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УВОД
Обучението по руски език в България има вече утвърдени
традиции по силата на редица исторически, политически и
културни връзки и процеси, но все още остават неизследвани
редица проблеми, свързани със специфичните трудности при
изучаване на руски език от носители на българския език, особено
в случаите, когато те изучават езика като специалност.
Независимо че във филологическите специалности идват
мотивирани студенти, те са с недостатъчна (нерядко и без)
подготовка в областта на руския език. Това е нова за българското
висше училище ситуация и тя се осъзнава от специалистите,
работещи в тази област. Налага се: обучението да е максимално
интензивно и оптимизирано в много от своите параметри, един от
които е обучението по словообразуване в практическия курс по
лексика; да се префокусират акцентите в чуждоезиковото
обучение на студентите русисти, в това число и от гледна точка
на формирането и развиването на тяхната словообразувателна
компетентност.
В последните години се създават множество учебници по
руски език като чужд за студенти, които са начинаещи в
овладяването на езика, тъй като от тях се очаква да натрупат опит
и да придобият знания, умения и навици в областта на руския
език в процеса на обучение в бакалавърска степен.
Съществуващите учебници са несъмнено с големи достойнства и
допринасят за поставянето на добра основа в обучението по
руски език на студенти филолози, но те не са достатъчни за
получаване на необходимите знания, умения и навици, които
предполагат
не
само
овладяване
на
комуникативна
компетентност, но и владеене на езика с оглед бъдещата
професионална реализация в областите, изискващи високо ниво
на владеенето му. А в процеса на обучение по чужд език найважно е формирането и развитието на професионалната
чуждоезикова комуникативна компетентност. Формирането й е
особено важно за студентите, за които професионална реализация
е свързана с преподаването на руски език. Тъй като в българското
висше училище руският език е един от чуждите езици, които се
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предлагат за изучаване и от неспециалисти, създаването на
учебници и учебни помагала за неговото изучаване е също
актуално.
Университетската дисциплина „руски език като чужд“
предполага езикът да се изучава едновременно и като средство, и
като цел на обучението. В основата му стои изграждането на
лингвистичната компетентност на студентите чрез усвояване на
знания от различните равнища от езиковата система – фонетика,
лексика, граматика. Лексикалното равнище е базов компонент от
езиковата система, единственият, който не може да бъде
ограничен, тъй като лексикалният състав на един език на
практика е безкраен. Както показват изследванията, 85% от
лексикалния масив на руския език се състои от производни думи,
които са обект на разглеждане от словообразуването.
Следователно, усвояването на знания, умения и навици в
областта на словообразуването на руския език е част от
изграждането на лингвистичната компетентност. Освен това
словообразуването е важно за формирането, затвърждаването и
развитието на всички умения и навици на учащите се в четирите
вида речева дейност (анализ на непозната дума с вече известна
коренова морфема, с известни словообразувателни афикси при
рецепция по време на четене и слушане с разбиране;
възпроизвеждане и образуване на нови думи при продукция в
устната и писмената реч и пр.).
В настоящото изследване се откроява значимостта на
словообразувателния компонент в неговата връзка с лексиката
като важен елемент от езиковата система и значението му за
формиране на лингвистична компетентност на студентите
русисти.
Руската наука в областта на теорията на словообразуването
работи много активно при разработването на нови аспекти и
подходи към словообразуването (Е.С. Кубрякова, А.Н. Тихонов,
Е.А. Земская и др.), но независимо от това включването на
словообразувателния компонент в обучението по лексика не е
изследвано в неговата пълнота и не е било обект на специално
внимание и разработване от гледна точка на филологическата и
професионалната подготовка на студентите филолози.
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Въпросът за използване на словообразувателните аспекти на
езика за разширяване на лексикалния запас отдавна е обект на
разработка, особено за учащи се от националните училища (Н.М.
Шански, М.Ш. Шекихачова, Л.А. Шеляховская, Х.И.
Шигабудинова, М.Г. Хайрулина), за студенти, носители на
английски език (Е.Ю. Позднякова, М.Н. Аникина), френски език
(В.Н. Вагнер), китайски език (Ц.Т. Фен), естонски език (О.И.
Талис) и т.н. В последните години се наблюдава по-голяма
съсредоточеност на методистите върху изучаване на
словообразувателните свойства на лексикалните единици за
целите на изучаването на руски език от чужденци и създаването
на съответните средства за обучение – учебни пособия и речници
(И. Г. Милославски, Ю.И. Плотникова, Д.Ю. Ильин, Т. А.
Гридина, Н. И. Коновалова, Л.В. Красилникова). Повечето от
тези разработки са насочени към всички чужденци, които
изучават руски език и предимно към студенти, изучаващи руски
език в езикова среда, като за много от тях руският език е само
средство за получаване на образование по други специалности
във висшите училища на Русия. Всички тези разработки
несъмнено имат големи предимства, но те представят на едно и
също място задачи, които следва да решават носители на
различни езици. Някои от тези задачи за българите, изучаващи
руски език, са елементарни и ненужни като се има предвид
близостта на българския и руския език като славянски езици.
Това означава, че е необходимо учебниците и учебните пособия
за българските студенти да бъдат адаптирани с оглед на
българския език и с възможното действие на отрицателната
интерференция. Освен това тези учебни пособия невинаги са
насочени към студенти, които виждат своята професионална
реализация в областта на лингвистиката, а към учащи се, които
искат да използват езика за придобиване на образование извън
езиковите специалности, за да могат да пребивават и работят на
територията на Руската Федерация.
Придобиването на компетентност в областта на
словообразуването помага на студентите да придобият
необходимия им лингвистичен опит след завършване на
образованието си самостоятелно да продължат да разширяват

3

лексикалния си запас. Затова е необходимо задълбочено и
постоянно да се изучават явленията на руското словообразуване
не само по време на занятията по теория на езика, но и в курса по
практически руски език, особено със студенти филолози.
Изследването е посветено на състоянието на обучението по
словообразуване в практическия курс по руски език. В центъра на
вниманието на изследването са словообразувателните единици и
тяхното място в процеса на обучение при подготовката на
студенти русисти за придобиване
на комуникативна
компетентност.
Актуалността на изследването се определя от нерешените
проблеми на обучението по лексика (със словообразувателен
компонент) на студенти русисти, носители на български език.
В тази връзка изследването има за цел да се откроят
съвременни лингвистични концепции и подходи за включване на
словообразувателния компонент в обучението по лексика и да се
предложат модели за работа в практическия курс по лексика със
студенти русисти в българското висше училище.
Авторът изхожда от позицията, че ако на занятията по
лексика на руския език се въведе целенасочена и системна
практическа
работа
над
словообразувателни
явления,
лексикалният запас на студентите филолози ще се разшири
значително, те ще развият филологическите си способности, тъй
като боравенето с думата като компонент от езиковата система
ще улесни и интензифицира усвояването на думата в нейното
нормално лексикално и граматично обкръжение и използването ѝ
в акта на комуникация.
В настоящата работа авторът си поставя следните задачи за
решаване:
1.
Да се проучат съвременните научни изследвания
по проблема и да се да се очертаят основните тенденции в
методиката на чуждоезиковото обучение.
2.
Да се предложат начини за развиване на
лингвистичната компетентност и варианти за оптимизиране на
системата на обучение с оглед на тяхната методическа
целесъобразност
за
формиране на
словообразувателна
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компетентност по време на обучението по лексика в курса по
практически руски език.
3.
За целите на обучението по руски език на студенти
русисти да се създаде лексикален минимум на основата на
словообразувателния компонент, като се разработят принципи за
построяване и структура на „речник оптимум“ и се предложи
примерен модел за фрагмент от деривационно-структурен и
лексико-словообразувателен гнездови ситуативно-тематичен
речник-справочник.
4.
Да се разработят комплекси от упражнения, които
включват словообразувателните възможности на думите като
предпоставка за разширяване на активния, пасивния и
потенциалния речников запас.
5.
Да се мотивира използването на интерактивни
технологии за целите на обучението по словообразуване.
При разработването на изследването са използвани
следните методи на научното изследване: аналитико-описателен,
метод на моделирането, експериментални, диагностични,
статистически, социолого-педагогически методи, метод на
използване на вторичния езиков материал.
В съответствие с поставените цели и задачи композицията
на изследването има следната структура: увод, четири глави,
заключение и три приложения.
В Увода се аргументира изборът на темата, посочват се
методите на изследване, предметът и обектът на изследването,
представят се целите и задачите.
В Първа глава са представени теоретичните основи на
обучението по руски език като чужд, а във Втора глава се
анализира словообразувателната подсистема на езика като
компонент от лингвистичните основи на обучението по лексика
на руския език. В Трета глава се интерпретират проблемите на
университетското обучение по лексика с оглед на
словообразуването, а в Четвърта глава е представено значението
на морфемиката и словообразуването в практиката на
преподаване на руска лексика. Разгледан е тематичният подход в
обучението по лексика; предложен е речник-оптимум, който
играе ролята на своеобразен лексикален минимум по всеки от
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ситуативно-тематичните комплекси, изучавани в практическия
курс по руски език в българското висше училище; представени са
видовете и типовете упражнения по лексика с използване на
гнездовия подход; посочени са някои от новите технологии в
обучението по руски език и въпросите на словообразуването.
В Заключението се привеждат основните изводи от
направения анализ.
В литературата има библиографско описание на общо 158
източника, от които 144 са научна литература и 14 са речници и
учебни пособия.
В приложенията са представени материали, които могат да
бъдат използвани конкретно в учебния процес и при съставяне на
учебници и учебни пособия по практически руски език за
студентите филолози.
Приложение 1. Съдържа Лексико-словообразувателен
гнездови ситуативно-тематичен речник-справочник на руския
език по темата „Семья. Родственные отношения“.
Приложение
2.
Съдържа
Словообразувателен
деривационно-структурен
ситуативно-тематичен
лексикословообразувателен речник-справочник на руския език по темата
„Семья. Родственные отношения“.
Приложение 3. Съдържа комплекси от упражнения за
обучението по лексика със словообразувателен компонент.
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ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК
§1. Научни направления и подходи в описанието на
руския език като чужд
Усвояването на езика изисква задължително знание за
системните взаимовръзки между езиковите явления, за да се
изгради в съзнанието на учащите се представа за езика като
цялостна система, всички елементи на която са в постоянно
взаимодействие помежду си. Лингвистиката следва да предпази
методиката от неправилно отделяне на елементите и техните
връзки [Hoffmann 1972]. В тази връзка особено важно значение
има йерархичният строеж на системата на езика или за равнищата
на системата на езика. Лингвистиката уточнява кои явления са
съществени и важни за системата на езика като цяло или за
нейното овладяване и установява механизмите от правила, които
управляват системата и я обясняват. Така се мотивира
необходимостта от въвеждането в учебния процес на едно или
друго явление в зависимост от неговата системна значимост.
Подходът към езика като по определен начин
структурирано цяло е в основата на съвременната теория за
равнищата на езика. “Общото в концепциите за езиковите
равнища се състои в представянето на езика като съвкупност от
относително автономни (но и взаимодействащи си) системи (поточно система от подсистеми), които съдържат ограничен набор
(“инвентар”, “речник”, “азбука”) неразделими на части от гледна
точка на дадената система елементи и правила, по които
елементите, съчетавайки се един с друг, образуват регулярно
построени текстове” [Общее языкознание 1972, с. 92]. Според
това твърдение в системата на езика се отделят подсистеми,
които притежават свои собствени елементи и структури от
отношения, и се намират на свой ред в определени връзки
помежду си. Следователно в системата на езика се открояват
“хоризонтални структури вътре в отделните подсистеми и
вертикална структура (или вертикални структури), организираща
подсистемите в система. В рамките на тази концепция
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общопризнати са такива елементи, а съответно равнища или
подсистеми на езика, като фонема, морфема, дума,
словосъчетание, изречение, текст” [Обучение 1982, с. 13].
Разбирането за езика като система структурни равнища
дава на методиката основание да подхожда към преподаването на
езика както аспектно, така и комплексно. Изучаването на всяко
равнище на езика, на елементите и на техните взаимоотношения е
в основата на аспектното обучение по чужд език по отделните
практически и теоретични дисциплини, а съподчинението на
подсистемите, образуващи едно цяло, изисква постоянно
комплексно отработване на езиковите явления, задължително
внимание към цялостността на езика по време на занятията по
практически руски език.
Традиционното описание на езика, представено в
нормативните граматики, най-често се осъществява по формулата
`форма → значение → употреба`. За функционално
комуникативното описание е по-важна друга схема: `потребност
(комуникативно намерение → предмет на общуването (мисъл)
→ средства на общуването (лексикални, граматически)`, която в
общи линии възпроизвежда схемата на пораждане на речта. Тя
показва на учащите се с помощта на какви средства те биха могли
да изразят своите мисли, чувства, преживявания. Функционалнокомуникативното описание на руския език не се свързва само с
процесите на пораждане, на изразяването на мисли и чувства,
изградени по линията от функция към форма. Такова описание
може да върви и по линията от форма към функция, което е
особено важно при обучението в рецептивни видове речева
дейност.
Взаимовръзката между системните и функционалните
аспекти на езика позволява да се обоснове цялостният системнофункционален подход към неговото описание и преподаване, при
който системността и функционалността съществуват съвместно
и взаимно се допълват в курса на обучението. Това налага
необходимостта езикът да бъде описан не само като системноструктурно образувание, но и от гледна точка на неговото
функциониране, което е свързано с бъдещата комуникативна
дейност на учащите се, с анализа на актуалните за учащите се
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сфери, теми, ситуации и задачи на общуването, а също така и с
подбора на езиковия материал с оглед спецификата на това
общуване. Такова описание на езика е възможно на основата на
данните от функционалната граматика, социолингвистиката,
теорията на речевите актове, лингвистиката на текста,
когнитивната лингвистика, стилистиката и други направления на
езикознанието, свързани с реализацията на езика в процеса на
общуването.
Интензивно развиващият се процес на изучаване на руския
език се основава на
лингводидактичния когнитивен
функционално-комуникативен модел на руския език [Амиантова
и кол. 2001, с. 215]. Появата на научни разработки в областта на
системното и когнитивното функционално-комуникативно
описание на руския език е подготвено от достиженията на редица
направления и подходи:
1) Аналитико-класифициращ подход, разработван от А.А.
Шахматов, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, В.В. Виноградов,
Л.В. Щерба, Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова, Ю.С. Маслов и
др., който е залегнал в основата на съвременната академична
граматика на руския език [Русская грамматика 1980]. При това
описание обект на изучаването са единиците на езика и
отношенията между тях. Описателната граматика на руския език
дава представа за езика като сложна система, взаимосвързани
части на която са фонетичната, лексикалната, граматичната
системи на езика.
2) Функционално направление (намира отражение в
работите на такива учени като О. Есперсен, В. Матезиус, Е.
Курилович, А. Вежбицкая, Т.П. Ломтев, М.В. Панов, С.Д.
Кацнельсон, А.В. Бондарко, М.В. Всеволодова, Н.И.
Формановская, Г.А. Золотова, Е.А. Брызгунова и др.), в което
обект на изучаване са функциите на единиците от езика и
закономерностите на тяхното функциониране. В единна система
се разглеждат средства, които се отнасят към различни езикови
равнища, но са обединени на основата на общността на техните
семантични функции. Разкриването на закономерностите на
взаимодействието на граматичните единици, лексиката, звуковата
организация на изказването и на контекста, на системата на
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функционирането на езиковите средства, които служат за
предаване на смисъла на изказването, позволяват да се
осъществява ефективен подбор на езиковия материал за обучение
в общуване на руски език.
3)
Компаративната
лингвистика
е
една
от
основополагащите дисциплини, определящи развитието на
дисциплината „руски език като чужд“. Трудовете на Л.В. Щерба,
В.Г. Гак, А.И Смирницки и др. позволяват да се осъществи
съпоставително описание на езиците за приложни цели. Една от
тях е описанието на руския език от гледна точка на носителите на
различни езици, което дава възможност за преподаването му с
оглед на родния език на учащия се.
4) Лингвистична семантика (развивана в трудовете на
такива учени като Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов, Ю.Д.
Апресян, Т.В. Булыгина, Д.Н. Шмельов, Е.Н. Падучева) – създава
система от понятия, които характеризират разнообразни аспекти
от значението на единици от всички равнища; описва типовете
значения на езиковите знаци, определяни в зависимост от
различни параметри. Например за целите на описанието на
руския език като чужд се използва типологията на значенията,
определяни на основата на характера на предаваната
информация: денотативно (като предаваната информация за
извънезиковата
действителност),
сигнификативно
(като
информация за начина, по който обектът е отразен в съзнанието
на говорещия), прагматично (като информация за условията за
употреба на езиковия израз, т.е. за многообразните аспекти на
комуникативната ситуация, в която то се използва) и синтактично
(като информация за отношенията между езиковото изразяване и
другите езикови изразявания в състава на речевия отрязък)
значение. Езиковите явления се разглеждат в пропозиционален,
комуникативен и прагматичен аспект при решаване на задачите,
които стоят пред изследователите и преподавателите по руски
език като чужд.
Познаването на основните положения на теоретичната
лингвистика помага не само при определяне на съдържанието на
обучението по руски език като чужд, но и при избора на
технологията на обучение. Конкретните начини за обучение
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зависят от спецификата на езиковите явления. Например, ако се
работи над произношението на едни или други звукове, се тръгва
от спецификата на тези звукове. Ако се използват различни
начини за семантизация, се избира този, който отразява
особеностите на формата на тези думи, на тяхното значение и
употреба, отношенията им с други думи в рамките на
лексикалната система. Използването на индуктивния или
дедуктивния начин на въвеждане на граматическия материал
зависи от спецификата на изучаваните граматични явления
Описанието на езика с учебна цел е свързано с процеса на
подбор на учебния материал, в който се наблюдават два етапа:
определяне на единиците за подбора и съставяне на езиков
минимум. За единици за подбор на материала се приемат
елементи от различни равнища на езика (фонеми, морфеми,
лексеми и т.н.), като подборът се осъществява въз основа на
редица принципи, сред които са: честота на употреба на
езиковите единици, съчетаемост на думите, словообразувателна
ценност, многозначност, стилистична неограниченост.
Описанието на руския език като чужд се различава от
описанието му като роден в руското училище. Учащите се от
различни степени на руската образователна система осъзнават и
систематизират това, което вече владеят; усвояват писмената
форма на речта; разширяват речниковия си запас;
усъвършенстват речевите си умения и навици. Изучаващият
руски език като чужд следва да овладее руската реч. Ако по
време на занятието по роден език обучението върви по пътя от
уменията и навиците на вече овладяната реч към осъзнаване на
езика, то на занятията по руски език като чужд обучението
изминава обратния път: от осъзнаването на спецификата на
езиковите явления към изработване на речеви умения и навици.
Това определя отличителните особености на учебната
дисциплина „руски език като чужд“:
1) езикът е едновременно и средство, и цел на обучението
(той е средство за получаване на специалност изучавания език);
2) за разлика от родния език, където овладяването се
извършва неосъзнато и интуитивно, усвояването на руския език
като чужд се осъществява осъзнато и преднамерено;
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3) изучаването на езика се свежда до овладяване на нови
начини за изразяване на мисли;
4) взема се предвид опитът на учащите се в овладяването на
родния език;
5) водеща цел на обучението е практическата, която е
насочена към овладяване на езика като средство за общуване и
придобиване на умения, необходими за успешното овладяване на
езика.
§2. Методически аспекти на обучението по чужд език
Когато се говори за лингвистични основи на обучението по
чужд (руски език), е необходимо да се имат предвид
методическите принципи на обучение: на комуникативността, на
езиковата системност, на страноведската насоченост и на
отчитането на особеностите на родния език.
Комуникативността е водещ методически принцип, който
определя както подбора и организацията на учебния материал,
така и системата от начини на обучение. Езиковият и речевият
материал в комуникативните курсове се подбира и разпределя,
като се има предвид неговата комуникативна значимост –
отначало се дава най-необходимата за общуването граматика и
лексика. Новите езикови явления се представят в състава на
речеви образци, които са съотносими с една или няколко
ситуации на общуване. Самият процес на обучението в известна
степен се уподобява на процеса на реалната комуникация, тъй
като основа на обучението е комуникативната практика,
постоянното изпълняване на различни видове комуникативни
упражнения. Всички действия на преподавателя и учащия се
насочват към достигане на крайната цел на обучението –
комуникативната
компетентност.
Понастоящем
пред
изследователите стои проблемът за комуникативно-дискурсната
компетентност на бъдещите учители на основата на
компетентностния подход. От гледна точка на този подход се
извършва преход към когнитивно ориентирани образователни
технологии. Тези технологии „не отричат формирането и
развитието на „знания – умения – навици“, но акцентът се
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пренася на формирането на „знание – разбиране – навици“, в
резултат на интегрирането на които се формират
компетентностите
–
както
универсалните,
така
и
професионалните“ [Гурал и кол., 2012, с. 65].
Принципът на езиковата системност предполага такъв
подбор на съдържанието и методите на обучението, който в найвисока степен да допринася за формирането на метаезикова
компетентност. Принципът на езиковата системност е водещ
методически принцип в теоретичните курсове по съвременен
руски език за студенти филолози, а в практическите курсове той
заема равностойно положение наред с принципа на
комуникативността. Тъй като в практическите курсове заедно с
комуникативността се признава за важна и езиковата системност,
езиковият материал се подбира и разпределя не само от гледна
точка на неговата комуникативна значимост, но и така, че на
всеки етап и подетап от процеса на обучение да се представя
системата на езика. Оттук произтича и необходимостта от
използване както на комуникативни (речеви), така и на
некомуникативни (езикови) упражнения в процеса на обучението.
Принципът на страноведската насоченост предполага
организация на процеса на обучението по руски език като процес
на предаване на лингвокултурен опит. Изучаването на руския
език се разглежда като процес на проникване в психологията на
народа и в руската култура с помощта на езика. Страноведската
насоченост се отразява в подбора на текстовия и тематичния
материал. В тази връзка в практическия курс по руски език като
чужд се разглежда отделен аспект, наречен лингвостранознание,
който предполага запознаване с историята и културата на народа
и тяхното отражение в езика и в процеса на изучаването му.
Основни обекти на лингвостранознанието са безеквивалентната и
фоновата лексика, фразеологията и афористиката, невербалните
средства за общуване. Усвоените знания допринасят за
нормативното речево поведение в различни ситуации на
общуването.
Принципът на отчитането на особеностите на родния
език се състои в това, че при подбора, организирането и
представянето на учебния езиков и речеви материал трябва да се
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отчитат трудностите в усвояването на руския език в неговото
съпоставяне с родния език на учащите се. Главно внимание се
обръща на явленията, които или отсъстват в родния език на
учащите се, или се различават по форма и начини на изразяване.
На тази основа се извършва прогнозиране на причините за
появата на грешки и намиране на оптималните начини за тяхното
предотвратяване.
2.1. Компетентностният подход в методиката на
обучението по руски език като чужд
Понятието „компетентност“ включва в себе си представа за
сумата от знания и умения и личностни качества, които
осигуряват способността на човека да извършва някаква дейност.
За студентите русисти, които постъпват във филологическите
специалности, цел на обучението е придобиване на
комуникативна компетентност в областта на руския език, т. е. в
резултат на обучението те да достигнат свободно владеене на
руския език в неговата устна и писмена форми. Такова равнище
на владеене на езика е близко до равнището на владеене от
образования носител на руски език.
В обучението на студенти филолози е целесъобразно да се
говори за формиране и развитие на професионална
компетентност, която от позициите на чуждоезиковия
професионален дискурс може да бъде разгледана в следните
показатели:
1)
чуждоезикова
професионална
лингвистична
компетентност, която се определя като рецептивно и
продуктивно владеене на лексикални, граматически и речеви
средства на чуждия език, които позволяват да се осъществява
професионално чуждоезиково общуване, детерминирано от
менталния лексикон, който съхранява в паметта на човека
различни синтактични конструкции, клишета, разгърнати
фразеологични обороти, а така също и възможните връзки на
лексикалните единици за построяване на адекватно изказване;
2) чуждоезикова професионална социолингвистична
компетентност, която се разбира като владеене на общоприети
начини за реализация на комуникативните намерения в
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съответните ситуативни роли, като умение да се използват
адекватни езикови средства в съответствие с целта на
професионалното общуване. Тя се съгласува с такава категория
на дискурса, като пресупозиция, под която се разбира смисловият
компонент на изказването, характеризиращ се със семантична
правилност и контекстуална уместност;
3) чуждоезикова професионална дискурсна компетентност,
която се определя като умение да се разбират и конструират
различни видове чуждоезикови текстове от устния и писмения
дискурс в научно-професионалната сфера на общуване в
съответствие с общоприетите образци и норми, които помагат да
се управлява хода на общуването. Тя се свързва с такива
категории като експликатура и импликатура, които имат външно
проявление във вида на изказването и това, което се подразбира
от говорещия и е скрито вътре в комуникативния акт.
Дискурсната компетентност предполага „способността да се
кодира и декодира информация с помощта на чуждия език в
съответствие с неговите лексикални, граматически, синтактични
норми, като се има предвид стилистичните, жанровите,
социокултурните, психологическите и емоционалните фактори,
като се използват средствата на кохезията и на кохерентността за
постигане на комуникативните цели“ [Евстигнеева 2013, 75].
Формирането на дискурсната компетентност се обезпечава от
познаването на стратегиите, типични за изучаваната
чуждоезикова култура, под влияние на факторите, определящи
избора на езикови средства, както и от определената
комуникативна стратегия.
4)
чуждоезикова
професионална
социокултурна
компетентност,
която
позволява
да
се
осъществява
професионално общуване предвид нормите, социалните и
ситуативните роли в конкретни ситуации. Тя може да бъде
свързана с референцията, когато комуникантът насочва своето
въздействие към партньора в общуването, употребявайки
необходимите езикови изрази;
5) чуждоезикова професионална социална компетентност,
определяща умението да се встъпва в социално значимо
взаимодействие за изработка на стратегии за решаване, за
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разпределяне на роли и координация на действията, за
мониторинг на изпълнението, за оценка на направеното и за
обобщаване в условията на професионалния чуждоезиков
дискурс. Това съответства на категорията на инференцията, под
която се подразбира логическо обмисляне на намеренията на
комуниканта;
6)
чуждоезикова
професионална
стратегическа
компетентност, която позволява да се осъществява общуване
чрез използване на ефективни комуникативни стратегии, да се
компенсират
недостигащите
лингвистични
средства
с
екстралингвистични средства, а също така да се владеят
определени стратегии, осигуряващи непрекъснато самостоятелно
овладяване на изучавания език и култура, което съответства на
пропозицията като категория на дискурса, определяща
истинността или неистинността на изказването [Минакова 2013,
93-94].
На основата на анализа на съвременните определения на
комуникативната компетентност, в структурата ѝ Л.В.
Красилникова откроява следните компоненти: езикова, речева,
дискурсна,
прагматична,
социокултурна,
предметна,
лингвометодична,
професионална,
изследователска,
лингвокултуроведска
и
лингвокреативна
компетентност.
Професионалният компонент предполага умение на филолога на
основата на останалите елементи (езиков, речев, дискурсен,
прагматичен) да организира учебния процес. Лингвометодичната
компетентност характеризира способността на студента филолог
да оценява правилността и уместността на определено речево
действие, да формулира съответното правило и изключенията от
него. Овладяването на тази компетентност отразява съзнателно
аналитичния подход към езиковите явления на студента филолог
и практическата насоченост към бъдещата професионална
дейност.
Лингвокреативната
компетентност
предполага
развиването на езикова интуиция и усет за езика, които
позволяват творчески да се използват богатите възможности на
руския език. Особено това се отнася до езиковата игра и
потенциала
на
словообразувателната
система.
Лингвокултуроведската компетентност представлява способност
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да се разбере и обясни през призмата на езика духовният и
културният живот на носителя на руския език.
Процесът на обучение, т.е. характерът на организацията на
аудиторните занятия и на самостоятелната работа, подборът на
учебния материал се осъществяват съобразно изброените
потребности на учащите се.
2.2. Методика и езикова личност
В последните години лингводидактиката обръща особено
внимание на езиковата личност. Тя представлява “многослоен и
многокомпонентен набор от езикови способности, умения,
готовност за осъществяване на речеви постъпки с различна
степен на сложност, постъпки включващи извеждането и
характеристиката на мотивите и целите, които движат развитие
на личността, нейното поведение, да се научат да управляват
произвеждането на текст, и в крайна сметка да определят
йерархията на смисловите и ценностите в езиковите модели на
света” [Галскова 2000, с. 77]. Невъзможно е да се създаде
ефективен модел на обучението, без да се вземе предвид
езиковата личност и нейната многослойна организация, без
обръщането към принципите на формиране и структуриране на
интелекта. Пътищата за това са подсказани от Ю.Н. Караулов в
монографията “Руски език и езикова личност”, в която се развива
идеята, че езиковата личност е изградена от три степени в
съответствие с равнищата на процесите на възприемане и
разбиране:
вербално-семантично,
лингво-когнитивно,
мотивационно.
Формирането и развитието на черти на вторичната езикова
личност, които позволяват на учащите се да участват
пълноправно в интеркултурна комуникация, е стратегическата
цел на обучението на студентите – бъдещи професионалисти в
областта на руския език: преподаватели по руски език, преводачи,
научни работници и т.н. Показател на развитостта на вторичната
езикова личност е равнището на развитие на комуникативната
компетентност.
Моделът за овладяване на езика в процеса на обучение
може да бъде представен като модел на вторичната езикова
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личност, която се разглежда като “съвкупност от способностите
на човека за общуване на чужд език на интеркултурно равнище,
под което се подразбира адекватно взаимодействие с
представителите на други култури. Тази способност се състои от
овладяването на вербално-семантичния код на изучавания на
език”, т.е „езиковата картина на света“ на носителите на този език
(формиране на вторично езиково съзнание) и “глобалната
(концептуалната) картина на света“, която позволява на човека да
възприеме новата за него социална действителност” [Галскова
2005, с. 68]. Концептът за вторичната езикова личност предполага
формиране, освен всичко останало, и на вторично езиково
съзнание у обучаемия – на чуждоезикова картина на света.
Такова формиране на вторичната езикова личност е възможно
при условие, че обучението се провежда с помощта на високо
квалифицирани преподаватели по чужд език и в условията на
наситено използване на чуждия език не само в учебните
ситуации, но и по време на всекидневното общуване на учащите
се на изучавания език.
§3. Дисциплината „руски
университетското образование

