мовою, а 

також набуває навиків із правильного практичного вживання іноземних слів у 

практиці мови. 
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