език

като

чужд“

в

Съдържанието на понятието „руски език като чужд“ като
университетска филологическа дисциплина включва редица
компоненти, които са основополагащи за формирането на
дисциплината като основен елемент от процеса на обучение в
езиковите специалности във висшето училище: описание на
фонетичната, лексикалната, граматическата системи на езика,
разглеждане на видовете речева дейност като обект на обучение
по руски език като чужд, подход към езика от гледна точка на
различните сфери на общуване, очертаване на границите на
понятието език на специалността (това е свързано с основната
специалност – филологическа или нефилологическа, и с бъдещата
професионална дейност на учащия се), изучаване и описание на
културологията за целите на обучението и др.
Овладяването на руския език е от особено значение за
езиковото
висше
училище,
където
осъзнаването
и
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систематизацията на средствата и начините за формиране на
мисли съпровожда целия курс по практическото овладяване на
руския език от студентите филолози. Езикът се изследва в два
аспекта: теоретичен и приложен. Теоретичното изучаване и
описание на руския език като чужд е свързано със структурносемантичния и функционалния подходи към езиковия материал
на основата на широки вътрешно езикови и междуезикови
съпоставки и е основата на лингвистическото обучение и
филологическата
подготовка
на
студентите
русисти.
Прагматичният аспект е свързан непосредствено с обучението по
руски език като чужд от гледна точка на данните от такива
междинни
науки,
като психология,
психолингвистика,
етносоциология и др.
3.1. Лингводидактически принципи за представяне на
учебния материал
Системният и функционалният подходи, които са насочени
към представянето на учебния материал за целите на
практическото овладяване на руския език като чужд в системата
на
висшето
образование,
се
базират
на
следните
лингводидактични принципи:
1) езиковият материал се описва и въвежда в учебния
процес от гледна точка на взаимодействието на всички езикови
равнища (фонетиката, лексиката, граматиката);
2) езиковият материал в неговия съдържателен аспект
получава конкретен израз в речевите единици на текста;
3) речевите единици се разглеждат от гледна точка на
действащите норми на употребата им.
Дисциплината „руски език като чужд“ е едно от
приложните направления в русистиката, което играе важна роля
във формирането и развитието на професионалните
компетентности на филолога русист. Това направление
предполага изучаване и описание на езика от гледна точка на
разработването на руската езикова система за целите на
обучението по руски език на чужденци изучаващи езика като
специалност, или като средство за овладяване на професия в
условията на езикова среда. Основна предпоставка за сериозната

19

професионална подготовка по руски език като чужд за студенти
филолози е изучаването на цикъла от лингвистични дисциплини,
които се предлагат в рамките на филологическите специалности.
Учебните планове на филологическите специалности, в които
руският език се изучава като чужд, включват три цикъла
дисциплини: лингвистични, лингводидактични и практически.
Курсът на лингвистичните дисциплини има за задача да формира
комуникативна компетентност в областта на руския език като
чужд за целите на ефективната и адекватната комуникация на
студентите филолози; да сформира специфично лингвистично
мислене, което е необходимо на бъдещия преподавател по руски
език като чужд за целите на активното му използване в речта; да
даде определен обем от знания в областта на всички езикови
равнища, които са необходими за професионалната дейност,
свързана с обучението по руски език като чужд; да положи
основите на функционално-комуникативния подход към
изследването на руския език като чужд в теоретичен план.
Теоретичните дисциплини се съпътстват от практически
семинарни занятия и дисциплината „Практически руски език“ на
всички етапи на образованието във висшето училище.
Лингводидактичните дисциплини имат за задача да
формират
необходимата
за
бъдещите
преподаватели
професионална компетентност в областта на обучението по руски
език като чужд. Тези дисциплини имат и теоретична, и
практическа насоченост.
Съвкупността от лингвистични, лингводидактични и
практически дисциплини осигурява формирането на основите на
лингвистичната и професионалната компетентност на студентите
филолози – бъдещи преподаватели по руски език като чужд.
Изхождайки от несъмнения факт, че сложността и
многоаспектността на процеса на овладяването на езика в учебни
условия диктува необходимостта от интегративен подход към
неговото изучаване, Н.Д. Галскова подчертава, че именно
“лингводидактиката, интегрирайки знанията от такива области,
като
психологията,
физиологията,
лингвистиката,
психолингвистиката, социологията, теорията на познанието,
семиотиката и кибернетиката, формира общите закономерности,
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които засягат начините на усвояването на чуждоезичните знания,
навици и умения” [Галскова 1997, с. 16].
3.2. Съдържание на обучението по руски език като чужд
Традиционно под съдържание на обучението се разбира
всичко онова, на което учащите се би следвало да се научат в
процеса на изучаване на руския език.
Съвременната методика разглежда съдържанието на
обучението като постоянно развиваща се категория, в която се
открояват предметен и процесуален аспекти. Предметният аспект
се съотнася със знанията, които учащите се следва да придобият,
а процесуалният предполага формиране на навици и умения
придобитите знания да се използват в процеса на общуване на
руски език. Освен знанията, навиците и уменията, в състава на
съдържанието на обучението влиза и познанието на
обкръжаващата действителност, опитът за осъществяване на
видове дейности, опитът за творческа дейност, опитът за
емоционално-оценъчно отношение, придобивани в процеса на
обучението. Това означава, че в съдържанието на обучението по
руски език като чужд влизат и психическите процеси, които
протичат в процеса на познанието на чуждата лингвокултура. В
съдържанието на обучението влизат, от една страна самото
съдържание на учебния предмет руски език като чужд
(лексикалните
единици,
словообразувателните
правила,
граматичните конструкции, правилата за тяхното използване,
езиковите понятия, които отсъстват в родния език на учащите се,
текстът, темите и ситуациите на общуване, в рамките на които се
формират речевите умения упражненията; а от друга страна влиза
и самият педагогически процес, т.е. процесът на формиране на
знания, навици и умения в областта на руския език като чужд. За
изучаващите руски език като чужд цел на обучението е речевото
общуване на този език, това означава, че основни единици на
съдържанието са видовете речева дейност. Всеки вид речева
дейност представлява сложна и своеобразна система от умения с
творчески характер, основани на знанията и произносителните
навици, навиците за употреба на лексикалните единици,
граматическите конструкции.
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При анализа на съдържанието на обучението може да се
посочат следните компоненти:
1) лингвистичен или езиков материал: подбран на основата
на определени принципи фонетичен, лексикален, и речев
материал и образци на речеви изказвания с различен обем в
определени ситуативно-тематични комплекси;
2) психологически: формираните навици и умения;
3) методологически: свързан с овладяването от учащите се
на похвати за учене, с познанието на новата за тях дисциплина, с
развитието на самостоятелната работа;
4) културоведски: чуждоезиковата култура, т.е. всичко
това, което дава на учащия се процесът на овладяване на руския
език като чужд в практическо, познавателно, развиващо,
възпитаващо отношение.
Специално внимание се обръща на подбора на езиковия
материал. Той се осъществява на основата на различни критерии:
1) комуникативна ценност на материала за дадената група
учащи се на определен етап от обучението им;
2) информативна и социално-културна ценност на
материала, тъй като всяка дейност, включително и речевата
дейност, се осъществява в определена среда; затова социалнокултурните условия на общуването и отражението на
особеностите на националната култура в езика са фактори, от
които в повечето случаи зависи успешността на общуването;
стратегиите и тактиките на общуването също се определят от
социално-културния опит на носителите на езика;
3) методическа целесъобразност на въвеждането на дадения
материал на дадения етап на обучението (съответствие на етапа
на обучение, концентричността на представяне на материала,
връзка на етапите на обучението и концентрите).
Комуникативната ценност на езиковия материал по време
на неговия подбор се определя от гледна точка на
комуникативните потребности на учащите се и анализа на
комуникативния потенциал на средства, подбрани за изучаване.
Главната цел на такъв отбор е да се осигури максимално
възможното общуване на учащите се още на началния етап на
обучението. Опитът, придобит от учените в областта на
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преподаването на руския език като чужд, допринася за
разработването на редица частни критерии за подбор на езиковия
материал: честотност, централност (т.е. близост до ядрото на
системата), универсалност, компенсаторност на единицата.
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ВТОРА ГЛАВА. СЛОВООБРАЗУВАНЕТО КАТО
ЛИНГВИСТИЧНА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ЛЕКСИКА
§ 1. Основни функции на словообразуването
В руската лингвистика терминът “словообразуване”
традиционно се разглежда като: 1. процес на образуване на нови
думи въз основа на вече съществуващите в езика; 2.
словообразувателна система на езика, т.е. съвкупността от
свързани помежду си словообразувателни единици и групировки;
3. раздел от езикознанието, който изучава начините за създаване
на нови думи и особеностите на тяхното функциониране; 4. Като
самостоятелна учебна дисциплина.
Предмет на словообразуването като сфера от езика е
словообразувателната система като част от вътрешната
организация на езика. Формирането на словообразуването като
самостоятелен раздел от езикознанието и започва да се формира
50 – 60-те години на ХХ век. Едни от първите учени, които
допринасят за отделянето на словообразуването от останалите
подсистеми на науката за езика в славистиката, са В.В.
Виноградов, Г.О. Винокур, А.И. Смирницкий и др. През 60 – 80те години на миналия век теорията на словообразуването
получава своето развитие и се отделя от морфологията и
лексикологията в самостоятелна лингвистическа дисциплина. По
този начин словообразуването става самостоятелна учебна
дисциплина в съвременния руски литературен език.
Системата на словообразуването е изградена от
словообразувателните единици и техните класове: производните
(мотивираните) и произвеждащите (мотивиращите) думи,
словообразувателните двойки, произвеждащите (мотивиращите),
базовите и производните основи, словообразувателните
форманти,
словообразувателните
структури,
словообразувателните значения, словообразувателните вериги,
словообразувателните парадигми, словообразувателните модели,
словообразувателните типове, словообразувателните гнезда,
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словообразувателните
категории
и
начините
на
словообразуването.
Структурата на словообразувателната система включва
отношения на родство, словообразувателна производност,
словообразувателна равнопроизводност, словообразувателна
едноструктурност,
словообразувателна
омонимия,
словообразувателна синонимия и словообразувателна антонимия.
Словообразувателната система е системата от всички
словообразувателни типове и словообразувателни гнезда на езика
като комплексни единици на словообразуването и в тяхното
взаимодействие.
Науката
за
словообразуването
решава
следните
специфични задачи:
1) определя словообразувателната система и изучава
нейните връзки и взаимодействие с другите равнища на науката
за езика;
2) определя аспектите и разработва методите и начините на
лингвистичните изследвания в тази област и регламентира
съответната научна терминология;
3) определя и описва единиците на словообразувателната
система и тяхното функциониране в езика и речта;
4) изучава развитието на словообразувателната система и
пътищата за нейното попълване.
Словообразувателната подсистема на езика е свързана
преди всичко с лексикалната и граматичната подсистеми.
Предмет на словообразуването е структурата на думата,
процесите на нейното създаване и изменение, закономерностите
на образуването и: начините, средствата и правилата. Затова
процесите на словообразуването са свързани с лексикологията.
По данни на Словообразувателния речник на руския език на А.Н.
Тихонов [Тихонов 1985], в който са отразени 144 808 думи,
126 680 думи от съвременния руски литературен език са
производни, а 12 621 – непроизводни и непроизвеждащи, т.е.
коренови думи. В словообразувателната система на езика влизат
всички производни и произвеждащи думи, т.е. 96.3 % от целия
лексикални масив на руския език. Затова възможно най-тясното
взаимодействие между две подсистеми на езика се извършва
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между лексикологията и словообразуването. Благодарение на
процесите, които се извършват на словообразувателно равнище,
се реализира постоянно попълване и обогатяване на лексикалния
състав на езика, т.е. словообразуването е един от основните
източници за постоянно обогатяване на езика с нови думи.
В лингвистичната наука е прието словообразуването да се
отнася към явленията на деривацията, т.е. процесите на създаване
на едни езикови единици (деривати) на базата на други, които се
приемат за изходни. Процесът на деривация може да бъде
представен във вид на последователно прилагане към изходната
единица на серия от формални операции, във връзка с което са
въведени понятията „стъпало на деривацията“, „стъпка на
деривацията“,
„деривационно
“дърво”,
които
помагат
методически да бъде разбрана последователността на
деривацията (виж по-подробно за това Е. Курилович, Е.А.
Кубрякова и др.).
Словообразуването е свързано с фразеологията, тъй като на
основата на някои фразеологични единици се образуват
производни думи: сию минуту – сиюминутный (веднага, в този
момент – моментен).
Словообразуването е свързано със семасиологията, която,
според М.А. Кронхауз е „раздел от семантиката, която изучава
значението на думите и словосъчетанията, които се използват за
номинация, т.е. на практика изучаващ прехода от формата на
думата към мисълта или предмета“ [Кронгауз 2005, с. 6].
Съдържателната страна на словообразувателната система на
езика се отнася и към семантичната му система и е тази допирна
точка, в която тя взаимодейства със семасиологията.
Словообразуването е свързано с теорията на номинацията
или с ономасиологията като учение за назоваването на
фрагментите от действителността с помощта на отделни думи
или отделни значения на многозначните думи, съчетания от
думи, изречения. Руският език, както и всеки жив език, постоянно
изпитва потребност от назоваване на нови реалии от различни
сфери на живота или от преосмисляне на вече съществуващи.
Вследствие на това в езика се появяват нави думи или нови
значения на вече съществуващите. Словообразуването играе
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важна роля при класификационно-познавателната дейност на
човека и осигурява процеса на номинацията и неговите
резултати. Затова словообразувателната номинация е основен
раздел от теорията на номинацията и се нарича
словообразувателна ономасиология.
Словообразуването е свързано с етимологията като наука за
произхода и историята на думите и изучава миналите
словообразувателни връзки на думите, които са изгубили своята
производност.
Словообразуването е свързано и с морфонологията като
наука за фонемния състав на морфемите и думите, тъй като
процесът на образуването на много от руските производни думи
се съпровожда от изменения на основите на произвеждащите
думи при прехода им в произвеждащи основи на съответните
производни. Словообразуването има връзка и с акцентологията
при изучаване на словообразувателните функции на ударението.
Словообразуването е свързано с морфемиката, тъй като
основен строителен материал на думите са именно морфемите и
по-голямата част от руските думи са образувани с помощта на
афиксалните способи на словообразуването.
Словообразуването е свързано с морфологията и една от
неговите най-важни задачи е да се изучат връзките между тези
две равнища на науката за езика. Тези връзки се състоят в
паралелизма
на
словообразувателния
процес
със
словоизменението и формообразуването, във взаимодействието
между словообразувателното и граматичното оформяне на
думите,
в
граматичните
функции
на
много
от
словообразувателните морфеми и словообразувателните функции
на граматичните морфеми, във взаимодействието на
словообразуването с частите на речта. Това означава, че има
общност на морфемния механизъм и многообразни изражения на
взаимозависимостта на морфологичните и словообразувателните
характеристики на думите.
Словообразуването е едно от основните средства за
разкриване на връзките между отделните части на речта. Освен
това в науката все още се водят спорове за това към коя
подсистема на езика да се отнесат образуването на
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съществителните, прилагателните и наречията за субективна
оценка, образуването на видовете на глагола, образуването на
причастията и деепричастията, на възвратните глаголи, на
формите на степените за сравнение – към словообразуването или
към формообразуването.
Взаимодействието на словообразуването със синтаксиса се
състои в това, че има думи, които се образуват на базата на
синтактичните единици и при разкриване на значението на
производните думи с помощта на синтактични конструкции.
1.1. Функции на словообразуването
Словообразуването представлява система от вторични
единици на номинацията. Номинативната функция на
словообразуването се състои в това, че образуването на нови
думи в езика, които назовават нови явления или предмети от
действителността, се извършва преди всичко с помощта на
функционирането на словообразувателните закони на езика.
Създаването на нови думи се осъществява „като отражение в
езика на потребностите на обществото за изразяване на нови
понятия, които възникват постоянно в резултат на развитието на
науката, техниката, културата, обществените отношения и т.н.“.
[Будагов 1977, с. 35]
Според Д. Митев словообразуването е една от сферите на
съотношението на езиковите единици (средства) и функции от
различни равнища. „Като подсистема на езика то е свързано с
формирането и използването на особен род номинативни
единици, които участват в общата функция на езика – функцията
на отражение и описание на действителността в процеса на
мислене и езиково общуване, на съхраняване и развитие на
външния и вътрешния опит на човека.“ [Митев 2002, с.66] Към
факторите, които осигуряват използването на деривационната
номинация, Д. Митев отнася: „устойчивостта и продуктивността
на словообразувателната система, ограниченото количество от
средства (деривационни афикси, начини на словообразуване),
заедно със специализацията и типизацията на изразяваните
отношения, компактността и информативността на структурния
комплекс на производната дума, които са в съответствие със
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„закона за икономия на езиковите усилия“ (А. Мартине),
възможността на имплицитно изразяване на йерархията и
взаимодействието на категориалната семантика и др.“ [Митев
2002, с. 67] Развитието на езика в голяма степен зависи от
появата на нови словообразувателни модели на думите чрез
изменение на вече съществуващите, с увеличаване или
намаляване на тяхната продуктивност и много други фактори на
словообразувателния процес.
Проблемите на образуването на нови единици на езика се
разглеждат в два раздела на съвременната лингвистика: в
словообразуването и по-широко – в теорията на номинацията.
Комуникативната функция на словообразуването се състои,
от една страна, в създаването на нови наименования, а от друга, в
образуване на съкратени, т.е. съставени от една дума, варианти на
паралелните синтактични конструкции, или в по-тесен смисъл – в
така наречената прекатегоризация. Все пак не е възможно във
всеки конкретен случай ясно да бъдат разграничени тези две
функции, и, както отбелязва Е.С. Кубрякова, “… стимул за
създаване на нова производна дума (или за използването на вече
съществуващата) може да бъде едновременно и потребността от
ново значение, и от нова синтактична функция за избираното
значение” [Кубрякова 1981, с. 180].
1.2. Словообразуването и другите сфери на езиковата
дейност
Активно участвайки в процеса на номинация и в
класификационно-познавателната
дейност
на
човека,
словообразуването е едно от основните средства за попълване на
речниковия състав на езика и има важно значение за
установяване на връзките между отделните части на речта. То
разкрива богатите вътрешни ресурси и перспективи на езика за
създаване на нови думи. По този начин се разширяват
функционалните възможности на езика.
Словообразуването изучава производните думи в различни
аспекти: в динамичен и статичен, в диахронен и синхронен.
Синхронният аспект на се състои в това, че то изучава процесите
и явленията в езика в определен период, а диахронният аспект се
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отнася до изучаването на словообразувателните процеси,
характерни за предходни периоди, но проявяващи се в
съвременното състояние на езика.
Словообразуването има важна роля за организацията и
концептуализацията на езиковата картина на света на носителите
на езика. Елементите на езиковата картина на света имат
устойчиви свойства, репрезентиращи в съзнанието на народа
както неизменни ценности, така и изменящи се свойства,
свързани с политическите, социалните, икономическите и други
условия в един или друг исторически период. Отражението на
явленията от външния свят, в процеса на което се извършва
неговото познание и оценка, се осъществява с различни езикови
средства, в това число и словообразувателни.
§ 2. Новите аспекти на словообразуването като наука
2. 1. Ономасиологичен и когнитивен подход в изследването
на езика
Подходът, свързан със задачата за изучаването на
номинативния компонент на речевата дейност, се определя като
ономасиологичен. “Ономасиологичен подход в изследването на
езика, за разлика от семасиологичния, е този, който разглежда
съдържателната страна на езиковите единици не от гледна точка
на формирането на вътрешносистемните значимости и механизма
на семантичното разпространение на думите и словосъчетанията,
а дава яснота за предметната насоченост, т.е. съотнасянето на
езиковите единици с извънезиковия предметен ред като средство
за обозначаване, назоваване на последния” [Кубрякова 1998а, с.
346]. Ономасиологичният и семасиологичният подход към
семантиката на производната дума могат да се разглеждат като
взаимно допълващи се, тъй като и двата са свързани с
изучаването на значението. Изборът на единия или другия подход
зависи от характера и задачите на изследването.
Според
Е.С.
Кубрякова
противопоставянето
на
ономасиологията и семасиологията има онтологични корени. От
една страна преходът от значението или смисъла към формите за
неговото изразяване съответства на дейността на говорещия. От

30

друга – преходът от формата към значението съответства на
дейността на слушащия. В концепциите за езика, основани на
ономасиологичния подход, водеща роля играе формулата, която
може да бъде схематично представена по следния начин:
извънезиково съдържание – езикова форма/езикова система – реч.
Това значи, че ономасиологичният начин на разглеждане на
езиковите явления предполага в качеството и на доминираща
гледната точка на говорещия. Той изхожда в своята дейност от
някакво извънезиково съдържание и го трансформира в езикова
форма. Говорещият избира тази езикова форма от системата на
езика и я преобразува от системно-езиково състояние в речево.
Структурният аспект на ономасиологичната граматика е насочен
към прехода “извънезиково съдържание – езикова форма”, а
функционалният и аспект е насочен към прехода “езикова
система – реч” [Даниленко 1990].
Овладяването на езиковите средства и механизмите на
тяхното комбиниране имат особено значение при изучаването на
чужд език. Във връзка с това могат да бъдат разгледани някои
словообразувателни средства (продукти), които в качеството си
на номинативни средства на езика са необходими като материал
за реализацията на речевата дейност.
Цялата речева дейност на човека се състои в свободно
образуване на нови наименования и в анализ и разпознаване на
едни думи на фона на други. При анализа на семантиката на
производните думи, които се асоциират с други лексикални
единици, се наблюдават дълбоки системни връзки между
сродните думи. В процеса на такова разглеждане могат да се
“разберат такива важни за речевата дейност механизми, като
овладяване на речниковия състав на езика и създаването на нови
средства за номинация” [Кубрякова 1980, с. 86-87]. Посочвайки,
че системността е резултат от активната дейност на човешкото
мислене при усвояване на езика, Е. Пернишка смята, че
“системността на лексиката се усвоява естествено от човека при
овладяване на родния език и с повече усилия – при изучаване на
чужд. Тя има прагматична, функционална и когнитивна
целесъобразност.“ [Пернишка, електронен ресурс] Пернишка
изследва явленията от езика от когнитивна гледна точка,
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например в статията си „Прагматична информация в тълковния
речник“ тя пише, че „предимствата на когнитивния подход при
лингвистичното изследване и описание са в тясната връзка на
езиковата единица, като обект на наблюдение, със субекта, който
я използва, с неговия интелект, чувства, оценки, физическо
състояние, национални специфики в някои случаи, и под.“
[Пернишка 2008, с. 143]
Наблюденията над речевата дейност на човека според
мнението на Е.С. Кубрякова ни дават основание да смятаме, че
говорещият разполага с определен арсенал от знания и те касаят
главно асоциативните връзки между сродните образувания.
Отношения от такъв тип с лекота се възпроизвеждат от
говорещия по аналогия във всяка нова единица от езика и също
така с лекота се възприемат от слушащия. Способността за
образуване и разбиране на нови производни думи е близка до
способността на говорещия и слушащия за образуване и
разбиране на неограничено количество нови изказвания,
построени от ограничено количество лингвистични единици.
Оттук следва, че описанието на динамичния компонент на езика
включва не само описанието на такива единици като изречението
или изказването, но и такива като производната и сложната дума.
В аспекта на речевата дейност словообразуването може да
се разглежда не само като източник на готови номинации –
производни думи, асоциативно свързани с други сродни единици,
но и като правила за тяхното образуване по определени модели и
схеми. Словообразувателните форманти и правилата за тяхното
комбиниране и съединяване са важен компонент от езиковата
способност на човека. Теорията на Е.С. Кубрякова за
словообразуването се базира на това, че то съществува като
специална област на моделирането на такива единици на
номинацията със статус на дума, които обобщават признаците на
обозначаваното, фиксирани първоначално в съждението за това
обозначавано. Зад всяко мотивирано или сложно образувание
(дериват) стои мотивиращото го съждение, изходната дефиниция
на обозначаваното. Този факт позволява актът на
словообразувателната номинация да бъде описан във всичките му
детайли, да бъде описан преходът от съждението към
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назоваването и да се установят структурните и семантичните
характеристики на самия акт на номинацията.
Производните думи, както и всички номинативни единици,
са подчинени на изпълнението на основната и най-важна
функция на езика – комуникативната. Като средство за
осъществяване на общуването те реализират своите номинативни
възможности именно в това си качество. Готовите производни
думи са резултат от дейността на говорещия и от формалната
операция, която отразява различните видове отношения между
предметите и явленията от действителността. Резултатът от тази
дейност се фиксира в езиковата единица – номинацията. Това
означава, че в процеса на комуникацията ние прибягваме към
помощта на готовите единици на комуникацията, а също така
използваме съхраняващите се в паметта ни модели и правила за
създаване на думи. Формалната операция за създаване на
производната дума и изборът на мотивиращите единици се
определят
от
конкретната
ситуация
на
общуването.
“Словообразуването е процес, който изцяло е ориентиран към
комуникацията, към предаване на знания за света, към
структуриране на тези елементи от обкръжаващата ни
действителност, които в процеса на дейността субектът е откроил
и овладял” [Шахнарович 1991, с.213].
В потока на речта възприемането на думата се извършва
почти винаги комплексно, в единство между формата и
съдържанието, между лексикалното, словообразувателното и
граматичното значения. Когато носителят на езика подбира
единица за назоваване на нов обект от действителността или
когато се среща с ново непознато наименование, той прибягва
към процедурата на разчленяване на производната лексикална
единица, т.е. актуализира нейната материална структура по
аналогия с вече натрупаните правила на деривацията. Тези
правила позволяват типичните по своя характер значения да
бъдат изразени по най-подходящия от структурна гледна точка
начин, и обратното – по сходната форма да разпознае
изразяваното съдържание. Може да се предположи, че
изучаващият езика по време на осъществяването на речева
дейност и при рецепцията и продукцията на езикови единици
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минава по същия път при оперирането с лексикалните единици:
разчленява ги и ги разпознава или ги създава по аналогия с вече
усвоените и запомнени структури, правила.
Описанието на номинацията е много по-плодотворно, ако
тя бъде разглеждана като процес, обединен с комуникацията.
Такъв интегративен подход създава благоприятни предпоставки
за реалното сближаване на лингвистичното описание с
методическата организация на обучението по речева дейност.
От казаното се вижда, че едно от най-важните понятия на
ономасиологията – актът на номинацията, е не по-малко важен и
за теорията на речевата дейност, защото е налице общ обект на
разглеждане
от различни позиции: от гледна точка на
лингвистиката и на психолингвистиката. Речевата дейност е едно
от ключовите понятия и в теорията на обучението по чужд език.
Като методическо понятие речевата дейност е и средство, и цел
на обучението. Може да се каже, че актът на номинацията е обект
и на методиката. При изучаването на чужд език на усвояване
подлежи целият механизъм на действието му – езикови форми,
правила, модели и схеми за тяхното съчетаване и използване при
осъществяването на конкретен вид речева дейност.
§ 3. Традиционният подход към словообразуването като
система (относително обособена подсистема на езиковата
система)
3.1.
Понятието
словообразувателна
производност/мотивираност
Словообразувателната производност/мотивираност е едно
от централните понятия на синхронното словообразуване.
В акта на словообразуването едни единици се проявяват
като източник на мотивираността, във връзка с което другите –
резултативните – се разглеждат като обусловени, мотивирани.
Словообразувателната мотивираност е основана на формалната
възможност за извеждане на свойствата на производната от
свойствата на изходните или произвеждащите единици. Това
означава, че словообразувателната мотивираност визира само
формалната страна на произвеждащата и производната единици,
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а словообразувателната производност – и формата, и значението
на разглежданите единици1.
Отношенията на мотивираност се наблюдават между две
сродни думи. Едната от тях от формална и семантична гледна
точка е първична, мотивираща, а другата е вторична, мотивирана,
изведена от нея. А.Н. Тихонов [Тихонов 1998] и Е.С. Кубрякова
[Кубрякова
1998в]
определят
словообразувателната
мотивираност като семантична и структурна обусловеност на
една дума от друга.
По характера на изразяваното значение всички думи в
езика се делят на два типа. Едни от тях обозначават предмет или
явление от действителността непосредствено. Такива думи имат
немотивирано
значение
и
се
наричат
непроизводни/немотивирани думи. Други думи обозначават
предметите и явленията косвено, чрез отношение към други
предмети
и
явления.
Такива
думи
се
наричат
производни/мотивирани. Значението на производната дума се
мотивира от значението на друга (производна или непроизводна)
дума, която се нарича произвеждаща/мотивираща дума,
например: чайный ← чай, пойти ← идти, перевозчик ←
перевозить и т.н.
Мотивираността като свойство на производната дума за
първи път е отбелязана от Г.О. Винокур в статията “Записки по
руско словообразуване” [Винокур 1959], от която започва
теорията на руското словообразуване. Затова критерият, според
който се определя производната дума чрез отношението ѝ към
произвеждащата дума (респ. според наличието до нея на
произвеждаща дума), е получил названието “критерий на Г.О.
Винокур” (”критерий Г.О. Винокура”).
В семантиката на производната дума се различават
лексикални и словообразувателни значения. Отношенията на
мотивираност представляват отношения между лексикални
1

Тук и по-нататък, ще се използват и двата термина – производност и
мотивираност като названия на едно и също понятие, тъй като разликата в
съдържанието им в настоящата работа не се разглежда.
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значения, а лексикалното значение е индивидуално и е свързано с
думата като цяло. Словообразувателните отношения, за разлика
от лексикалните, носят не индивидуален, а групов характер, т.е.
те се повтарят във всички двойки, които влизат в един и същ
словообразувателен тип и имат свойството да се възпроизвеждат:
мама – мамин, дядя – дядин; идти – пойти, ехать – поехать и
т.н. Словообразувателните отношения се формират на базата на
лексикалните връзки на сродните думи и не могат да съществуват
без тях.
Семантиката на производната дума винаги включва в себе
си семантиката на произвеждащата.
Като се позовава на И.С. Улуханов, А.Н. Тихонов пише, че
словообразувателно мотивираните думи винаги се намират в
отношения на непосредствен контакт. В такъв семантичен
контакт встъпват само членовете на словообразувателните
двойки.
Според Е.А Земская словообразувателните мотивации се
подразделят на основни и периферийни, на преки и преносни.
При основната мотивация номинативното значение на
произвеждащата дума обикновено цялостно влиза в семантиката
на производната: стол – столик `маленький с т о л` (`малка
маса`), строить – строи-тель `тот, кто с т р о и т` (`този,
който строи`). При периферийната мотивация семантичният
елемент, общ за произвеждащата и производната дума, в
семантичната структура на производната дума е перифериен,
незадължителен: полковник – `тот, кто командует
значительным воинским подразделением, в том числе п о л к о м`
(`този, който командва голямо воинско подразделение, в това
число и полк`); госпитализировать – `помещать в любую
больницу, в том числе в г о с п и т а л и` (`помествам в болница,
в това число и военна`).
При пряката мотивация значението на производните думи
произтича от прякото значение на произвеждащите думи:
учитель – учительница, белый – белить. Извън тази система Е.А.
Земская обособява още един тип отношения на мотивираност,
когато производната дума, възниквайки на базата на прякото
значение на произвеждащата, има образно значение: молокосос –
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`человек, неспособный здраво судить о чëм-либо вследствие
своей молодости, неопытности` (`човек, който е неспособен да
бъзе здравомислещ вследствие на своята младост, неопитност`);
лизоблюд – `подхалим, угодливый человек, действующий из
корыстных побуждений` (`подмазвач, угодлив човек, действащ
от користни подбуди`). Значението на такива думи може да бъде
изведено от семантиката на техните компоненти, но своеобразно,
метафорично.
Особено място в сферата на словообразувателната
мотивираност заемат полимотивираните производни думи, т.е.
думи, които притежават множественост на мотивациите си.
Такива производни думи могат да се намират в отношения на
производност не с една, а с две (по-рядко с повече)
произвеждащи основи: обрадоваться – обрадовать-ся ←
обрадовать и обрадоваться – об-радоваться ← радоваться.
Това явление е широко разпространено в словообразуването на
съществителните, прилагателните, глаголите и наречията:
невежливость – невежлив-ость ← невежливый и невежливость
– не-вежливость ← вежливость; предобренький – предобренький ← добренький и предобренький – предобр-еньк-ий ←
предобр(ый); признаваться – призна-ва-ться ← признаться и
признаваться – признавать-ся ← признавать; невнимательно –
не-внимательно ← внимательно и невнимательно –
невнимательн-о ← невнимательн(ый).
Производните думи с множествена мотивация притежават
сложна система от значения, която се формира на базата на
лексикалната семантика на няколко произвеждащи. Така
прилагателното име меланхолический е мотивирано от и
съществителното меланхолия, и от съществителното меланхолик.
В книгата “Проблеми на съставянето на гнездови
словообразувателен речник на руския език” [Тихонов 1971] се
подчертава, че с изследването на словообразувателната структура
на думата са свързани редица важни проблеми от теорията на
словообразуването:
 взаимодействие на словообразувателните типове;
 причини за стесняването в процеса на конкуренцията на
сферата на действие на едни типове и разширението за сметка на
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това поле на дейност на други; явлението „презстèпенно“
(„чересступенчатое“) образуване на думи и неговите граници в
руския език, степента на неговото разпределение в
словообразуването на различните части на речта;
 стимулираща или обратното – възпираща роля на
семантиката в тези процеси;
 връзка на множествеността на словообразувателната
структура на думата с тенденцията към разширяване на
смисловите връзки между сродните думи от неграничните стъпки
на словообразуването;
 разпространеност на това явление в руското
словообразуване, характерно ли е то само за вътрешното
словообразуване на частите на речта или засяга техните взаимни
словообразувателни връзки.
Изследването на словообразувателната структура на думата
има пряко отношение към съставянето на морфемен
словообразувателен речник.
3.2. Производната дума като единица на системата;
свойства на производната дума
Известно е, че в езика се извършва постоянно образуване на
нови думи. Броят на производните думи е неизчислим и
постоянно се променя. В руския език непроизводните думи са
около 6000 (в Словообразувателния речник на руския език на
А.Н. Тихонов – 5497) [Тихонов 1985]. Производните думи са
значително повече: по данни от различни речници са фиксирани
около 50 000 (в Словообразувателния речник на руския език на
А.Н. Тихонов – 126 690). Следователно, именно производните
думи осигуряват речниковото богатство на руския език и
формират неговия основен фонд.
Приоритетна е гледната точка на Е.А. Земская, Е.С.
Кубрякова и др., към която се придържа авторът, че производната
дума е основна единица на руското словообразуване.
Е.А. Земская описва системното устройство на
словообразуването и го определя като “сложно йерархическо
образувание, в което се наблюдава противопоставяне на единици
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с различна структура и с различна степен на сложност” [Земская
1981, с. 219]. Производната дума се намира на върха и именно тя
следва
да
бъде
приета
за
основна
единица
на
словообразувателната система на руския език, тъй като тя е
елементът, без който не би съществувала самата система.
Производната дума е мотивирана единица – това е “всяка
вторична, т. е. обусловена от друг знак или съвкупност от знаци,
единица на номинацията със статут на дума независимо от
структурната простота или сложност на последната” [Кубрякова
1986, с. 5].
Производните думи се намират в отношения на
еднопосочна мотивация. Коренът на производната дума е същият
или е вариант на произвеждащата основа на първата степен на
словообразувателната мотивация: ходить – ход. Произвеждащата
и производната дума образуват словообразувателна двойка. Те се
намират в отношения на словообразувателна мотивация: бегать –
забèгать (`да започна да бягам` – `начать бегать`). Елементите
на словообразувателната двойка включват идентифициращ
компонент – мотивиращата база, по който се осъществява
съпоставянето на единиците в словообразувателната двойка и
диференциращ компонент: афикси – форманти. Този факт дава
основание
да
се
квалифицират
отношенията
в
словообразувателната двойка като парадигматични, асоциативни
[Гейгер 1987, с. 306].
От казаното могат да се направят някои изводи: особено
свойство на производните думи е тяхната формална и семантична
свързаност с другите лексикални единици в езика, те са формално
и семантично обусловени от други езикови знаци, т.е. те са
мотивирани. Благодарение на своята мотивираност производните
думи образуват в езиковата система особен клас лексикални
единици, които съдържат в своята структура и когнитивна,
препращаща част, която повтаря напълно или частично
структурно-семантичните свойства на източника на деривацията,
и формираща (формална) част, която отразява операцията, в
резултат на която е образувана новата дума, както и
последствията от тази операция за процеса на познанието.
Именно затова семантичната структура на лексикалното значение
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на производната дума не е елементарна и се състои от минимум
бинарна опозиция, която включва семантична информация за
източника на мотивацията и/или комуникативна задача на
формалната операция, в която участва формалният показател.
Благодарение на своята мотивираност производната дума
представлява не само особена лексикална единица, а е и крайният
продукт на словообразувателните процеси. В нея едновременно
се фиксира, закрепя самият словообразувателен процес с
всичките му участници. И докато производната дума съхранява
следите на този процес под някаква форма, тя запазва статуса си
на дериват.
3.3. Словообразувателна структура на думата
Словообразувателната структура на думата се описва с
помощта на модели, формули, които отразяват принципа на
съединяването на основата с другите компоненти на думата.
„Словообразувателният модел“ е морфологически и
лексико-семантично обусловена структурна схема, по която
могат да бъдат образувани серии от словообразувателни
конструкции с еднаква структура. Например моделът “основа на
глагол + -тель > производна дума” (коренна морфема + суфикс) е
с общо категориално значение за думите със значение на
производител на действие, изразено от кореновата морфема:
учитель, писатель, строитель и т.н. Моделът “основа + афикс >
производна дума” е общ, тъй като влизащите в него компоненти
не са уточнени, а моделите, в които присъстват определени
конкретни, предварително зададени части от думата, могат да се
нарекат частни. Частните модели се групират по типа на основата
си (именна, глаголна и т.н.), по видове афикси, по семантиката на
основите и афиксите. Съществуват продуктивни и непродуктивни
модели. Продуктивни са моделите, по които регулярно се
образуват нови думи. Непродуктивните модели описват
съществуващите думи, но по тях не се създават нови думи.
Терминът “словообразувателен модел” се тълкува в
руското езикознание по различен начин. Някои учени влагат в
него съдържанието, което обикновено се изразява с термина
“словообразувателен тип”. По мнението на Е.А. Земская с
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термина `модел` е целесъобразно да се обозначават
морфонологичните разновидности вътре в словообразувателния
тип.
Е.С. Кубрякова свързва словообразувателния модел с
механизмите на прехода от съждение за обкръжаващата ни
действителност към обозначаването ѝ с помощта на лексикална
единица и отбелязва, че ”признаването на органичната връзка
между номинация и предикация се отразява на разбирането за
словообразуването като фиксиращо ˂…˃ пътя на прехода от
съждение за обозначаваното към неговото обозначаване от една
или друга лексикална единица (“Он учится в школе” – “Он
школьник”)” [Языкознание 1998, с. 346].
Важна стъпка в разглеждането на словообразуването в
процесуален план и в изследването на трудните процеси на
синтеза (или пораждането) на производните думи, е въвеждането
на понятието словообразувателно правило. Редица изследователи
го свързват с определянето на закономерностите, които се
наблюдават при създаването на морфологичната структура на
производната дума и изразяваното от нея ново значение. Е.С.
Кубрякова, И.С. Улуханов и др. смятат, че словообразувателното
правило е едно от най-важните понятия в теорията на
словообразуването. Словообразувателните правила описват
особеностите на моделирането на производните думи в процесите
на деривацията, отбелязват диапазона на своето действие в езика,
характеризират наблюдавания процес от гледна точка на неговата
регулярност/нерегулярност и продуктивност/непродуктивност.
Словообразувателните правила включват посочване на базата за
деривация, използвания формален начин, категориалните и
семантичните признаци на базите и резултатите на деривацията,
свойствата на съчетаемост на морфемите и техните
морфонологични преобразувания, а така също и различен род
ограничения (фонетични, морфологични, семантични и
прагматични), които действат при прилагането на правилото.
С термина „словообразувателен формант“ се обозначават
всички словообразувателни средства, които участват в
образуването на производни думи – афикси (префикси,
постфикси, интерфикси, циркумфикси, конфикси, нулева
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морфема), представките заедно със суфиксите; представки,
суфикси съвместно с постфиксите; всички морфонологични
средства (редуване на гласните и съгласните фонеми,
преместването на ударението, съкращаването на произвеждащата
основа, нарастването на основата, наслагването на морфемите).
Според руските дериватолози формантът е изразител на
структурно-семантичната зависимост на производната дума от
нейната
произвеждаща
и
показва
направлението на
производността.
Друг критерий, по който се класифицират основите, е
членимост и нечленимост. Разчленяемите на морфеми основи се
наричат производни. В основата се наблюдават корен и афикси.
Ако в състава на производната основа има една непроизводна, то
тази дума е проста (голубой – голубизна), а ако в производната
основа са включени две и повече непроизводни, то това е сложна
дума (голубоглазый). Производната основа има следните
отличителни черти: тя е разчленима на отделни морфеми,
значението ѝ зависи от значението на непроизводната основа,
произтича от значението на съставляващите я части, тя се
съотнася с явленията от действителността посредством
препращане към произвеждащата основа. Непроизводната основа
е нечленима, отразява действителността непосредствено. На
базата на непроизводните основи могат да бъдат образувани
редица думи, които се обединяват в гнезда от сродни думи (рука,
ходить), на базата на други основи – само единични думи (темя
– темечко).
Произвеждащата основа е основа, от която действително е
образувана една или друга производна дума. В качеството си на
произвеждаща основа могат да участват както производни, така и
непроизводни основи. В някои думи непроизводната основа е и
произвеждаща (от-бить, жи-знь). А в други думи тези основи са
корен на производната основа, която е произвеждаща (например
за основата на думата землянка произвеждаща е землян-, а
непроизводна е земл’-).
Словообразувателната структура производната дума от
първа степен на словообразуването представлява бинарна
конструкция, а производните от следващите степени –
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многочленни конструкции. [Соболева 1980, с. 12; Максимов
1974, с. 114].
Словообразувателна структура имат само производните
думи, които на дадения исторически етап на развитие на езика
притежават своя произвеждаща дума като реална, жива единица.
Сродни думи, които на дадения етап нямат такава произвеждаща
дума, се разчленяват на морфеми, но нямат словообразувателна
структура и не се намират в словообразувателни отношения: закупор-и-ть, от-купор-и-ть, рас-купор-и-ть.
Количеството на морфемите в думата и отношенията
между тях определят словообразувателната структура на думата
или нейния строеж. За да се изясни структурата на думата, е
необходимо да се изясни дали тя може, да се разчлени на основа
и на формална граматическа морфемна част – окончание.
Съществуват производни думи, които притежават еднакви
словообразувателни структури и се наричат едноструктурни, а
отношенията, с които са свързани помежду си, са отношения на
едноструктурност: домик: дом – доми-к, листик: лист – лист-ик,
кустик: куст – куст-ик и т.н.
3.4. Особености на словообразувателното значение
Проблемът за семантичната структура на производната
дума привлича вниманието на изследователите, тъй като е един
от най-сложните и най-важните проблеми в словообразуването.
Сред учените, които се занимават с теорията на
словообразуването, активно се обсъждат въпроси, свързани със
спецификата на словообразувателното значение: с полисемията,
омонимията, синонимията, омонимията; със значението на
афиксите, с проблема за принадлежността на мотивираните думи
към
определени
части
на
речта.
Спецификата
на
словообразувателното значение и принципите на неговото
описание до голяма степен остават дискусионни. Могат да се
набележат няколко трактовки на словообразувателното значение
и на начините за неговото описание.
Една група от учени определя словообразувателното
значение като възникващо при взаимодействието на
категориалните значения на производните и произвеждащите

43

думи. Словообразувателното значение “определя съответствието
на значенията на производната и произвеждащата дума като
представители на категориите, които участват в тази
деривационна стъпка, която съответства на отношението на
производност” [Гинзбург 1979, с. 22].
П.А. Соболева описва словообразувателното значение като
елементарна единица на словообразувателно равнище и
разглежда „деривационната стъпка“, т.е. отношението между
произвеждащата и производната дума. От съдържателна гледна
точка на „деривационната стъпка“ съответства общото
словообразувателно значение, което се определя посредством
отношението между категориалните значения.
И.А. Ширшов прави извод, че описанието на
словообразувателната система в термините на категориалното
значение не разкрива истинската картина, не позволява да се
открои
словообразувателната
семантика,
а
самото
словообразувателно значение остава неразкрито, неопределено.
“Същинското словообразувателно значение, т.е. наслагването на
семантиката в самия словообразувателен акт се проявява в друга
подсистема на словообразуването – лексикалната деривация, а
това значение не може да бъде описано в категориални термини”
[Шиpшов 1979, с. 97].
Още една група учени, начело с Г.О. Винокур, определя
словообразувателното значение на производните думи по друг
начин – чрез препратка към значението на съответната първична
основа [Винокур, 1959]. Съпоставянето на значенията на
производните и произвеждащите основи е същинската
лингвистическа задача при изучаването на значенията на думите.
При това съпоставяне се определя значението на афикса, което
принципиално се отличава от значенията на основите. Неговата
особеност се състои в това, че той е способен да привнася в
значението на произвеждащата основа една или друга
модификация, и с това той става компонент от значението на
производната основа. Последователите на Г.О. Винокур развиват
тези негови схващания и правят редица съществени уточнения в
трактовката на словообразувателното значение.
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Определяйки мястото на словообразувателното значение
между индивидуалното лексикално и във висока степен
обобщеното граматично, Е.С. Кубрякова отбелязва системния му,
обобщаващ характер. Словообразувателното значение се
присъединява към граматичното значение, тъй като има
обобщено-категориален характер, и в езика, макар и не
задължително, има специално изражение с помощта на
деривационни афикси [Кубрякова, 1974]. Граматичното и
словообразувателното значение имат един отличителен признак –
граматичното значение има задължително формално изражение, а
словообразувателното може да не бъде формално изразено.
По мнението на Е.А. Земская словообразувателното
значение е общо за производните от дадения тип, т.е. то се
наблюдава не само в една производна дума и не в група
производни, а в производните, които са построени по формулата
на един словообразувателен тип [Современный русский язык
1989, с. 294]. Словообразувателното значение е присъщо на
словообразувателния тип, т.е. на група от думи, и в това се състои
разликата на словообразувателното значение от лексикалното, с
което се характеризира отделна дума. Сходна е гледната точка на
Д. Митев, който разглежда семантиката на производната дума
като включваща два типа значения: словообразувателно,
характеризиращо серия от еднотипни семантични отношения на
производните думи, и лексикално, принадлежащо на всяка
производна дума. Той отбелязва, че между двете значения
съществува връзка, обусловена от семантичните отношения
между компонентите на структурата. Словообразувателното
значение се формира в резултат от „взаимодействието на
семантиката на структурните компоненти на производната дума и
представлява семантична „сума“ (по-точно „произведение“) от
съчетаващи се съдържателни величини“ [Митев 2004, с. 71].
Според теорията на И.С. Улуханов словообразувателното
значение се проявява в производната дума и се прикрепя към
афикса. По-късно И.С. Улуханов преразглежда съотношението
между формантната част на значението и допълнителните
семантични компоненти и признава по-голямата натовареност на
формантната част. Като въвежда понятията вариантни и

45

инвариантни форманти, той обяснява спецификата на всеки от
тях [Улуханов 1974].
Разглеждането на словообразувателните значения в
рамките на семантичната система дава възможност да се откроят
по-крупни единици – словообразувателната категория и
словообразувателно-семантичната парадигма.
На основата на гореизложения материал може да се
направи извод, че словообразувателните значения не само
взаимодействат с определени семантични компоненти на
произвеждащите, но и до голяма степен се определят от тях. Ето
защо при описанието на семантиката на производните думи е
задължително позоваването не на категориалния компонент на
произвеждащите, а на общия им семантичен компонент, на базата
на който се формира словообразувателното значение на
производните.
3.5. Словообразувателният тип и словообразувателната
категория като комплексни единици
Комплексни единици на словообразуването са единиците,
образувани от съвкупност (комплекс) от други, по-малки
единици. Е.А. Земская говори, че „комплексните единици на
словообразувателната система се формират с помощта на
противопоставяния от различен род: съотношение от сродни
думи и съотношения от думи, имащи различни корени, но една и
съща словообразувателна структура“ [Земская 1989, с. 332].
Новите думи се образуват по образци, които се наричат
словообразувателни
типове.
В
езикознанието
словообразувателният тип се разглежда като една от
комплексните единици на словообразуването и се определя като
“формално-семантична схема за построяване на производните
думи, които се мотивират от произвеждащи думи от определена
част на речта, имат еднакъв словообразувателен формант и
изразяват едно и също словообразувателно значение” [Немченко
1985, с. 132]. Словообразувателният тип също така е комплекс от
производни думи, построени по такава схема. Една от задачите на
словообразуването е изучаването на словообразувателните
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типове и потенциала за образуване на нови думи на базата на
съществуващия езиков материал.
Под словообразувателен тип И. Г. Милославски разбира
„такова отношение между производната и произвеждащата дума,
при което едновременно се спазват три условия:
1) всеки две двойки думи принадлежат към един и същ
словообразувателен тип, ако произвеждащите и в двете двойки
принадлежат към една част на речта;
2) всеки две двойки думи принадлежат към един и същ
словообразувателен тип, ако формалните различия между тези
двойки като цяло съвпадат;
3) всеки две двойки думи принадлежат към един и същ
словообразувателен тип, ако семантичните различия между тези
двойки като цяло съвпадат“ [Милославский 2003, с. 355].
Например, при анализа на словообразувателния тип, към
който принадлежат двойките, характеризиращи се с отношение
„глагол – съществително“, със словообразувателен формант –
лк(а), със значение `действие – предмет, охарактеризиран от
даденото действие`, могат да се откроят два семантични
образеца: косить – косилка, молотить – молотилка (`действие` и
`предмет, предназначен за изпълнението на действието`) и
читать – читалка, курить – курилка (`действие` и `място,
където се извършва действието`). При наличие на двойки, в които
не съвпадат формалните различия, И.Г. Милославски предлага
словообразувателния тип да се откроят морфонологични модели:
„Всеки две двойки от думи принадлежат към един и същ
морфонологичен модел, ако формалните преобразувания на
произвеждащата в производна дума напълно съвпадат“
[Милославский 2003, с. 358].
Словообразувателните типове се определят с оглед и на
формата, и на значението на словообразувателните средства, но
при строг анализ на значението става ясно, че то невинаги се
проявява в еднаква форма.
В изследванията на А.Н. Тихонов словообразувателният
тип и словообразувателното гнездо са посочени като основни
единици на словообразуването. „Словообразувателният тип е
„формално-семантична схема за построяване на производни думи

47

от определена част на речта, без оглед на техните конкретни
свойства. Производните думи, които влизат в състава на
словообразувателния тип, се характеризират с общност от три
взети заедно признака: 1) имат произвеждащи, отнасящи се към
една и съща част на речта; 2) притежават един и същ формален
показател; 3) изразяват еднакви семантични отношения към
своите произвеждащи, т.е. имат едно и също словообразувателно
значение. <…> Производните думи, при които не съвпада поне
един от тези признаци, се отнасят към различни
словообразувателни типове“ [Тихонов 1990, т. I, с. 31].
А.Н. Тихонов обръща внимание на такива свойства на
словообразувателния
тип,
като
възпроизводимост
и
повторяемост, регулярност в съдържателен план и в плана на
изразяването; продуктивност и непродуктивност; семантични и
формални видоизменения на общата схема на построяването на
думите от даден тип; стилистическа окраска на думите и сферата
на тяхната употреба.
Е.А. Земская разглежда словообразувателната категория и
словообразувателния тип като комплексни единици на системата
на руското словообразуване, които се формират от
„съотношението между думи, които имат различни корени, но
една и съща словообразувателна структура“ [Земская 1989, с.
332]. Според нея схемата на образуване на производни думи се
състои „от три елемента: 1) част на речта на произвеждащата
основа; 2) семантичното съотношение между производните и
произвеждащите; 3) формално съотношение между производните
и произвеждащите, т.е. общност на начина на образуване и на
словообразувателното средство (форманта)“ [Земская 1989, с.
292]. В словообразувателния тип Е.А. Земская отбелязва
морфонологични модели, които представляват морфонологични
разновидности на типа. С термина словообразувателен тип се
назовава не съвкупността от словообразувателни двойки, а
схемата (формулата) за построяване на производните думи“
[Земская 1989, с. 333]: сахар – сахарница, селёдка – селёдочница,
сухарь – сухарница.
При
варирането
на
общото
значение
на
словообразувателния тип той може да се разпадне на семантични
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подтипове, частни словообразувателни значения. Например,
словообразувателният
тип
на
руските
отсубстантивни
съществителни със суфикс -онок (ортографически –ёнок)
притежават общо словообразувателно значение `малък на
години`, което е представено в шест по-конкретни значения:
1) `малко на животното, назовано от произвеждащата дума`
– лис-а – лис-ёнок, медведь – медвеж-онок, олень – олен-ёнок и
т.д.;
2) `дете на назования от произвеждащата дума
представител на националност` – болгарин – болгар-ёнок, китаец
– китайч-онок, татарин – татарч-онок и т.н.;
3) `дете на назования от произвеждащата дума
представител на социална прослойка` – казак – казач-онок, кулак
– кулач-онок и др.;
4) `дете, имащо специалност и изпълняващо задълженията
на този, който е назован от произвеждащата дума` – батрак –
батрач-онок, пастух – пастуш-онок, повар – повар-ёнок и др.;
5) `дете с поведението на този, който е назован от
произвеждащата дума` – бес – бес-ёнок, дьявол – дьявол-ёнок и
др.;
6) `малък или мил е този, който е назован от
произвеждащата дума` – внук – внуч-онок, дитя – дит-ёнок,
пацан – пацан-ёнок, милый (същ.) – мил-ёнок и др.
В книгата си „Категорията възраст“ Д. Митев посочва, че
изучаването
на
системно-структурния
аспект
на
словообразувателната категория има особена ценност при
разкриването на спецификата на словообразуването като особено
равнище на езиковата система. „Словообразувателната категория
е едно от най-важните понятия на словообразувателния синтез,
разглеждан като отношения между думите“. [Митев 2012, с.41]
Тя е „точка на пресичане на сложни взаимовръзки, които
позволяват да бъде разглеждана под различни ъгли: като
обединение от словообразувателни типове, като участък от
системата, където се извършва запълване на лексикосемантичните категории, като единица от системата със
специфични вътрешни отношения и съответна класификация“
[пак там]. Според мнението на Д. Митев, от гледна точка на езика
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“словообразувателните
категории
са
понятийно
(ономасиологически) ориентирани обединения, парадигми на
реални или потенциални производни думи с различен строеж с
общо словообразувателно значение, което се формира в резултат
на определено обобщение на отношенията между елементите на
ономасиологичната структура“ [пак там, с. 46]. Това означава, че
словообразувателните категории са основен езиков механизъм за
реализацията и запълването на ономасиологичните категории.
Комплексните единици на
словообразуването са
съвкупност от други единици и в системата на руското
словообразуване
това
са
словообразувателният
тип,
словообразувателната категория, начините на словообразуването,
словообразувателното гнездо.
3.6.
Словообразуването
като
система
от
словообразувателни начини
Терминът начин на словообразуването е известен в
лингвистиката като название на най-голямата единица за
класификация в словообразуването. Този термин се използва и за
определяне на словообразувателната структура на отделната
производна дума. При разчленяването на производната дума на
съставящите я части е задължително да се разгледа въпросът по
какъв начин, с помощта на какви структурни елементи е
образувана тя. Определянето на този начин се осъществява с
помощта на словообразувателен анализ веднага след намирането
на съответната произвеждаща на тази производна дума. При
анализа, например, на съществителното столик се установява, че
то е образувано от съществителното стол, след което се
установява, че е образувано по пътя на присъединяването към
него на суфикса –ик, т.е. с помощта на суфиксация;
прилагателното неинтересный от своя страна е образувано чрез
префиксация; глаголът умыться – чрез постфиксация;
прилагателното подводный с помощта едновременно и на суфикс,
и на префикс, а начинът е суфиксално-префиксален;
съществителното ледоход е образувано с помощта на
съединяването на две основи и начинът е композиция;
съкращението ВУЗ е образувано чрез абревиация на
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словосъчетанието высшее учебное заведение (висше учебно
заведение); съществителното ванная е образувано по пътя
наунивербация с последваща субстантивация на прилагателното
ванная (комната); наречията весной, летом, хорошо, плохо от
синхронна гледна точка се разглеждат като суфиксални
образувания, макар и да са резултат от адвербиализацията на
съответните форми на съществителните и прилагателните и т.н.
3.7. Основни начини на словообразуване в съвременния
руски език
Под начин на словообразуване се разбира съвкупност от
производни думи, които са обединени от еднотипност на
словообразувателния формант, като типът на форманта се
определя според неговия основен компонент.
Традиционната
класификация
на
начините
на
словообразуване е разработена от А.Н. Тихонов и в “Руска
граматика – 80”. На основата на различни класификационни
признаци начините на словообразуване се делят на синхронни и
диахронни,
морфологични
(афиксални,
морфемни)
и
неморфологични (безафиксални, неморфемни) и на начини на
образуване на нови думи, които имат една мотивираща
(произвеждаща) основа и на начини на образуване на нови думи,
които имат повече от една мотивираща (произвеждаща) основа.
По мнението на Е.А. Земская в синхронен и диахронен
аспект понятието начин на словообразуването има различно
съдържание. В диахронното словообразуване “това понятие
служи за отговор на въпроса с помощта на какво средство (или
какви средства), по какъв път е образувана производната дума; в
синхронното словообразуване то се използва за отговора на
въпроса с помощта на какво средство (или какви средства) се
изразява деривационното (словообразувателното) значение на
производната дума” [Земская 1989, с. 308].
Първата класификация на начините на руското
словообразуване дава в своите работи В.В. Виноградов. Той
смята, че основните начини на морфологичното словообразуване
са: фонетико-морфологичен, безсуфиксален начин; суфиксален;
префиксален; смесен, суфиксално-префиксален, а също така и
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следните синтактични начини: морфолого-синтактичен, лексикосинтактичен, лексико-семантичен [Виноградов, 1980].
Начините на словообразуването се определят в зависимост
от това какви формални средства се използват за изразяване на
деривационното значение на производната дума. В руското
езикознание се различават: словопроизводство, при което се
използват средствата на афиксацията, суфиксацията и
префиксацията; съединяване на думи (словосложение);
конверсия, когато се извършва преход или транспозиция на думи
от една част на речта в друга и абревиация, когато е налице
съкращаване на изходните думи. В зависимост от това дали при
образуването
на
новата
дума
участват,
или
не
словообразувателни афикси, може да се говори за две основни
групи от начини на словообразуване: афиксални и неафиксални.
Афиксалните начини на словообразуването предполагат
използването при образуване на новата производна дума на
присъединяване към основата на морфема или съчетание от
словообразувателни морфеми като задължителен, единствен или
основен компонент на словообразувателния формант. В
неафиксалните начини на словообразуването не участват афикси.
За образуване на новите думи служат други средства –
последователността на частите на производната дума,
съкращаване на произвеждащата основа (или основи), изменение
на парадигмата на словоизменението, при образуването на
производната дума на базата на словосъчетание.
В зависимост от това колко произвеждащи основи участват
при образуването на новата дума, съществуват начини на
образуване на прости и на сложни думи. Ако произвеждаща
основа е една, производната дума е проста, а ако произвеждащите
основи са две или повече, то тогава производната дума е сложна.
Афиксалните
начини
на
словообразуването
са
разнообразни и с тяхна помощ се образува основният масив от
производни думи в руския език. Най-продуктивният начин на
образуване на думи афиксацията.
Според А.Н. Тихонов и П.Н. Джамбазов [Тихонов, 1988], от
една страна афиксалните начини на словообразуването се
класифицират въз основа на това, какъв род афикси (суфикси,
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префикси) участват в създаването на производната дума. От
друга страна се различават несмесени и смесени афиксални
начини на словообразуване. Начините на словообразуване, при
които производните думи са образувани чрез присъединяване на
формант във вид на единична словообразувателна морфема
(суфикс или префикс) се наричат несмесени (чисти). Тези
производни думи, които са образувани по пътя на
едновременното присъединяване на формант, съставен от две или
повече морфеми от различен тип имат смесен (комбиниран)
начин на словообразуване. Във всяка от тези две групи могат да
се отделят отделни начини в зависимост от типа на съответните
словообразувателни морфеми: 1. суфиксален, префиксален,
постфиксален;
2.
суфиксално-префиксален,
суфиксалнопостфиксален, префиксално-постфиксален и префиксалносуфиксално-постфиксален.
Суфиксалният начин на словообразуване е основен начин в
съвременния руски език. Той се осъществява чрез добавяне към
произвеждащата основа на суфикс като единствен и главен
компонент на словообразувателния формант. Чрез суфиксалния
начин са образувани неизменяемите думи: замуж – замуж-ем,
весна – весн-ой. В състава на формантите на изменяемите думи,
образувани по суфиксалния начин, заедно със суфиксите влизат и
системите от окончанията на тези думи: студент –студент-к-а (и, -е, -у и т.н.), книга – книж-н-ый (-ая, -ое, -ые и т.н.), красный –
красн-е-ть (-еj-у, -еj-ешь и т.н.). Само при отделни
словообразувателни суфикси се извършва избор на системата на
окончанията, който е обусловен от съответните граматични
категории (род, одушевеност/неодушевеност): холод – холод-ище, но жара – жар-ищ-а.
Словообразувателните суфикси се присъединяват най-често
към произвеждащите основи, които не съвпадат в материален
план с граматически оформената дума или словоформа. Има
малки изключения: сегодня – сягодня-шн-ий, женить – женитьб-а.
С помощта на суфиксалния начин на словообразуването са
образувани (или се образуват) както думи от същата част на
речта, към която се отнася, така и думи от други части на речта:
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дом – дом-ик, дом – дом-ашн-ий, дом – дом-ой.
С най-голямо разпространение и с най-голяма
продуктивност се характеризира суфиксалният начин на
словообразуването при съществителните. Към него се отнасят
около 220 словообразувателни типа на съществителни,
образувани от съществителни: артист – артист-к-а, сахар –
сахар-ниц-а; на съществителни, образувани от прилагателни:
красный – красн-от-а, белый – бел-изн-а, молодой; на
съществителни, образувани от глаголи: читать – читат-ель; на
съществителни, образувани от числителни: десять – десят-к-а,
двое – двой-н-я.
Суфиксалният начин на словообразуване заема централно
място и в образуването на прилагателните, като се различават:
прилагателни, образувани от съществителни: железо – желез-ный, усы – ус-ат-ый; прилагателни, образувани от прилагателни:
милый – мел-еньк-ий, здоровый – здоров-енн-ый; прилагателни,
образувани от глаголи: отличить – отлич-н-ый, кипеть – кип-учий; прилагателни, образувани от числителни: сорок – сорок-ов-ой,
двое – двой-н-ой; прилагателни, образувани от наречия: здесь –
здеш-н-ий, замуж – замуж-н-яя.
Суфиксалният
начин
за
словообразуване
има
първостепенна роля и в руското глаголно словообразуване. С
най-голяма продуктивност в сферата на руското отѝменно
словообразуване е суфиксът –ова-/-изова-/-ирова-/-изирова:
аргумент – аргумент-ирова-ть, пустой – пуст-ова-ть,
популярный – популяр-изирова-ть; и суфиксите -а-: - восторг –
восторг-а-ть; -и-: - белый – бел-и-ть; -е-: - красный – красн-е-ть;
-ну-: - сухой – сох-ну-ть.
Много наречия, образувани с помощта на суфикси по
същество произхождат от съответните падежни форми на
съществителните имена или от кратките форми на
прилагателните имена в среден род: днëм, зимой, ночью; дома,
временами; хорошо, красиво, искренне и т.н. Те са резултат от
морфолого-синтактичния начин на словообразуването, но в
синхронната словообразувателна система на руския език
функционират като суфиксални деривати, а техните суфикси (ом, -ой, -а, -ами, -о) са омонимни на съответните окончания. В
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съвременния руски език продуктивни са само суфиксите на
наречията -о/-е и -и: лабораторно, однозначно, поэтапно,
тезисно; обескураживающе; биографически, сейсмически,
экологически.
Нулевите словообразувателни суфикси функционират в
отглаголните съществителни от типа на выход (выход-ø), перенос
и т.н., в отадективните съществителни от типа на гладь, синь,
гуща и т.н., в бройните прилагателни от типа на пятый (пят-øый), двадцатый, и в прилагателните золотой (золото – золот-øой), вдовый, отчий, похожий (походить – похож-ø-ий), в
съществителните от типа на кума (кум – кум-ø-(а), раба, супруга
и др.
Съм суфиксалния начин на словообразуване се отнасят и
съществителните имена от типа на вареничная, пельменная, които
са образувани по модела на съответните отадективни субстантиви
ванная, столовая, но пряко от съответните съществителни:
вареники – варенич-н-ая и т.н.
Формантите на производните думи, които се отнасят към
префиксалния начин на словообразуването, като правило се
състоят единствено от отделни префикси, които са присъединени
към съответните граматически оформени думи. Само някои
форманти съдържат морфонологични компоненти: нести – внести, но гнать – во-гнать, бить – раз-бить, но рвать – разорвать (с добавяне на -о); приятель – не-приятель, но друг – недруг, дед – пра-дед (с преместване на ударението).
В префиксацията участват както собствено префикси, така
и префикси, които са резултат от изменението на статуса на
съответните предлози: вне – из-вне, сюда – до-сюда; и частици:
красивый – не-красивый, какой – кое-какой.
Всички префиксални думи се отнасят към частта на речта
на своите произвеждащи.
Най-голяма продуктивност префиксалният начин на
словообразуване има при глагола, където от непрефиксалните
глаголи са образувани по няколко префиксални: писать – выписать (до-писать, за-писать, на-писать, недо-писать, отписать, пере-писать, по-писать, под-писать, про-писать, списать). По-малко продуктивен е този начин в сферата на
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прилагателните: опасный – без-опасный, интересный – неинтересный; на съществителните: внук – пра-внук, красавица –
рас-красавица; на местоименията: кто/кого – не-кого, что – коечто; на наречията:, долго – на-долго, когда – не-когда.
Словообразувателните компоненти на постфиксалния
начин на словообразуването се състоят от един компонент. В тях
влизат отделни постфикси, които са присъединени към
съответните граматически оформени произвеждащи думи в
постпозиция. Подобно на префиксацията, постфиксацията
функционира в рамките на съответната част на речта – глагола,
местоимението, наречието.
Най-разпространен
е
постфиксалният
начин
на
словообразуване в сферата на глагола, където в качеството си на
формант участва постфиксът –ся в своята словообразувателна, а
не формоообразувателна (при образуването на постфиксалните
форми на страдателния залог) функция: брить – брить-ся,
встречать – встречать-ся, улыбать – улыбать-ся. В областта на
неопределените местоимения и местоименните наречия
функционират словообразувателните постфикси –то, -либо, нибудь: кто – кто-то, какой – какой-либо, чей – чей-нибудь.
Към смесения префиксално-суфиксален начин на
словообразуването се отнасят думите, образувани чрез
едновременното присъединяване към произвеждащата основа на
съответните префикси и суфикси. Както и при чистата
суфиксация, в състава на форманта влизат и системата от
окончания на изменяемите думи, и съответните морфонологични
явления. Производната дума може да бъде както от същата част
на речта, от която е и произвеждащата дума, така и от друга част
на речта. Непрефиксалните компоненти на словообразувателните
форманти на префиксално-суфиксалните думи могат по произход
да бъдат предлози и изконни префикси. В първия случай, както и
при чистата префиксация от този тип, произвеждащи са
съответните предложно-именни съчетания или съчетания на
частици със съответните думи: без работы – без-работ-иц-а, на
рукаве – на-рукав-ник, не быль – не-был-иц-а, глядеть – на-гляд-ный и др.
Префиксално-суфиксалните думи, които са резултат от
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присъединяването на изконни префикси и суфикси, са образувани
от думи, а не от предложно-падежни съчетания: звезда – со-зведиj-е (созвездие), высокий – воз-выс-и-ть и др. От думи, а не от
предложно-падежни съчетания са мотивирани и наречията от
типа на: по-другому – по-друг-ому, внизу – в-низ-у, докрасна – докрасн-а и др. Суфиксът може да бъде и нулев, например: зима –
озимь-ø, дотрагиваться – не-дотрог-ø-а.
Към суфиксално-постфиксалния начин на руското
словообразуване се отнасят ограничен брой глаголи, които са
образувани чрез едновременно присъединяване на суфикс и
постфикса -ся към съответните именни (субстантивни и
адективни) основи: резвый – резв-и-ть-ся, нужда – нужд-а-ться, видный – видн-е-ть-ся.
Чрез едновременно присъединяване на префикси и
постфикса –ся към съответните произвеждащи глаголи са
образувани думите, които принадлежат към префиксалнопостфиксалния начин на словообразуване: думать – в-думать-ся,
ждать – до-ждать-ся, слушать – за-слушать-ся, бегать – набегать-ся, говорить – о-говорить-ся, гулять – про-гулять-ся,
говорить – раз-говориться, работать – с-работать-ся.
Към префиксално-суфиксално-постфиксалния начин на
словообразуване се отнасят ограничен брой глаголи, които са
образувани чрез едновременното присъединяване на префикс,
суфикс и постфикса –ся към съответните именни или глаголни
основи. Словообразувателни типове съставят глаголите с
форманти о-/об-...-и-...-ся, пере-...-ива...-ся и при-...-и-...-ся:
смелый – о-смел-и-ть-ся, шептать – пере-шëпт-ыва-ть-ся.
Глаголите с други форманти са единични: ловкий – на-ловч-и-ться, слезы – про-слез-и-ть-ся, вина – про-вин-и-ть-ся, сон – про-сну-ться и др.
Друг
начин
на
руското
словообразуване
е
субстантивацията, която като процес е образуване на
съществителни имена чрез съответното морфологично
преобразуване и изменение на синтактичните функции на думите
или на граматичните форми на другите части на речта.
Субстантивацията включва в състава си тези отадективни
съществителни, които в съвременния език имат за произвеждащи
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прилагателни (включително и местоименията) или причастия:
знакомая, прошлое, молодые, третье, это, всё, и др. Ср.: пришла
знакомая девушка – пришла наша знакомая, прошлое лето мы
провели в деревне – память о прошлом, молодые люди – молодые
отправились на свадебное путешествие, это третье издание
учебника – на третье у нас сегодня кисель, всё лето мы
работали – он рассказал мне всё.
Словообразувателният формант на съществителното, което
се отнася към този начин на словообразуване е системата на
неговите окончания, които формално съвпадат с част от
окончанията на съответното произвеждащо прилагателно или
причастие, но различаващи се от тях със самостоятелността на
граматическите значения за род и число.
Производните думи, които са образувани чрез
обединяването на две или повече произвеждащи основи, влизат в
състава на комплексната единица на словообразуването, която се
нарича композиция. Тази голяма, постоянно попълваща се част от
руските думи се дели на чиста композиция и смесена
композиция. Към афиксалните начини на словообразуването се
отнасят разновидностите на смесената композиция, и се делят на
сложно-суфиксален
и
сложно-префиксален
начини
на
словообразуване.
Към сложно суфиксалния начин на словообразуване се
отнасят сложните думи – резултат от композиция на
произвеждащите основи, съпроводена от присъединяване на
словообразувателни суфикси и съответните системи от
окончания. Този начин на словообразуване е продуктивен в
областта на съществителните и прилагателните: плавать по морю
– мор-е-плав-а-тель; два дня – дв-ух-дн-евн-ый; ограничен брой
наречия: мимо ходить – мимо-ход-ом, мимо летать – мимо-лëтом; някои производни думи, които са резултат от
трансформиране на словосъчетание в отделна дума, съпроводено
от суфиксация: сию минуту – сиюминутный и др.
Към сложно-префиксалния начин на словообразуването се
отнасят отделни глаголи, образувани чрез композиция на
произвеждащи основи с едновременното присъединяване на
префикси:
умиротворить,
оплодотворить
и
др.
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Словообразувателните форманти на тези глаголи включват в
състава си съответните компоненти на композиция и префикси.
Сложно-суфиксално-префиксалният
начин
на
словообразуване включва ограничен брой съществителни,
прилагателни и наречия, които са образувани чрез композиция и
срастване на произвеждащите им основи с едновременна
суфиксация и префиксация: предновогодний, повседневный и др.
Това са традиционните афиксални начини на руското
словообразуване, утвърдени в руското езикознание. Освен тях
съществуват и безафиксални, които предполагат образуване на
производни думи без участието на словообразувателни афикси в
състава на словообразувателните форманти. Това са: морфологосинтактичните начини на словообразуването (с изключение на
субстантивацията на прилагателните и причастията), чистата
композиция, чистото срастване, абревиацията, съкращението и
лексико-семантичният начин.
Към абревиацията като комплексна единица на
словообразуването се отнасят сложно-съкратени съществителни –
абревиатури, които са образувани чрез съединяване на съкратени
или пълни основи на думи, които влизат в състава на съответните
произвеждащи словосъчетания. Последният компонент може да
бъде и цяла граматически оформена дума.
Словообразувателният формант на абревиатурата се състои
от съкращаване (скъсяване) на основите на думите на
произвеждащото словосъчетание, единно ударение и съответната
система от окончания (ако съществителното е склоняемо).
Съкращаването (скъсяването) на базовите основи се регулира
единствено от изискванията за удобство при съединяването на
получените произвеждащи основи.
Под влияние на абревиацията в съвременния руски език се
появява начинът, който се нарича съкращаване (скъсяване). Към
него се отнасят прости съществителни имена, които са
образувани от съкратените основи на отделни съществителни,
които не са компоненти на словосъчетания: баскетбол → баскет,
заведующий → зав, помощник → пом и др. Към този начин на
словообразуването се отнасят и неофициалните съкратени лични
имена: Александр (Александра) → Саня, Иван → Ваня и др.
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Основната
сфера
на
употреба
на
съкратените
съществителни е разговорната реч, но сред тях има и такива,
които са станали стилистически неутрални: кино ← кинотеатр,
метро ← метрополитен.
Основните начини на словообразуване в руския език следва
да се отработват в съответни типове упражнения за:
1) определяне на начина на словообразуване на думите:
синеватый, посинеть, синенький, синь, синить, посиневший;
2) определяне разновидностите на даден начин на
словообразуване;
3) разпределяне на дадени думи според начина им на
словообразуване и т. н.
Варианти на такива комплекси от упражнения са
представени в Приложение 3.
§ 4. Гнездовият подход като начин на описание и
изучаване на словообразуването
В края на XIX век В.И. Дал отбелязва, че за руския език е
характерно образуването на думи на “звена, вериги, гроздове”, но
дълго време в центъра на вниманието на дериватолозите се
намират бинарните конструкции, които се състоят от
произвеждаща и производна дума или основа.
За разширяването и задълбочаването на теорията на
словообразувателните гнезда способстват подробните и
задълбочени наблюдения над техните закономерности в
практиката на съставянето на словообразувателните и
морфемните речници (“Словообразувательный словарь русского
языка" на А.Н.Тихонов и "Словарь морфем русского языка" на
А.И.Кузнецова и Т.Ф.Ефремова). Тези разработки стимулират
описанието на конкретните словообразувателни гнезда.
4.1. Съвременни теории за словообразувателното гнездо
В съвременната теория на словообразуването проблемите,
свързани със словообразувателното гнездо, са постоянен обект на
разглеждане. Изучаването на словообразувателното гнездо е
насочено към открояване на закономерностите, свързани с
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действието на вътрешния му механизъм, с определянето на
особеностите на взаимодействието му с другите единици на
словообразувателната система, с построяването на типологията
на гнездата. Е.Л. Гинзбург различава понятията “лексикално
гнездо” и ”словообразувателно гнездо”. Лексикалното гнездо е
съвкупност от сродни думи, организирана с помощта на
лексикалните отношения, т.е. освен словообразувателните
отношения, и чрез отношенията на синонимия, омонимия,
отношения на (семантична) конверсия, с помощта на връзките в
лексико-семантичните групи. Словообразувателното гнездо, от
своя
страна,
се
характеризира
от
отношения
на
словообразувателно
равнище.
В
описанието
на
словообразувателната структура на гнездото авторът въвежда
понятието “отношения на неразривна връзка” (“отношения
сопряжëнности”) [Гинзбург 1979, с. 24-25].
В съвременната дериватология съществуват различни
определения на термина `словообразувателно гнездо`, в които се
акцентира върху различни признаци на гнездата и се отразява
различно разбиране за структурата на словообразувателното
гнездо. Е.Л. Гинзбург определя словообразувателното гнездо
като “подредена съвкупност от отношения на мотивация между
сродни думи” [Гинзбург 1973, с. 146]. Е.С. Кубрякова и П.А.
Соболева
предлагат
следните
дефиниции
на
словообразувателното гнездо: „съвкупност от сродни думи,
йерархически подредени от отношенията на синхронна
словообразувателна производност“; „схема за представяне на
процеса или резултата от процеса на образуване на вторични
единици с различна сложност, в която се фиксира
принадлежността на производните думи към определена част на
речта и степента на отдалеченост на всяка от тях от върха на
гнездото“ [Кубрякова 1979, с. 10-20].
Словообразувателното
гнездо,
наред
със
словообразувателния тип, се признава в качеството му на основна
системообразуваща единица на словообразувателното равнище
на езика. Ако словообразувателните типове участват като
формантни общности и общият елемент за всички производни
думи на един или друг словообразувателен тип е формантът, то за
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другото
обединение
на
производните
думи
–
словообразувателното гнездо – на преден план излиза общността
на корените. Противопоставянето на обединенията по форманти
и обединенията по корени лежи в основата на системната
организация на словообразуването, затова описанието на
системните
връзки
на
комплексните
единици
на
словообразуването, изучаването на системното устройство на
словообразуването предполага открояването и всестранната
характеристика на неговите конкретни проявления [Тихонов
1987, 109].
А.Н. Тихонов анализира гнездото от сродни думи като
езикова единица, характеризираща се с много равнища.
Единиците в словообразувателното гнездо имат формална и
съдържателна, материална и смислова общност.
1) На основата на своите лексикални значения и
лексикални отношения сродните думи са обединени в лексикални
гнезда. От коренната (изходната, непроизводната) дума, която е
разположена в центъра на лексикалното гнездо, се разклоняват
разнообразни семантични нишки към останалите думи.
2) Гнездото от сродни думи може да се разглежда като
единица
на
словообразувателната
система.
“Словообразувателните гнезда са съставени от думи, които се
намират в словообразувателни отношения помежду си и се
отнасят към една коренна (изходна, непроизводна) дума”
[Тихонов 1987, с. 5]. Тези отношения имат строго регламентиран
системен характер и са построени на базата на
словообразувателните значения. Словообразувателното значение,
за разлика от лексикалното, принадлежи на словообразувателните
двойки от един словообразувателен тип. От гледна точка на
семантиката всяко словообразувателно гнездо представлява
определена съвкупност от словообразувателни значения.
3) Гнездото от сродни думи се разглежда като единица от
морфологичната система на езика. В този случай се анализира
взаимодействието на частите на речта на равнище гнездо. Като
базова морфологична единица се разглежда думата, която,
притежавайки определени свойства като част на речта, не само е
елемент на морфологичната система, но и активно участва във
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формирането на нейните комплексни единици, които са
представени в гнездото – двойките, веригите, парадигмите със
структура като части на речта. На всяко от трите равнища думата
се разглежда като носител на определен тип езиково значение.
В смисловата структура на думата всички типове значения
са взаимосвързани и тясно си взаимодействат в процеса на
функционирането и. При изследване на конкретно гнездо се
задействат всички нива на значението му: лексикалното,
морфологичното, словообразувателното и затова изследването на
всяка дума като единица на различните нива не се ограничава с
анализа ѝ само на едно от равнищата. Конкретното изследване
предполага такъв анализ преди всичко на равнище
словообразувателно гнездо, тъй като в словообразувателното
гнездо фактически е съсредоточена цялата информация за
законите на съвместяването на смислите, за взаимодействието на
значенията в процеса на пораждането на новите думи.
4.2. Основни понятия и термини: гнездо, двойка, верига,
парадигма
Общоприето определение за словообразувателно гнездо
като комплексна езикова единица в руската дериватология е
формулировката на А.Н. Тихонов: „Построена в съответствие с
отношенията на производност съвкупност от думи, които се
характеризират с общност на корена” [Тихонов 1985, с.36].
Словообразувателното гнездо е обединение от сродни думи с общ
смислов елемент. Коренът е материалният носител на този общ
смислов елемент (лексико-семантичен вариант, сема), който
обединява думите в словообразувателното гнездо, например:
ходить, хаживать, хождение, ходка, ход, ходьба, ходимость,
ходак, ходатай, ходун, ходящий, ходкий ...; мать, матушка,
мачеха, мачехин, материнство, материнский, по-матерински ... .
Коренът е двустранна езикова единица и неговата общност в
словообразувателното гнездо е двупланова, т.е. формалносемантична.
Словообразувателното гнездо се оглавява от изходна
(непроизводна, немотивирана) дума, която се нарича връх.
Всички останали членове на словообразувателното гнездо са
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производни (мотивирани) и са организирани на принципа на
последователното подчинение. Всяка от тези производни думи е
свързана с върха и със своята непосредствено произвеждаща
посредством живи семантични връзки. Всички думи в гнездото са
сродни, а отпадането на живите семантични връзки води до
отпадане на думата от гнездото и превръщането ѝ във връх на
ново гнездо или в редки случаи в единична дума. Думите, които
влизат в едно словообразувателно гнездо, имат общ семантичен
елемент и материален изразител на тази общност е общият за
всички тях корен.
Всяка дума в гнездото заема предвидено от системата и
закрепено от нормата място и встъпва в словообразувателни
отношения с една или няколко сродни думи от гнездото.
Отношенията между думите в словообразувателното гнездо имат
строго организиран характер, който се създава с помощта на
словообразувателните вериги и словообразувателните парадигми.
Структурата на словообразувателното гнездо се определя от два
плана на отношение: синтагматични и парадигматични. В
синтагматичен план словообразувателното гнездо е съвкупност
от словообразувателни вериги, а в парадигматичен – съвкупност
от словообразувателни парадигми. Всяко словообразувателно
гнездо има индивидуални обем и структура.
А.И. Моисеев съставя типология по различни критерии. На
първо място той разглежда словообразувателните гнезда от
гледна точка на техния обем. “Типологията в зависимост от
обема следва да открои минималния и максималния състав на
гнездата и количественото съотношение на гнездата с различни
състави” [Моисеев 1987, с. 282]. За минимален обем авторът
определя такива гнезда, в които има само две думи:
произвеждаща и производна, а максималният състав на гнездата
не може да бъде определен. Границите на гнездата са подвижни,
тъй като те могат да бъдат попълвани с нови думи.
Освен количествения критерий, А.И. Моисеев посочва
необходимостта от деление на гнездата на структурни типове.
Тази типология се построява на базата на първата. Авторът
определя следните структурни типове:
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1) потенциални гнезда (гнездо – дума) – това са коренни
думи, които не са станали произвеждащи (авеню, виола);
2) елементарни гнезда (гнездо – двойка думи) – алыча –
алычовый, гавань – гаванский;
3) линейни, или верижни гнезда (гнездо – верига от думи) –
арфа – арфист – арфистка;
4) ветрилообразни гнезда (гнездо – ветрило или струпване
на думи) – баян – баянист – баянный;
5) пълен (комбиниран) тип с многочислени структурни
разновидности.
Като минимална съставна част на словообразувателното
гнездо се разглежда словообразувателната двойка. Е.А. Земская
определя словообразувателната двойка като “съотношение на
производната и произвеждащата основи” [Земская1989, с. 332333]: муж – замуж, жена – женить. В словообразувателните
гнезда няма дума, която да не влиза в състава на някаква
словообразувателна двойка. В словообразувателното гнездо има
толкова словообразувателни двойки, колкото са производните
думи в него. Словообразувателните двойки, между които има
тъждествени формални и семантични отношения, съставят един и
същ словообразувателен тип: папа – пап-енька, дочь – доч-енька,
сестра – сестр-ёнка.
Словообразувателна верига е съвкупност от сродни думи,
свързани
помежду
си
посредством
отношенията
на
последователна
словообразувателна
производност
(мотивираност). А.Н. Тихонов, Е.А. Земская, И.С. Улуханов
отнасят словообразувателните вериги към комплексните единици
на словообразувателната система, които се наблюдават в състава
на словообразувателното гнездо [Земская 1989; Тихонов 1985] и
са негова основна синтагматична съставна част. Първият член на
словообразувателната верига е непроизводна в синхронен план
произвеждаща дума, последният – производна непроизвеждаща, а
всички останали думи са и производни, и произвеждащи. Върхът
на словообразувателното гнездо е обща изходна дума за всичките
му вериги.
Конкретните словообразувателни вериги образуват типова
верига. В нейния състав влизат словообразувателни вериги с
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еднакъв набор от словообразувателни типове, които заемат
еднакви словообразувателни позиции: летать – налетать –
налет, катать – накатать – накат, плавать – наплавать –
наплав и т.н. Възпроизводимостта на такива структури, по
мнението на А.Н. Тихонов позволява словообразувателните
вериги да бъдат възприемани като самостоятелни, отделни
единици в йерархическата организация на системата на
словообразуването.
Словообразувателните вериги подреждат отношенията
между думите в словообразувателното гнездо. Изходната дума на
словообразувателната верига е непроизводна (немотивирана), а
всяка следваща дума се различава от предшестващата само по
един словообразувателен формант. Втората (производната) дума
от всяка словообразувателна двойка във веригата, с изключение
на последната, е първа (произвеждаща) дума за следващата
двойка, например: учить – учитель → учитель – учительница.
В раздела „Словообразуване“ на „Руска граматика – 80” са
представени
наблюдения
над
семантиката
на
словообразувателните вериги и се отбелязва, че “думата от втора,
трета и т.н. стъпки на мотивираност може да бъде мотивирана не
само от най-близката от предшестващите я думи в
словообразувателната верига, но и от други предходни думи”
[Русская грамматика 1980, с. 133]. Тази опосредствана мотивация
и законът на аналогията обуславят функционирането в
съвременния руски език на „презстèпенното“ словообразуване,
т.е. образуването на думи с прескачане на отделни стъпки на
словообразувателната верига: первый – первенство –
первенствовать
–
первенствующий
и
диссидент
–
дисссидентство – Ø – диссидентствующий.
Минималният брой звена в словообразувателната верига е
едно (греть – грелка) а максималният брой е шест (мир – мирить
– примирить – примирение – примиренец – примиренческий –
примиренчески). В словообразувателните вериги действа
принципът на йерархията, т.е. принципът на последователното
подчинение на едни единици на други. Тази йерархия се отнася и
за цялото гнездо, тъй като словообразувателното гнездо е
съвкупност от словообразувателни вериги. Минималното
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количество словообразувателни вериги в словообразувателното
гнездо е една (дизайн – дизайнер – дизайнерский – дизайнерски), а
в някои словообразувателни гнезда се наблюдават около сто,
например, в гнездото на думата греть има 99 вериги.
Изучаването
на
семантичната
структура
на
словообразувателната верига се осъществява и по посока на
определяне в нея на полимотивирани образувания. И.А. Ширшов,
описвайки множествеността на мотивациите, смята, че е
необходимо явлението словообразувателна полимотивираност да
се изследва именно на основата на словообразувателната верига.
Той характеризира словообразувателните вериги по следните
признаци: количество на компонентите, лексико-граматическа
съотнесеност между изходната дума и крайното звено на
веригата; последователно или „презстèпенно“ присъединяване на
афиксите; една или повече от една мотивации на последното
звено.
Освен словообразувателните вериги, словообразувателното
гнездо е съставено от словообразувателни парадигми – основна
парадигматична съставна част. Словообразувателните парадигми
са структурен компонент на словообразувателното гнездо и за
разлика от словообразувателните вериги, които се характеризират
с отношения на последователна производност, отразяват
отношения на съвместна производност на думите.
Терминът словообразувателна парадигма започва да се
използва в руското словообразуване през 70-те години на ХХ век.
Съществуват
различни
тълкувания
на
термина
`словообразувателна парадигма`. Тя се интерпретира като: 1)
словообразувателно гнездо; 2) словообразувателна верига в
гнездото; 3) част от гнездото, откроена на базата на радиални
отношения; 4) словообразувателна редица – набор от производни
думи с един общ член – база или формант (това също са
парадигми, но обособени на базата на различен признак). Такова
разнообразие в тълкуването на термина словообразувателна
парадигма може да се обясни отчасти с това, че в „Руска
граматика – 80“ той отсъства. Системното разглеждане на
словообразуването обаче предполага изучаването както на
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синтагматичните, така и на парадигматичните отношения, които
характеризират единиците от всички езикови равнища.
Възниква въпросът коя от тези употреби на термина
`словообразувателна парадигма` отговаря в най-голяма степен на
признаците на парадигмите в езика. Като най-перспективно може
да
се
определи
направлението
в
изучаването
на
словообразувателната парадигматика на руския език, отразено в
трудовете на Е.А. Земская, В.В. Лопатин, Р.С. Манучарян. В
изследванията на Е.А Земская словообразувателната парадигма
се определя като комплексна единица на руското
словообразуване, която представлява “набор от производни думи,
които имат една и съща произвеждаща основа и които се намират
на едно и също стъпало на деривация” [Земская 1978, с. 71]. Това
означава, че съвкупността от непосредствените производни на
една произвеждаща дума съставят словообразувателната
парадигма на тази дума и че членовете на словообразувателната
парадигма са деривати от едно и също стъпало на
словообразуване и са свързани помежду си с отношения на
равнопроизводност.
В гнездото има толкова словообразувателни парадигми,
колкото произвеждащи има в неговия състав. В качеството им на
произвеждащи в рамките на гнездото могат да участват както
непроизводни, така и производни думи. Словообразувателното
гнездо може да се състои от една единствена словообразувателна
парадигма (альбом, альбомчик, альбомный, фотоальбом), но
нерядко съдържа значителен брой словообразувателни
парадигми, например, гнездото на глагола греть съдържа 64, а
гнездото
на
прилагателното
белый
–
95.
Големи
словообразувателни парадигми имат думите, които оглавяват
гнезда, т.е. непроизводните думи. Тези словообразувателни
парадигми са и най-разклонени (чëрный има 104, строить – 116,
высокий – 120 думи). Броят на членовете на парадигмите на
производните думи е по-малък и след третата стъпка на
словообразуването рязко пада. Словообразувателна парадигма
нямат само думите, които не участват в словообразуването, т.е.
думите,
които
нямат
производни.
Като
цяло
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словообразувателните парадигми на глаголите са по-сложни от
тези на съществителните и прилагателните.
Словообразувателните парадигми могат да се разпадат на
блокове, които включват производни думи, отнасящи се към една
и съща част на речта: субстантивен, глаголен, адективен,
адвербиален. В парадигмата на думи от различни части на речта
има черти на сходство и различие. Най-голямо сходство се
наблюдава в парадигмата на думите от една и съща част на речта
и към една и съща лексико-семантична група.
Семантичните отношения между членовете на много от
словообразувателните парадигми със съответните техни общи
произвеждащи са разнообразни. Тези членове като цяло не са
свързани с отношения на мотивация, но извеждането им едни от
други е възможно: агитировать: агит-ациj-а и агит-атор `този,
който агитира` и `този, който води агитация`.
Най-голямо различие между
словообразувателните
парадигми се наблюдава при думите от различни части на речта,
макар че и в пределите на една и съща част на речта също може
да има съществени различия между парадигмите от думи от
различни лексико-семантични групи. Но даже и при думите,
които се отнасят към една и съща тясна лексико-семантична
група, съставът на производните не е еднакъв. Това се обяснява с
действието
на
разнообразни
семантични,
формални
(морфонологически),
стилистически,
лексикални
и
словообразувателни
ограничения,
които
определят
възможностите за съчетаемост на произвеждащите основи с
формантите.
Еднаквите или близките по състав словообразувателни
парадигми образуват типова словообразувателна парадигма
(термин на Е.А. Земская), представляваща “абстрактна
парадигма, която е сформирана от конкретни парадигми с един и
същ набор от словообразувателни значения” [Шмелева 1988, с.
98].
Практическата
работа
при
разглеждането
словообразувателните вериги започва с обяснение понятието
„словообразувателна верига“, съпътствано от съответните
примери. Упражнения върху словообразувателната верига могат
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да насочат към: установяване на отношения на производност
между дадените думи: уч-и-ть – учи-тель – (Ø) – учитель-ств-о –
учительств-ова-ть; построяване на словообразувателни вериги,
които завършват на съответна производна дума: ходить – выход;
установяване на липсващо звено в словообразувателна верига;
съставяне на словообразувателна верига от предварително
зададени производни думи и др. (Приложение 3.)
Целесъобразно е работата над производната дума,
словообразувателната двойка и словообразувателното гнездо да
се провежда в комплекс, когато в резултат от изпълнението на
упражненията, студентът е натрупал достатъчен практически
опит,
за
да
види
системността
в
изучаването
словообразувателните явления.
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ТРЕТА ГЛАВА. ПРОБЛЕМИ НА
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЛЕКСИКА С
ОГЛЕД НА СЛОВООБРАЗУВАНЕТО
§1. Ролята на словообразувателните свойства на думите
при обучението по лексика
Практическото използване на руския език като средство за
общуване е възможно с помощта на усвояването както на
определени речеви образци за конкретни ситуации, така и след
задължителното усвояване на определена съвкупност от езикови
единици. Изучаването на езиковите средства от различни
равнища представлява лингвистичната основа на обучението по
речева комуникация на руски език. Във връзка с прилагането на
принципа на комуникативността в практиката на преподаването
възникват редица въпроси, които се отнасят както към
овладяването на видовете речева дейност в тяхната взаимовръзка,
така и към усвояването на аспектите на езиковата система. В
частност това са въпроси, свързани с усвояването на основния
градивен елемент на всеки език – неговия речников фонд,
неговата лексика. Усвояването на лексиката е тази база, върху
която се изгражда речта на изучавания език. Необходимостта от
усвояване на лексиката за овладяване на руския език като
средство за общуване не предизвиква никакви съмнения.
Вниманието на учените методисти е насочено към намирането на
оптимален път за по-бързото и по-трайното усвояване именно на
лексиката, без разбира се, да се игнорират или омаловажават
останалите аспекти – фонетиката, граматиката, ортографията и
т.н. в курса по практически руски език, защото резултат от
работата над езиковата система може да има само при
комплексното и изучаване.
Един от частните аспекти на лингвистичните основи на
преподаването на руски език във висшето училище, както вече
беше отбелязано в предишните части, е мястото и ролята на
словообразувателните свойства на думите при обучението по
лексика.
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Словообразувателната структура и деривационните връзки
са един от тези аспекти на руската лексика, който, получавайки
през последните няколко десетилетия достатъчно пълно описание
в теоретичен план, се оказва като цяло недостатъчно разработен в
методически план, в частност в методиката на преподаване на
лексика в практическия курс по руски език като чужд. Все пак
съществуват определени традиции за използване на фактите от
словообразуването при преподаването на ортографията и отчасти
на морфологията, където в една или друга степен се взема под
внимание деривационно-структурният аспект на думите, но
следва да се отбележи и че въпросът за ценността на проблемите
на словообразуването за методиката на преподаване на руски
език като чужд нееднократно е бил поставян както в
общометодическите курсове, така и в отделни статии и доклади
(например: Леонтиев 1989, Бабов 1989, Митев 1983, Митев 1989,
Красилникова 2001, Иванова 2012, Плотникова 2011 и др.).
От методическа гледна точка преди всичко следва да се
определи мястото и степента на съответствие на целите и
задачите на обучението по отношение на деривационноструктурните свойства на думите в системата на практическото
изучаване на тематично организираната в процеса на обучението
лексика. Това е свързано с определяне на обема на езиковия
материал и с намирането на възможности за използване на
посочените свойства на производните думи за ускоряването и
оптимизирането на процеса на обучението по лексика на руския
език и съответно с разработката на изходни принципи и критерии
за подбор, методи и начини за подаване на езиковия материал.
Доколкото общата деривационна характеристика на думите
винаги е свързана с конкретна лексика от произволна тематична
група, решаването на този проблем може да се отнесе към
съдържанието на ситуативно-тематичните комплекси, в които е
групиран лексикалният материал в курса за практическото
изучаване на лексиката и които са заложени в учебните програми
па дисциплината.
Разбира се не може да игнорира фактът, че процесът на
обучение по лексика е само етап, компонент от общия процес на
обучението по руски език като чужд, като в още по-голяма степен
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това се отнася за словообразувателните характеристики на
лексиката. Изучаването на деривационно-структурния аспект на
думите не може да бъде самоцелно и изолирано, то е подчинено
на общата цел на обучението и на частните задачи на усвояването
на лексикалния материал и в този смисъл е съпътстващ вид
методическа дейност, подчинен на общия процес на
практическото обучение по чужд език и към повишаване на
неговото качество. Заедно с това информацията за структурата и
деривационните връзки на думите по естествен начин допринася
за формирането на основните и допълнителните знания в
областта на словообразувателната и лексикалната система на
езика,
за
разширяването
на
общата
филологическа
компетентност, за придобиването на професионално-методически
умения.
Една от предпоставките в полза на тематичната
организация на думите в лексикалния минимум за българите,
изучаващи руски език, е възможността за изработване на такова
подреждане на лексикалните единици в него, което максимално и
оптимално да показва връзката между думите на лексикално,
словообразувателно, а оттам – и на ситуативно и речево ниво.
Л.А. Шеляховская се занимава с проблемите на параметрите,
статуса и границите на думите, обединени в тематични и
лексико-семантични групи. Разграничавайки последните два
термина, те отбелязват, че в първата група думите са обединени
въз основа на общността на родовия признак, а във втората – въз
основа на общността на лексикалното значение от гледна точка
на неговата еднозначност, еднотипност. “Семантичната близост
на думите от една тематична група определя еднаквите им
словообразувателни
възможности
и
структурата
на
словообразувателните им гнезда” [Шеляховская 1982, с. 98].
Още една предпоставка за тематичното групиране на
думите е това, че от гледна точка на структурата на
словообразувателното гнездо, “парадигмите на изходната дума
изпитват нейното непосредствено въздействие и семантичната
близост на думите от една тематична група поражда най-голямо
структурно сходство на тези парадигми” [Беркович 1982, с.107].
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При работата над лексиката с помощта на изучаването на
гнездата
в
руското
национално
училище
възниква
необходимостта от създаване на учебен гнездови речник, който
следва да бъде лексемно-словообразувателен. Основна единица в
него е словообразувателното гнездо, в което се включва изходна
дума и определен кръг от производни думи. При съставянето на
такъв речник се решават следните задачи: подбор на сродните
думи и подбор на словообразувателните форманти, които ще
бъдат използвани по време на занятията по руски език като
материал за анализ и усвояване. Имайки предвид обучението по
руски език в националното узбекско училище, Х.И.
Шигабудинова разглежда принципите, които е необходимо да
залегнат в основата на един такъв речник: честота на употреба,
словообразувателен потенциал, ситуативно-тематична ценност и
съчетаемост на думата. Въз основа на тези принципи
изследователката акцентира върху факта, че “от гледна точка на
лексико-граматичната характеристика в качеството им на
изходни думи са взети знаменателни части на речта, които
традиционно активно участват в словообразуването и които са
способни да образуват гнезда от сродни думи (съществително
име, прилагателно име, числително, местоимение, глагол,
наречие)” [Шигабудинова 1982, с. 150]. Методическата обосновка
на подбора на словообразувателните форманти се базира на това,
че цел на учебния речник е да се научат учащите се да определят
значимите части на думата, да разпознават тяхното значение, да
разбират новите думи по съставляващите ги части; да се даде
словообразувателен материал за систематична практическа
работа с последващо разширяване на лексикалния запас. В
съответствие с тази цел критериите за подбор са: честота на
употреба, съответствие на граматичните теми в учебната
програма, съчетаемост на афиксите с избраните изходни думи от
гнездата, т.е. тяхната способност да образуват производни с
голямо количество от представените в речника изходни думи.
Съставеният по този начин гнездови учебен речник може
успешно до послужи за изучаването на лексиката на руския език.
Този извод се подкрепя от факта, че “мотивираността на
значенията на производните думи от значенията на
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непроизводните, от които са образуване, улеснява разбирането на
смисъла на новите думи, отнасящи се към едно гнездо. Всяка
производна дума в една или друга степен е близка по значение
(семантика) с изходната. Повторяемостта в дериватите
(мотивираните думи) на новия елемент на значението на
изходната дума осигурява усвояване на изходната и разпознаване
и запомняне на сродните ѝ думи” [Шигабудинова 1982, с. 151].
Тези положения могат да бъдат използвани и при
обучението на студенти русисти в българското висше училище
при съставянето на учебен гнездови речник на руския език,
какъвто все още не съществува. В тази връзка е необходимо да се
вземат под внимание както вече посочените по-горе
лингвостатистически и лингвистични, така и някои дидактически
принципи, сред които са честотността на думата, нейната
актуалност,
възможността
за
лексикална
съчетаемост,
методическата
целесъобразност,
ситуативно-тематичното
групиране на лексикалните единици, ориентацията към
определен кръг от ползващи такъв речник и др. Ориентацията на
такъв речник е преди всичко към студентите филолози с цел
подпомагане и оптимизиране на обучението по лексика в
практическия курс по руски език. Прилагането на тези принципи
предопределя и целите и задачите на речника:”да се опишат
всички типове на формално-гнездовата съотносителност на
производните и произвеждащите думи, поместени в гнездото; да
се стандартизират тълкуванията на думите от една тематична или
лексико-семантична група, от един словообразувателен тип;
нагледно да се представи словообразувателната система на
руския език” [Баркова 1982, с 183].
Според Е.Э. Науменко при определянето на принципите за
подбор на единиците за лексико-фразеологичния минимум е
необходимо да се разкрият типологичните особености на тези
единици, с други думи, принципите за подбор следва да бъдат
разглеждани като показатели на особеностите на лексикалните
единици. “Същите тези дълбоко индивидуални за всяка
лексикална единица параметри следва да регламентират
методиката за формиране на лексикалния минимум, която
включва процес на системно
изучаване от страна на
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преподавателя на типологичните особености на лексикалните
единици, тяхната оценка, с оглед на честотата на употреба/
разпространеността им в различните видове речева дейност;
както и да разкриват функционалната натовареност на всяка
лексикална единица с цел, след преминаването ѝ през “ситото на
принципите за подбор” [Кричевская 1996, с. 42], методически
грамотно да се организира процесът на изграждане на
лексикалните навици [Науменко, електронен ресурс]
§2.
Словообразувателната
изучаването на руски език като чужд

проблематика

при

Въпросът за значимостта на словообразувателната
проблематика за обучението по руски език като чужд във
висшето училище нееднократно е поставян както в общите
методики, така и в отделни статии (Леонтьев 1989; Бабов 1989;
Митев 1983; Митев, Петрова 1989 и др.).
В статията си „За словообразувателния аспект в
преподаването на лексиката във висшето училище“ Д. Митев и
автора на това изследване говорят, че методическият проблем се
състои в определянето на мястото и степента на представяне на
деривационно-структурните
свойства
на
думите
при
практическото изучаване на организираната тематично лексика в
курса по практически руски език за студенти филолози [Митев,
Петрова 1999]. Необходимо е определяне обема на езиковия
материал и установяване на възможността за използване на
деривационно-структурните свойства на производните думи за
интензифициране на обучението по лексика на руския език и с
разработката на изходни принципи и критерии за подбор, а също
така и на методи и начини на представяне на езиковия материал.
Все повече лингвисти и методисти в областта на
обучението по руски език като чужд се обръщат към потенциала
на словообразуването не само по време на занятията по теория на
езика, но и в практическия курс. Факт са специални издания,
насочени към обучението по словообразуване в практическия
курс както на теоретично, така и на практическо равнище (Л.В.
Красилникова, Г.Н. Плотникова, А.Ю. Кожевников, Л.П.
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Кожевникова, Т.А. Гридина, Н.И. Коновалова, Г.И. Рожкова и
др.)
Словообразуването се разглежда в два аспекта: теоретичен
и практически и се основава както на съвременните
лингвистични теории, така и на достиженията на методическата
наука в областта на чуждоезиковото обучение.
Теоретична основа за лингводидактично описание на
руското словообразуване следва да бъде съвместяването на
структурно-семантичния,
функционално-комуникативния
и
когнитивния подходи. Говорейки за словообразувателен
компонент на комуникативната компетентност,
Л.В
Красилникова представя модел за комплексно системноструктурно описание на руското словообразуване във
функционален и когнитивно-комуникативен план. Разглеждането
на словообразуването в предложения модел се базира на
ономасиологичния подход към руското словообразуване с опора
на словообразувателната категория като комплексна единица на
словообразуването. За теорията и практиката на преподаването на
руски език като чужд е важен фактът, че „включването на
производната дума в определена словообразувателна категория
определя
закономерностите
на
функционирането
на
деривационните морфеми в производната дума и на самата
производна дума в изречението/изказването и по-широко в
текста/дискурса“ [Красильникова 2012]. Именно влизането на
производната дума в определена словообразувателна категория
предопределя
ролята
на
производните
думи
при
взаимодействието с единиците от другите равнища в
изразяването на универсални смисли на широките функционалносемантични категории. Красилникова дава уточнено определение
на руското словообразуване в аспекта на руския език като чужд:
„словообразуването
е
самостоятелен
фрагмент
от
лингводидактичния модел на езика, в което се описват
деривационните модели, отразяващи словообразувателната
структура на производната дума в рамките на семантикословообразувателните категории; фиксират се закономерностите
на функционирането на деривационните морфеми в думата и на
производните думи в изречението/изказването и по-широко в
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текста/дискурса, които са обусловени от когнитивните и
комуникативните задачи; определя се методическият потенциал
на словообразувателните единици от афикса до гнездото“
[Красильникова 2012]. В системата на руското словообразуване
определен
методически
потенциал притежават
всички
словообразувателни единици. От гледна точка на лингвистиката
критериите за подбор на материала по словообразуване за
студенти филолози са: честотност, стилистична характеристика
на производната дума, нейната комуникативна значимост за
дадения контингент учащи се, продуктивност, регулярност и
активност на словообразувателните модели в различните сфери,
теми и ситуации на общуване; от гледна точка на собствено
методическите задачи на обучението следва да се вземат под
внимание специалността на учащите се, целите на обучението,
етапът на обучение, спецификата на дадена разговорна тема.
Г. И Рожкова [Рожкова 1987] описва най-важните езикови
категории с оглед на студентите от националните групи във
висшите училища. В нейната книга „Очерци по практическа
граманика на руския език“ специална глава е посветена на
въпросите на словообразуването и методиката за работа по
словообразуване. От методическа гледна точка е разкрита
връзката на словообразуването с лексиката и граматиката,
подчертава се значението на словообразувателния и
морфологическия анализ, разгледани са начините на
словообразуване, посочен е модел за работа по словообразуване и
нейното място в процеса на обучение.
Г.Н. Плотникова разкрива и обосновава основните
положения
на
лингвометодическия
подход
към
словообразувателната система на съвременния руски език и дава
препоръки за тяхното използване в практиката на преподаване на
руския език като чужд [Плотникова 2011]. Тя разглежда
проблема за описанието на руското словообразуване за учебни
цели, ролята на изучаването на словообразувателните явления в
процеса на овладяване на руски език от чужденци, представя
принципите за описание на словообразуването за учебни цели,
описва единиците на словообразувателната система и предлага
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методическа организация на материала с цел ефективното
овладяване на речниковия запас на руския език.
§3. Основни средства при изучаване на руски език като
чужд
3.1. Описателни граматики
В съвременната лингвистика и лингводидактика пред
учените стои задача за създаване на описателни граматики,
предназначени не само за носители на руския език, на и за
обучаващи се, за които руският език не е роден.
С цел да даде описание на съвременното състояние на
граматичния строй на руския литературен език – неговата
морфемика, словообразуване, морфология и синтаксис, в руската
лингвистична наука е създадена „Руска граматика“ [Русская
грамматика, 1980]. Тази граматика е описателна и нормативна и
съдържа
сведения
за
това
кои
възможности
на
словообразуването, на формата на думите, акцентните им
характеристики, синтактичните им конструкции са единствено
правилни и кои – вариативни, от гледна точка на съвременното
състояние на руския литературен език.
Внимание заслужава и „Граматичният речник“ на А.А.
Зализняк [Зализняк 1980], който отразява съвременното
словоизменение на руския език. Речникът съдържа около 100 000
думи, разположени в азбучен ред в зависимост от крайните букви
на думата. Речникът съдържа и образци на склонения и
спрежения и е предназначен както за специалисти филолози,
преподаватели и методисти, така и за чужденци, изучаващи руски
език.
Разглеждайки основните начини за описание на руския език
като чужд, В.М. Шаклеин смята, че „практическият резултат на
лингводидактичното описание на руския език е създаването на
система от градуирани списъци от думи (с оглед на тяхната
честотност, семантична характеристика, съчетаемост, тематично
групиране, значение и трудност от гледна точка на един или друг
език и т.н.), списък от синтактични конструкции, типови
употреби на основните граматични категории, арсенала от
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стилови средства и др.“ [Шаклеин 2008] Обект на описанието в
лингводидактиката е подбран по определен начин език, който е
резултат от минимизация и компресия и е „освободен“ от
второстепенни за дадените цели черти.
3.2. Речници, учебна лексикография
За целите на обучението по лексика особено значение има
въпросът за учебната лексикография, която се разглежда като
особен отрасъл на лексикографията. Това е „особена
лингвометодическа дисциплина, съдържанието на която са
теоретичните и практическите аспекти на описанието на
лексиката за учебни цели“ [В.В. Морковкин].
Учебната лексикография най-често се определя като
„лексикография на малките форми и с по-голяма обучаваща
насоченост“ [Рубльова 2004, 38]. Терминът „учебен речник“ се
използва в две значения: като обозначение на всякакъв тип
речник, предназначен за целите на обучението, и като название
на всяко своеобразно пособие по лексика, в което за всяка дума в
достъпен вид се дава тълкуване, граматична характеристика,
показват се неговите парадигматични и синтагматични връзки.
Учебните речници имат редица особености:
1) те са с методическа насоченост и строга ориентация за
определен етап на обучение;
2) притежават специфичен подбор на езиковия материал,
който следва да отговаря на определени критерии за методическа
целесъобразност;
3) обхващат всички етапи на речевия акт и са
предназначени за обучението по всички видове речева дейност.
По своята насоченост учебните речници се разделят на две
групи: речници, предназначени за носители на езика, и речници
за чужденци, изучаващи руски език.
Типовете учебни речници се определят от задачите и етапа
на обучение и от аспекта на лексиката – обект на описание, но
повечето от тях имат комбиниран характер.
1) От гледна точка на езиковата система съществуват
речници от парадигмален тип („Школьный словарь антонимов“
на М.Р. Львов или „Учебный словарь синонимов русского
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языка“), речници от синтагматичен тип („Учебный словарь
сочетаемости слов русского языка“ под ред. на П.Н. Денисов и
В.В. Морковкин).
2) От гледна точка на езиковата семантика се различават
тълковни речници („Краткий толковый словарь русского языка“
за чужденци, под ред. на В.В Розанова или „Школьный словарь
иностранных слов“ на Л.П. Крисин) и идеографически
(„Тематический словарь русского языка“ под ред. на В.В.
Морковкин или „Словарь-справочник по русской фразеологии“
на Р. И. Яранцев, в който фразеологизмите са систематизирани по
тематични групи).
3) Както и общите, учебните речници могат да бъдат
едноаспектни и комплексни. За пример може да се даде
комплексният учебен речник „Лексическая основа русского
языка“ под ред. на В. В. Морковкин.
4) От гледна точка на езиковата ориентация речниците
биват едноезични („Толковый словарь русского языка“ за
националните училища) и двуезични учебни речници („Краткий
русско-французский учебный словарь“ на А.А Зализняк;
„Русский словарь. Учебный словарь русского языка для
иностранцев“на Н.М. Аникина). И двата типа речници могат да
бъдат насочени към изучаващите руски език с определен роден
език („300 общеупотребительных русских пословиц и поговорок“
на Г.Л. Пермяков за говорещи на български език).
В областта на словообразуването особена група
представляват така наречените деривационно-семантични
речници – речници, в които информацията за морфемната и
словообразувателната структура на думата се обединява с
нейната семантична характеристика: лексикалното значение на
анализираната дума във всички случаи, когато това е възможно се
разкрива чрез тълкуване с помощта на нейната произвеждаща.
[Попова 2012, с. 98-99] Това са речници, в които чрез
„словообразувателна перифраза са експлицирани деривационносемантичните връзки на думите, тяхното словообразувателно
значение и (при широко разбиране на производността)
семантико-мотивационни отношения“. [Конищева 2013] За
връзката
по
форма
и
по
значение
формираща,
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словообразувателните гнезда (или парадигми) – обект на
словообразувателните речници, говори и Е. Пернишка.
Характеризирайки структурата на съвременните речници, тя
отбелязва, че в излезлия неотдавна словообразувателен речник
„думите се обединяват около словообразувателните корени или
основи и се посочва последователното натрупване на морфеми
към тях, чрез което възникват нови и нови лексеми: например: от
казвам – показ, показвам, приказвам, приказка, приказен,
приказлив, сказка, сказчик, доказвам, доказателство, отказвам,
отказ, оказвам (се), показвам, показен, показалка, показалец,
изказвам, изказан, изказ, изказване, подсказвам, подсказвач и
т.н.“ [Пернишка, електронен ресурс]. В това се състои ролята на
словообразувателните речници „да покажат словотворческите
средства на езика в един пълен и системен вид, най-активните
словообразувателни единици и редица други особености на
системата“. [пак там]
В традиционните словообразувателни речници връзките по
форма и по значение са представени в имплицитен вид, тъй като
без те да се вземат под внимание, е невъзможно да се откроят
нито отношенията на производност, нито морфемната структура
на думата. Към този вид речници могат да бъдат отнесени
„Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный“
на Т. Ф. Ефремова (М., 2000); “Гнездовой толковословобразовательный словарь композитов“ на А. В. Петрова
(Симферопол, 2003); „Толковый словообразовательный словарь
русского языка“ на И. А. Ширшов (М., 2004); „Словарь детских
словообразовательных инноваций“ С. Н. Цейтлин (СПб., 2006) и
др. Към тези речници може да бъде отнесен и „Толковый словарь
словообразовательных единиц русского языка“ на Т. Ф.
Ефремова (М., 2005), който описва афиксалните единици и
техните словообразувателни отношения.
Сред тези речници специално внимание заслужава
тълковно-словообразувателният речник на руския език
(„Толковый словообразовательный словарь русского языка“) на
И. А. Ширшов [Ширшов 2004]. Появата на такъв речник става
възможна благодарение на теоретичните и приложните
изследвания на словообразувателното гнездо. Речникът съдържа
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тълкуванията на 37 000 думи, като авторът се е стремил
дефиницията да съответства на словообразувателната им
структура и на историята на анализирания дериват. Всички
сродни
производни
се
посочват
в
пределите
на
словообразувателното гнездо. Подробно са описани около 2000
комплексни единици. Създаденият по този начин комплексен
тълковно-словообразувателен речник няма аналози в руската
лексикография. Централно място в понятийно-терминологичния
апарат
на
речника
заема
понятието
„тълковнословообразувателно гнездо“, под което Ширшов разбира
„групиране от сродни думи с фиксиране на лексикалните
значения
и
словообразувателната
структура
на
производните“[пак там, с. 6].
Всички тези речници биха могли да послужат за добра база
и модел за разработване на учебен речник по словообразуване за
целите на обучението по руски език в българското висше
училище.
§4. Словообразувателният компонент на обучението по
руски език във висшето училище
За словообразувателен компонент на обучението може да
се говори при работата над всички видове речева дейност: при
рецептивните – идентифициране, разбиране, осмисляне на
думите при аудирането и четенето, при продуктивните –
правилен, “компетентен” избор или образуване и употреба на
думите при говоренето и писането. Сложността на знаковата
природа на езика (съответно – на думите) дава възможност да се
насочи вниманието към едновременно разчленената и единна
форма на образа на думите като речеви единици, към
структурните и семантико-асоциативните връзки между думите.
Като отчитат посочените общи постановки, могат да се
разгледат три основни въпроса, тясно свързани помежду си,
които разкриват същността на проблема:
а) какви са факторите, които определят връзката на
лексиката със словообразуването и необходимостта от
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актуализация на словообразувателния компонент в процеса на
обучение;
б) по какъв начин данните за словообразувателната
характеристика на думите се отразяват при определянето на
лексикалния минимум и количествената и качествената промяна
на активния лексикален запас на студентите;
в) какви видове работа са свързани със спецификата на
деривационно-структурните свойства на думите.
Актуалността на словообразувателния компонент при
обучението по лексика в българското висше училище се определя
от следните фактори:
А) Значителен превес на производните думи в системата на
руския език. В речниковия състав на руския език думите се делят
на непроизводни (немотивирани) и производни (мотивирани).
Производните думи са повече от 85% от общото количество на
думите. Например, гнездовият “Словообразувателен речник на
руския език) на А.Н. Тихонов включва 126 690 производни думи
и 12 542 непроизводни (изходни за гнездата), към които могат да
се причислят още 5 497 думи (3.7% от речниковия състав), които
не образуват словообразувателни гнезда [Тихонов, 1985, т. II, с.
440]. Непроизводните думи заемат съществено място в
словообразувателната система с това, че стоят на върха на
гнездото от сродни производни думи; те реализират също така
непосредствени деривационни отношения с производните думи
от първата стъпка на деривацията.
Б)
Производните
думи
се
характеризират
със
словообразувателна структура (мотивираща и формантна част,
словообразувателно значение), принадлежат към определени
начини на словообразуване, словообразувателни типове и
категории. Всички тези свойства имат непосредствено отношение
към вътрешно-структурната организация на лексикалната
система (лексикалната семантика на думите, стилистическото
разслояване на думите, синонимията, антонимията и др.).
В) По-голяма част от думите в руския език се разпределят
по признака общност на корена в лексико-деривационни
обединения – словообразувателни двойки, вериги, гнезда. С това
собствено
деривационните
отношения
между
думите:
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произвеждаща (мотивираща) – производна (мотивирана) имат
реална изява в конкретните лексеми.
Г) Словообразувателното значение на производните думи,
като значение от обобщено-категориален тип, е свързано с
лексикалното (индивидуалното) значение; то позволява да се
откроят системните семантични и структурни връзки на думите,
да се определят различните възможности за тяхната интеграция,
лексико-семантичната дистрибуция, наличието на лексикални
опозиционни отношения.
Наличието в езика на посочените фактори поставя
преподавателите методисти пред необходимостта да се съобразят
с критерия за словообразувателната ценност както при подбора и
определянето на обема на изучаваната лексика, така и при
разкриването и използването на специфични начини и методи на
обучение.
Данните за словообразувателната характеристика на
думите се отразяват при определянето на лексикалния минимум и
количествената и качествената промяна на активния лексикален
запас на студентите. На преден план излиза решаването на два
въпроса, свързани с подбора на лексиката: 1) определяне на
единици и принципи на подбор и 2) определяне на процедурата и
източниците на този подбор. Н.Д. Галскова и Н.И. Гез,
анализирайки групите принципи на подбор на лексикален запас
за изучаващите чужди езици, отделят в обособена група
лингвистичните принципи на подбор. Сред тях един от основните
е принципът на словообразувателната ценност на лексикалната
единица (т.е. способността ѝ да образува производни единици и
да създава предпоставки за лексикална догадка и самостоятелна
семантизация).
Видовете работа, свързани със спецификата на
деривационно-структурните свойства на думите, се съпровождат
от трудности, които следва да се отчитат при организацията на
лексикалния състав. Несъмнено за успешното овладяване на
езика е необходимо учащите се да се научат да използват
рационално езиковата догадка, която допринася за облекчаване и
ускоряване на прочетеното или чутото. Това може да се
осъществи с помощта на законите на словообразуването.
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Овладяването на продуктивните словообразувателни модели като
схема за образуване на производни думи допринася за
разбирането на непознатите думи. „В хода на разграничаването и
преразпределянето на елементите в думата обучаващият се
получава възможност да формира нови връзки, които съдействат
за неговата последваща аналитико-синтетическа дейност“
[Лысакова и кол. 2004, с.140].
4.1. Словообразуването в учебните програми и учебните
пособия за изучаване на руски език като чужд в системата на
висшето образование
Задачите на обучението на студенти русисти в областта на
словообразуването са в тясна връзка с потребностите на
обучението по руски език като чужд в средното училище.
Анализът на Държавните образователни изисквания за учебно
съдържание по чужд език и Учебните програми по руски език в
българското средно училище с оглед застъпването в тях на
словообразувателния компонент може да даде представа за
равнището на овладяване на знания и на формиране на умения в
областта на словообразуването, с което студентите филолози
постъпват във висшето училище. При анализа застъпването на
словообразуването в документите, регламентиращи обучението
по руски език в българското средно училище, е необходимо да се
отбележи, че то е недостатъчно за достигане на поставените цели
на образователния процес:
1) във всички програми езиковите знания носят
пожелателен характер;
2) отсъства системно изучаване на словообразуването във
всички етапи и профили на обучението;
3) фактите от теорията на словообразуването имат
спомагателен характер при изучаване на други явления от езика;
4) не е отредено специално място за изучаване на
словообразувателните гнезда, отсъстват упражнения 2.
2

Виж по подробно за това в Държавните образователни изисквания и Учебните
програми в различните образователни области, отразени в сайта на
Министерството на образованието и науката.
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Наличието на изисквания към определени знания и умения
в областта на словообразуването, независимо че те са крайно
недостатъчни, налага необходимостта от специална подготовка
на бъдещите преподаватели по руски език в средното училище.
Следва да се отбележи, че словообразувателният компонент
е слабо застъпен в курсовете по практически руски език и в
българските висши училища. Това е видно при разглеждане на
учебните програми и учебните пособия, които се използват във
филологическите специалности.
Въпросите на словообразуването на руския език са
засегнати в следните случаи:
1) при изучаване на системата от руските собствени имена,
където словообразувателни афикси участват при образуването на
умалителни и ласкателни имена;
2) при образуване на названия на лица по отношение на
тяхната етническа принадлежност;
3) при обозначаване на лица в зависимост от рода на
занятие или професията им се обръща внимание само на мястото
на ударението, но не и на словообразувателните начини и модели
на образуване;
4) при образуване на сложни прилагателни за
характеристика на външността на човека;
5) при изучаване на степените за сравнение в руския език;
6) при изучаване на глагола, когато словообразувателни
афикси участват в образуването на видови двойки;
7) при изучаване на съществителни, означаващи
емоционална характеристика на лица от мъжки и женски пол или
назоваващи род на занятието на тези лица;
8) при изучаване на глаголите за движение, когато
представките внасят допълнително значение за характера на
движение;
9) при изучаване на образуването на неопределените
наречия;
10) по време на изучаване на правописа на различни афикси
и съчетания от тях;
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11) при обучението се различават някои паронимни двойки 3
и др.
Налага се изводът, че въпреки високата ефективност на
използването на словообразувателния компонент в обучението по
лексика в практическия курс и наличието на упражнения със
словообразувателен елемент в учебниците, те са откъслечни, не
дават информация за словообразувателните процеси, които
протичат при образуване на новите думи; няма целенасочено
включване на упражнения за изграждане на умения за използване
на словообразувателни модели за създаване на нови думи и на
умения за разграничаване на словообразувателните елементи
така, че дори и непозната дума да се разпознае и разбере (или
разбере отчасти) благодарение на словообразувателните
форманти и словообразувателното си значение, което е поабстрактно.
В условията на обучение по руски език като чужд на
територията на Руската федерация обогатяването на речниковия
запас в процеса на работата над словообразуването интересува и
лингвисти, и методисти. При изучаването на структурата и
значението на сродните думи става възможно не само
попълването на речника на учащите се, но и се формира навикът
за осъзнатата употреба на думите в речта. При усвояването на
лексикалните значения на новите думи, в процеса на
семантизацията
разкриването
на
словообразувателните
характеристики на тези думи е необходим помощник на
осмисленото, логическото запомняне.
Един от начините за работа по словообразуване с учащи се,
за които руският език е чужд, описва К.Ю. Ахунджанова в
статията си “Словообразувателната верига като единица на
обучението” [Ахунджанова, 1982, с. 256-261]. Авторката
акцентира върху значението на изучаването на руското
словообразуване както за практиката на преподаването на руския
език като роден, така и при изучаването на руския език като език
на специалността. Тя отбелязва, че изучаването на руския език
3

За това по-подробно виж актуални учебници и учебни пособия по практически
руски език за студенти русисти.
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като език на специалността се води като цяло на лексикално и
морфологическо ниво. Опитите да се използва словообразуването
са крайно редки, докато използването на фактите от това езиково
равнище би позволило да се съкрати количеството на думите,
които е необходимо да бъдат запомнени в процеса на изучаване
на руския език. Това, от една страна, преди всичко създава
условия за формиране на потенциален речник. От друга страна,
ако студентът знае теорията на руското словообразуване, то от
вече известната му дума може да “получи” останалите елементи
на гнездото.
Придържайки се към схващането на А.Н. Тихонов, че за
единица на обучението на словообразувателно равнище следва да
бъде прието словообразувателното гнездо, можем определим
етапите, през които следва да преминат студентите. Отначало е
необходимо да се започне с отработване на словообразувателната
двойка като минимална единица (термин на А.Н. Тихонов) на
словообразувателното гнездо, след това да се премине към
усвояване на словообразувателната верига, като следваща покрупна единица на словообразувателното гнездо, “подредена в
резултат от отношенията на производност съвкупност от думи,
характеризиращи се с общност на корена” [Тихонов 1985, с. 36].
Словообразувателната верига има съществено значение за
разширяването на потенциалния речник на студентите филолози.
„Потенциалният речник в аспекта на словообразуването следва
да бъде разбиран като съвкупност от производни лексикални
единици, които могат да бъдат разбрани от учащите се по време
на четене или аудиране, или да бъдат създадени от тях по време
на говорене и писане на основата на изучените деривационни
модели, въпреки че не са се срещали по-рано в неговия речев
опит“ [Красильникова 2012, с. 9].
Опити да се въведе словообразувателен компонент в
обучението по руски език са правени в националните училища на
Руската Федерация. М.Ш. Шекихачова описва работата в едно
експериментално училище на Кабардино-Балкария, където
учащите се изучават управлението на руския глагол въз основа на
словообразуването [Шекихачева 1982, с. 85-87]. Обучението се
провежда поетапно. Отначало се предлага словообразувателна
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двойка, например произвеждащ глагол – производен глагол,
управляващ един падеж, след това словообразувателна двойка с
префиксален глагол, управляващ друг падеж. Глаголните и
отглаголните образувания се построяват в словообразувателна
верига, като това дава възможност да се проследи как
производните глаголи и отглаголните съществителни си предават
по “верига, наследство” (или запазват) едно и също управление.
След като учениците се научат да определят вярно падежа на
управляваната дума както в словообразувателната двойка, така и
в словообразувателната верига, се преминава към по-сложен
етап: двойките и веригите се обединяват в словообразувателни
гнезда. На учениците се предлагат няколко етапа на работа с
производната дума, отразени в самите упражнения: 1. от глагол в
несвършен вид (по-рядко от свършен вид) 2. с помощта на
приставка (например до-) 3. се образува глагол от свършен вид
със значение `действие, назовано от произвеждащия глагол`: `да
доведа до някакви предели в пространството или във времето`.
Всички тези глаголи с префикс
до- от дадения
словообразувателен тип управляват родителен падеж. Например:
добежать до … (автобус, стадион; школа, улица, аптека; озеро,
поле). По същия начин се отработват и други двойки. Като
резултат от проведената работа наред с усвояването на
граматическите свойства на производните думи, благодарение на
поетапността на извършваните действия, учениците могат вярно
и бързо да определят значението на използваните думи, което
допринася за бързото разширяване на речниковия запас и за
формирането на потенциален речник. Описаният опит може да
бъде използван при обучението по руски език на студентите
филолози, тъй като такъв начин за отработване на глаголното
управление въз основа на словообразуването е от значение и за
получаването на теоретични знания от областта на руското
словообразуване.
Като
изброява
основните
характеристики
на
словообразувателното гнездо, М.Г. Хайрулина разглежда
похватите за неговото изучаване в националните училища на
Руската Федерация [Хайрулина 1982, с. 89-91]. Тя смята, че
запознаването на учащите се със словообразувателното гнездо е
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най-важният източник за попълване на речниковия запас, развива
усета към думата, към нейния състав и, по този начин, усета към
езика въобще, повишава речевата култура на изучаващите руски
език, повишава ортографичната грамотност вследствие на тясната
връзка между ортографията и словообразуването. Според
авторката с оглед на лексикалните минимуми е необходимо да се
засили работата по съставяне на словообразувателни гнезда, като
за изходни се използват най-употребяваните съществителни,
прилагателни, глаголи и други части на речта. Упражненията над
словообразувателните гнезда могат да бъдат най-разнообразни:
да се намери коренът в дадените сродни думи, да се покаже
начинът на образуване, да се разкрият значенията на морфемите,
да се дадат сродни на дадените думи, да се подчертаят
редуващите се съгласни в дадените двойки, да се намери
произвеждащата основа, да се извадят от ученическия
словообразувателен речник словообразувателни гнезда с изходна
дума съществително, прилагателно, глагол и т.н.
С.С. Суслаева предлага особена методика за работа със
словообразувателни гнезда при работа с ученици, за които
руският език не е роден. Тя се базира на съпоставянето на
данните от словообразувателния речник с тези в тълковния.
Такова съпоставяне според авторката „допринася за осъзнаването
от учащите се на словообразувателното гнездо както като
формално, така и като семантично единство“ [Суслаева 2011,
с.111]. На тази основа от С.С. Суслаева е разработена система от
упражнения.
При обучението на специалисти филолози е напълно
уместна опората на съотношенията между производната и
произвеждащата основа. Такова разглеждане на думите на
словообразувателно равнище способства за правилното
определяне на семантичните връзки помежду им.
Целенасочената и планомерна аналитична работа, насочена
към усвояването и затвърждаването на производната лексика,
придобива особено значение при изработването на навика за
автоматизирано възприятие на неизвестните производни думи,
при изработването на уменията самостоятелно да се определят
значението на непознатите производни думи въз основа на
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знанието за съставящите ги компоненти и принадлежността им
към определен словообразувателен модел.
Според някои методисти е необходимо словообразуването
да присъства на занятията по време на целия курс на обучение.
Позовавайки се на факта, че в словообразувателните процеси
намират непосредствено отражение постоянните изменения в
лексикалния състав на езика, Цзин Тефен пише, че овладяването
на словообразувателната система на руския език от китайски
студенти русисти е особено важно [Цзин Тефен, електронен
ресурс]. Той предлага три степени в обучението по
словообразуване, които отговарят на четиригодишния курс на
обучение в университетите на Китай. Първата степен той нарича
“пробуждане” и нейната задача е предизвикване на интерес към
словообразуването. С цел тренировка и изработване на навици за
словообразувателен анализ се предлагат упражнения за
определяне на начина на словообразуване и за извеждане на
словообразувателната структура на зададени сродни думи.
Втората степен – “възприятие” – предвижда формиране на
представа у учащите се за значението на новите за тях думи въз
основа на техните словообразувателни характеристики.
Студентите се запознават със словообразувателния тип,
сравняват значенията на различни словообразувателни форманти
на базата на една и съща дума. На тази степен студентите се
запознават
с
понятията
“словообразувателна
верига”,
“словообразувателна парадигма” и “словообразувателно гнездо”.
Третата степен е “усвояване” и предвижда усвояването на метода
на словообразувателен анализ, свързан с тълкуването на
производни думи не само по време на занятията по руски език, но
и от учебниците по съвременен руски език и в периодиката. На
този етап е необходимо студентите да разграничават
съотношението между морфемния и словообразувателния анализ
и да знаят как да прилагат правилния подход към всяка отделна
група.
Без съмнение натрупаният от руските специалисти опит със
студенти чужденци и в националното училище би могъл успешно
да се използва в обучението по лексика със словообразувателен
компонент на студентите филолози в българските висши

92

училища. Все пак следва да се направи уговорката, че е
необходимо този опит да се използва, след като той бъде
адаптиран за студенти, които са носители на български език, тъй
като учебните пособия и учебниците, които се използват на
територията на Руската Федерация за чужденци, не са
ориентирани към българска аудитория. В тях не е отчетена
възможната отрицателна интерференция, обучението по тях се
провежда в условия на езикова среда. Освен това студентите
изучаващи руски език, по-често го използват като средство за
получаване на професионална квалификация в други области на
науката. Независимо от различията в условията на преподаване
на руски език у нас и в чужбина, очаквано е практическият курс
по руски език в българското университетско образование да се
ориентира по-широко към системна работа по словообразуване,
като максимално се използват постиженията на морфемиката и
словообразуването. Във връзка с това могат да се направят някои
препоръки:
1) Необходимо е още в началото на обучението на
студентите русисти на занятията по практически руски език да се
положат основите на по-задълбочена подготовка по
словообразуване. Да се въведат и затвърдят основните
теоретични сведения от областта на словообразуването. Такива
знания биха позволили да се систематизират знанията по
ортография и граматика.
2) Обучението в правилно разбиране на структурата и
използването на производните думи в речта би допринесло за позадълбоченото усвояване на лексикалните единици.
3) Би могло да се препоръча да се обогати и разшири
диапазонът от словообразувателни типове, които ще се въвеждат,
усвояват и затвърдяват по време на практическите занятия по
руски език във висшето училище.
4) Още в началото на обучението по практически руски
език, при изучаването на ситуативно-тематичните комплекси по
лексика да се използва гнездовия подход там, където това е
възможно с оглед разширяване на активния речник на студентите
още в началото на обучението по практически руски език.
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4.2. Теория и практики в обучението по лексика във
висшите училища
На ХХ конгрес на МАПРЯЛ А. Мустайоки отбелязва, че за
обучаващите се съществуват редица трудности, свързани със
системата на езика: на фонетично, лексикално, граматично ниво.
Трудности има и при изучаването на словообразуването. “За
руския език е свойствена богата словообразувателна система.
Въпреки че тя в голяма степен подпомага усвояването на нови
думи, в същото време многоморфемността на лексикалните
единици прави заучаването на думите усложнено от самото
начало на обучението“. [Мустайоки 2003, с. 130]
В министерството на образованието на Русия в рамките на
приоритетните програми на висшето училище за развитие в
областта на езикознанието се разглежда въпросът за динамиката
на деривационните подсистеми. Като едни от основните насоки
на езиковедските изследвания се разглеждат: изучаването на
словообразувателната интерпретация на различните лексикосемантични групи и полета; анализът на ономасиологичната
структура на словообразувателните типове; развитието на
семасиологичния
подход
към
изучаването
на
словообразувателните
гнезда;
изследването
на
словообразувателните микросистеми, отразени в асоциативновербалната
мрежа;
диахронното
изучаване
на
словообразувателните подсистеми в ономасиологичен и
семасиологичен аспект. Като причини за включването на
даденото направление в системата от приоритетите на научната
дейност във висшето училище се изтъква фактът, че
словообразувателната когнитология е все още малко изучена
област на лингвистиката, въпреки че и в статиката, и в
динамиката на словообразувателните подсистеми ярко се изявява
спецификата на езиковото съзнание. В словообразуването
намират отражение явленията от всички равнища на езиковата
система. В руската наука от 2003 година насам се работи по
завършването на такива проекти, като: разработка на методика за
анализ на словообразувателните подсистеми в когнитивен аспект;
ономасиологично
и
семасиологично
изучаване
на
словообразувателните подсистеми; определяне на признаците на
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мотивацията, които са отразени в словообразувателнономинативния процес и определяне на когнитивните модели,
които са реализирани в граматиката на езика, в частност – на
словообразувателно равнище.
В катедрата по съпоставително изучаване на езиците на
Московския държавен университет И.Г. Милославски чете
лекционния курс „Руски език и култура на речта”, в който в
раздела „Словообразуване и морфология” се разглежда строежът
на руския език от позициите на реципиента и от позициите на
производителя на речта. Обект на разглеждане в курса е
структурата на руската дума и значимите компоненти в нея –
коренът, представките, суфиксите и окончанията. Курсът се
състои от две части –словообразуване и морфология. В първата
част се разглеждат морфемният състав на руската дума и
важността на този състав за рецептивните видове речева дейност
и словообразувателната връзка между руските думи и важността
на тази връзка за продуктивните видове речева дейност.
В рамките на Катедрата по руски език за чужденци в
Московския държавен университет се четат редица лекционни
курсове: Функционално словообразуване, Лингвистични основи
на изучаването и преподаването на руски език и култура
чуждестранна аудитория, Практическа стилистика, Практическа
лексикология и словообразуване, Функционално-когнититвно
представяне на производните думи в практиката на преподаване
на РКИ.
В катедрата по Руски език и документалистика във
Волгоградския държавен университет през тази година за
студенти магистри е включен курсът „Функционално
словообразуване в аспекта на РКИ“. В учебната програма се
отбелязва, че той заема важно място в кръга дисциплини от
професионалния цикъл и допринася за практическото усвояване
на методиката на преподаване на руския език като чужд. В
учебните задачи на дисциплината влизат разглеждането на
морфемната и словообразувателната структура на думата;
осъществяването
на
функционална
характеристика
на
словообразувателните единици и определянето на тяхното място
в преподаването на руски език като чужд; характеризирането на
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съществуващите методи на работа над морфемиката в
чуждоезикова аудитория; представянето на класификация на
морфемните и словообразувателни грешки и пътищата за тяхното
преодоляване в работата със студенти, изучаващи руски език като
чужд [Программа 2014].
Могат да бъдат посочени още редица учебни програми от
различни висши училища, като всички те са ориентирани към
изучаващи руски език като чужд на напреднал етап на обучение,
с вече сформирани основни представи за функционирането на
частите на речта в руския език и определен речников запас.
Освен това, тези програми са насочени към студенти, които
изучават руския език като чужд в условията на езикова среда в
рамките на висшите училища на територията на Русия.
В българското висше училище в последните години
обучението по руски език в повечето случаи започва от нулево
ниво, или от ниво А1 според Европейската езикова рамка. Това
означава, че студентите русисти постъпват във висшето училище
с нулев или минимален езиков опит в областта на руския език.
Следователно възниква проблемът за диференциацията и
едновременно за преодоляването на различията в областта на
равнището на владеене на езика и в нееднаквия езиков опит на
студентите. Това налага модифициране и оптимизиране на
модела на обучение по руски език като чужд според
потребностите на българската образователна система. Този модел
трябва да се основава на факта, че изучаващите чуждия език
образуват и разпознават нови думи чрез същите механизми, тъй
като, усвоявайки чуждия език, човекът усвоява и
словообразувателните типове, модели и правила, а също и
градивните елементи, каквито са коренът и словообразувателните
афикси, с помощта на които се създават думите. При
въвеждането на производните лексикални единици, образувани
по продуктивни модели, техните съставни части също са единици
на обучението, тъй като е важно учащите се да умеят да разбират
и разчленяват думата на части, да използват и съставят дума от
известен корен и афикс. Именно формирането на способността да
се комбинират нови единици на основата на вече познати и
запомнени и да се разпознават те в речта дава възможност на
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изучаващите чужд език да бъдат значително улеснени в процеса
на усвояване: необходимо им е да запомнят значително по-малко
градивни елементи на думите и да овладеят навика свободно да
ги комбинират в процеса на извършване на речева дейност на
изучавания език. Наред с възприемането и усвояването на готови
изказвания учащият се овладява навика да ги разчленява,
преобразува, да заменя различни компоненти, което му дава поголяма свобода на изказа.
В този контекст се полага по-нататъшното развитие на
методиката на чуждоезиковото обучение, а именно:
1) В конкретния акт на номинацията по време на
извършваната речева дейност е възможно или да се вземе вече
готова номинативна единица, която се съхранява памет във вид
на лексикон, или да се създаде нова, мотивирана единица на
номинацията, която се образува по определени деривационни
правила и модели. Тези правила и модели също се съхраняват в
паметта и съществуват във вид на образец, по аналогия на който
се създава новата единица, или като абстрактно правило за
построяване на единицата под формата на схема. Оттук следва, че
човек владее два различни механизма на речта: механизъм за
възпроизвеждане на нови единици и тяхното извличане от
паметта и механизъм за комбинирането на единиците по
различни правила. Ономасиологията описва лингвистичните
основи на механизма на номинацията, т.е. тя се занимава с
изучаването на това как се извършва обработката, разчленяването
и
систематизирането на извънезиковото съдържание в
съответствие с начините за именуване в дадения език.
2) Думата като обект на изучаване от словообразуването
може да се разглежда като основна единица на номинацията,
извършвана по време на речевата дейност от носителите на езика.
Изучаването на лексикалния състав е една от основните задачи на
изучаващите чужд език, тъй като думата е градивен елемент на
съдържанието на това обучение. Устойчиво сформираните
лексикални навици са важно условие за качеството на речта при
усвояване на чуждия език. Ето защо ключов критерий във всеки
курс
на
обучение
при
подбора
на
лексиката
е
словообразувателната ценност на думите.
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3) Смисловата структура на производната включва цялата
информация, която може да се извлече от нея. Основна черта на
производната дума е нейният препращащ характер, а главен
отличителен признак е свойството на двойната референция, т. е.
отношението ѝ към действителността и към думите. Оттук в
науката се говори за индивидуалното лексикално значение на
всяка производна дума и възможността за извеждане на
значението ѝ от свързаната с нея сродна дума. Спецификата на
производната дума може да се изрази в това, че тя едновременно
отразява и някакъв фрагмент от действителността, и някакви
отношения между предметите от действителността и
обозначаващите ги думи. В това се състои същността на
деривационните връзки или на отношенията на продуциране на
едно значение от друго. Това означава, че е налице “… нов аспект
на значението – отражението на определен тип връзка между
думите и възможността за повтарянето му при аналогичното
словообразуване” [Кубрякова 1980, с. 91].
4) Свойството на производната дума да бъде обяснена чрез
позоваване на друга, произвеждаща и включването ѝ като
участник в определена формула на мотивацията, която се повтаря
в серия еднотипни образувания, позволява тя да се разглежда
като наименование с регламентиран, моделируем характер. Това
осигурява възможността за образуване на нови названия по
определен образец, по аналогия и разпознаване на нови,
непознати думи на основата на познатите елементи и с опора
върху
моделите, по които те са образувани. Този факт
извънредно значим от гледна точка на методиката.
5) Друго свойство на смисловата структура на
производната дума е нейната способност да се разчленява на
съставни части, които се повтарят в друго обкръжение със
същото значение. При определянето на разчленеността на
производната дума Е.С. Кубрякова се позовава на
експериментални данни, получени именно в процеса на
овладяване на езика. Според тези данни производните думи,
образувани по продуктивни модели, се съхраняват в паметта на
човека, разделени на части, и при необходимост тези части се
извличат оттам и служат за сглобяване на нова единица.
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4.3. Аспектно обучение и мястото на словообразуването в
обучението по лексика на студентите русисти
Под аспектно преподаване А.А. Леонтиев разбира такова
обучение, “при което езиковите явления от различните равнища
на системата (фонетика, граматика, лексика, стилистика) се
отработват отделно, и, разбира се, със задължително приложение
в речевата практика. Или, по-точно, такова преподаване, при
което обучението в отделните равнища на езика се отделя в
обособени организационни форми” [Леонтьев 1984]. Това
означава, че обучението по фонетика, обучението по лексика,
обучението по граматика се провежда диференцирано в рамките
на дисциплината практически руски език. Такива организационни
форми имат обособено място в учебните планове и учебните
програми в българското висше училище. При аспектното
преподаване (в методически и организационен план) се
осъществява диференцирано (във времето) формиране на
различен тип речеви навици. Тези навици могат да бъдат
произносителни, лексико-семантични, граматически и могат да
бъдат формирани (или коректирани) едновременно, в рамките на
едно и също занятие, при което се получава синтез на тези
навици и отработване на тяхното взаимодействие в речта. Тогава
обучението по практически руски език носи комплексен
характер.
4.4. Комплексно преподаване на практическия руски език в
езиковите специалности
Комплексното преподаване според А.А. Леонтиев е такова
преподаване, в съдържанието на което влиза формирането на
комуникативно-речеви
умения
и
осигуряването
на
взаимовръзката на различните видове речева дейност в процеса
на реалното общуване [Леонтиев 1984].
В своята същност аспектното и комплексното обучение не
могат да бъдат противопоставени. Разумно организираното
обучение по руски (а и по принцип, всеки чужд) език не може да
бъде нито изцяло аспектно, нито чисто комплексно. Напротив,
аспектността и комплексността следва взаимно да се допълват,
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необходимо е двата аспекта да се съчетават, макар
съотношението им в различни моменти, в различни условия и с
различни цели да е различно. Формирането на речевите навици се
свързва с отработването на езиковите навици, речевите умения, и
като цяло – с речевата дейност. Това означава, че формирането на
езиковите навици е необходим и задължителен елемент от
цялостното обучение по чужд език. Тази постановка
предопределя както характера на самото съдържание на
обучението по време на конкретното занятие, на цикъла от
занятия, на концентъра, така и на тренировъчните упражнения.
Комплексността се характеризира с нови качества и
свойства, присъщи на отделните аспекти, но и възникващи в
резултат на тяхното взаимодействие. Тази особеност се нарича
интегративност. Това означава, че на всеки етап от целия курс на
обучение по чужд език следва да доминира един аспект, който да
играе роля на център на комплексността, база за
интегративността. На началния етап на обучение па руски език
във висшето училище такъв център на комплексността, база на
интегративността е лексикалният аспект, тъй като на занятията по
практически руски език е необходимо основополагащо начало да
бъде формирането на достатъчен лексикален запас, който да
осигури тази основа, тази база, върху която се надграждат
останалите аспекти.
Методистите и психолозите отбелязват, че формирането на
речевите навици е невъзможно без системното осмисляне на
елементите, понятията и единиците от различните равнища на
езика и нормите на тяхното взаимодействие [Костомаров 1982].
Необходимо е системността да пронизва целия учебен процес, да
изгражда конструктивната вътрешна опора на неговата
методическа организация. При такова (аспектно) усвояване
елементите на системата на езика “кристализират” в сложна
динамична система от речеви действия и операции, които на свой
ред се “материализират” в системата на комуникативните
единици.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. МОРФЕМИКАТА И
СЛОВООБРАЗУВАНЕТО
В ПРАКТИКАТА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКАТА
ЛЕКСИКА
§ 1. Тематичният подход към обучението по лексика и
словообразувателното гнездуване
1.1. Тематичното изучаване на лексиката и въпросите на
словообразуването
Разглеждането на словообразувателната структура на
лексикалните единици играе важна роля от методическа гледна
точка, тъй като съзнателната и щателна работа по време на
анализа на състава на думата помага да се проникне в
съдържанието ѝ чрез разкриване на нейния строеж.
За представянето на учебния материал за целите на
занятията по лексика в курса по практически руски език във
филологическите специалности на висшето училище е приет
ситуативно-тематичният подход. При подбора и организацията на
лексикалния минимум за всеки ситуативно-тематичен комплекс
определящи са принципите съзнателност, комуникативност,
устна основа, ориентация към родния език на учащите се,
ситуативно-тематично представяне на учебния материал,
нагледност, насоченост към национално-културните особености
на страната на изучавания език. В лексикалния минимум думите
са обединени в тематични групи. Тематична група е съвкупността
от думи, обединени от извънезикова общност на обозначаваните
от тях предмети и понятия.
Основание за групирането по тематичен принцип е
съвкупността от предмети и явления, обединени по определен
признак и изразени с помощта на различни лексикални единици.
Един от важните признаци на тематичната група (на всички
езикови равнища) е разнообразието от езикови отношения между
членовете ѝ, или отсъствието на такива, и наличието на
извънезикови връзки помежду им, които служат за критерий за
тяхното обединяване.
Тъй като в тематичните групи са
организирани цели “фрагменти от действителността”, в езика
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съществува огромно количество тематични редове. При
изучаването на чуждия език е необходимо да се овладее не само
новата лексикална система, но и нова система от понятия.
1.1.1. Тематичните групи и вътрешното гнездуване
Разглеждането на думата – елемент от даден ситуативнотематичен комплекс, в системата на словообразувателното гнездо
може да бъде свързано с открояването на синтагматичните
отношения (на равнище словообразувателна верига), например за
думи от трета, четвърта и т.н. степен на производност, когато
преподавателят показва на студентите изходната дума на
гнездото, която вече им е известна: покривившийся (покривиться)
– кривиться – кривой; забрасывание – забрасывать – забросить
– бросить; огородничать – огород; подпиливать – подпилить –
пила и др. Положението на думите в словообразувателната верига
и в словообразувателното гнездо помага да се разбере значението
на лексикалните единици, които са усложнени от
морфонологични явления и са стилистично маркирани.
Открояването на парадигматичните отношения в
словообразувателното гнездо също може да служи като метод за
разкриване на значението на думите. Този начин е особено
ефективен при разкриването и уточняването на семантиката на
глаголите с представки: бежать – вбежать, взбежать,
выбежать, добежать, забежать, набежать, обежать,
перебежать, побежать, подбежать, разбежаться, сбежать,
убежать, сбежаться; при разкриването на значението на
многозначни думи и синоними, например думата зреть в
значението `узрявам, съзрявам` има парадигма от думи от първа
степен на производност, състояща се от думите: зрелый, вызреть,
дозреть, перезреть, созреть, недозреть, назреть; а в значението
`виждам` има парадигма от думи от първа степен на
производност, състояща се от думите: зрение, зрелище, зрячий,
обозреть, узреть; думата рысь в значението `млекопитаещо` има
парадигма от думи от първа степен на производност, съставена от
думите: рысëнок, рысиха, рысий; а в значението `бърз ход` има
парадигма от думи от първа степен на производност, включваща
думите: рысак, рысистый, рысью, рысить. В подобни случаи
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могат съвместно да се използват както парадигмите на гнездото,
така и словообразувателните вериги, и е възможен подбор на
думи в зависимост от тяхната семантична и стилистична
значимост. Например, при разграничаването и уточняването на
семантиката на думата свет в значенията `свят, общество` и
`лъчиста енергия, възприемана от окото и правеща
обкръжаващата действителност видима`, може да се приведат
лексеми, които се отнасят към различни словообразувателни
парадигми, но в непълен състав, а само част от тях по решение на
преподавателя. В първото значение това могат да бъдат думите:
светский, светскость, светски, а във второто – светит,
освещение, осветительный, светлый, светать, рассвет.
Този начин е не само средство за семантизация на
изходните думи на гнездото, но и едновременно средство за
разширяване на лексикалния запас на студентите. Сложността в
използването на този метод е в това, че са необходими
словообразувателни речници, структурирани не по азбучен
принцип на изходните думи, а по лексико-семантичен
(ситуативно-тематичен). Това означава, че за всяка знаменателна
част на речта е необходимо да се отделят смислови групировки от
изходни думи, на всяка от които да съответства гнездо –
инвариант, който включва най-типичните словообразувателни
модели и системата на техните взаимоотношения. Методическото
попълване с конкретен материал ще зависи от методическата му
целесъобразност за обучението. На началния етап такива
конкретни варианти на гнезда ще се доближават към инварианта
и ще съдържат първоначално незначително количество най-вече
изоморфни производни думи, образувани по типови модели за
дадената лексико-семантично групиране. След това може да се
премине към увеличаване на количеството на гнездата в
конкретния ситуативно-тематичен комплекс и към открояване на
особеностите на конкретното словообразувателно гнездо:
определяне на нетипични модели, показване на думи, значението
на които не може да се изведе от съставящите ги морфеми,
определяне на различни парадигмални отношения между
производните от едно гнездо (синонимия, антонимия,
многозначност и др.). и т.н. Показаният път за усвояване на
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лексиката чрез словообразувателните гнезда няма граници, тъй
като обемът на такава работа може да се определя по различен
начин в зависимост от целите на обучението и лингвистичната
компетентност на студентите.
Най-голям успех в семантизацията на думите имат
комплексните начини, изборът на които зависи от конкретната
учебна ситуация, като съществено място в тази ситуация заема
характерът на контекста, в който семантизираните единици се
срещат за първи път.
§ 2. Учебен тематичен речник и принципите на
словообразувателното гнездуване
В методиката на обучението по руски език като чужд е
безспорен фактът, че по време на практическите занятия
необходим и задължителен компонент е осъзнаването и работата
над словообразувателната ценност на думата [по-подробно за
това виж в Л.А. Новиков, А.А. Леонтиев, Д. Митев].
Към настоящия момент все още няма учебно пособие, в
което макар и в ограничен и методически дозиран вид системно и
последователно да се използва словообразуването като един от
начините за разширяване на знанията на учащите се по лексика
по време на практическите занятия по руски език. Съставителите
на учебници, учебни пособия, речници и справочници много
рядко използват разкриването на словообразувателната структура
на думата за целите на практическото обучение. Съществуващите
учебни програми (предимно в рамките на избираеми и
факултативни дисциплини) са насочени към студентите русисти
по време на изучаването на курса по съвременен руски език. Тези
курсове изискват добро практическо владеене на руския език и
познания от теоретичните курсове [М. Зозикова, 2012].
Възниква необходимостта както от създаване на учебни
пособия по лексика със словообразувателен компонент, който да
присъства по време изучаването на всички ситуативно-тематични
комплекси в целия курс на обучение, така и от съставяне на
учебен речник-справочник по словообразуване, организиран на
основата на ситуативно-тематичното представяне на лексиката. В
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настоящата част се предлага нов подход за създаване на такъв
речник и се обосновава структурата му, като идеята е за
конструиране не на речник-минимум, а на модел на речникоптимум за целите на обучението по лексика със
словообразувателен компонент на студенти русисти.
В речника “Термини от методиката на преподаване на
руски език като чужд” под лексикален минимум се разбират
“…лексикалните единици, които е необходимо да бъдат усвоени
от учащите се за определен промеждутък от време ˂…˃.
Лексикалният минимум включва такъв обем от лексикални
единици, който е максимален от гледна точка на възможностите
на учащите се и предвиденото време, и минимален от гледна
точка на системата на езика, т.е. такъв, който не я разрушава и
позволява използването на езика като средство за общуване”
[Азимов 1999, с. 110-111]. Към днешния ден в българската
методическа практика съществува само един речник-минимум за
висшето училище, издаден през 1974 година [Иванова, 1974].
През 1999 г. такъв минимум с автор Е. Гочева излезе за средното
училище. Въпреки несъмнената си стойност и голямото значение
за процеса на обучение и усвояване на руския език години наред,
речникът на З. Иванова не отразява новите тенденции в науката
за езика и в методиката на чуждоезиковото обучение. Той не
съдържа актуалната лексика, появила се след неговото издаване и
е станала общоупотребителна и следва да влезе в един нов
речник-минимум за висшето училище. Ето защо един съвременен
речник, построен на базата на ситуативно-тематичните
обединения на думите, би послужил за достигането на поне две
цели: 1) той би изпълнявал ролята на речник-минимум за
българското висше училище и по този начин би запълнил една
съществена непълнота в българската методическа литература; 2)
би послужил едновременно и като ръководство за преподавателя
по време на занятията по практически руски език, и като ценно
учебно пособие за студентите.
В съответствие с принципа на комплексната и ситуативнотематичната организация на езиковия материал целият езиков
материал е групиран и се подчинява на определена типова
комуникативна ситуация [Методика 1989]. Тъй като
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лексикалните групи от думи естествено се отнасят към една или
друга ситуация, материалът в предлагания учебен речник би
следвало да е представен в ситуативно-тематични комплекси:
“Семья. Родственные отношения” (“Семейство. Роднински
отношения “Внешность, характер человека” (“Външност,
характер на човека”) с подтеми “Телосложение. Внешний облик
человека” (“Телосложение. Външен облик на човека”) и
“Характер. Темперамент человека.” (“Характер. Темперамент на
човека”). Подтемите се отделят, за да могат преподавателите и
студентите по-добре да се ориентират в структурата на речника.
Самото съдържание на ситуативно-тематичните комплекси
предизвиква логическото им разделяне на допълнителни части.
При конструиране на учебен речник по словообразуване от
справочен тип, построен на принципа на ситуативно-тематичното
разположение на думите, в количествено и качествено отношение
критериите за подбор следва да осигурят определен минимум от
лексикални единици, предназначени както за активно, така и за
пасивно усвояване. В статията си “Проблеми и принципи за
съставяна на учебен словообразувателен речник” Д. Митев
формулира следните критерии за подбор: а) честота на употреба в
речта; б) производност и словообразувателно съотносимост; в)
словообразувателен потенциал на думата; г) семантикословообразувателна ценност; д) ситуативно-тематична ценност;
е)
стилистична
допустимост;
ж)
„съпоставителнопредупредителен“ критерий [Митев 1986]. Д. Митев и И. Петрова
формулират и редица допълнителни критерии, които в сравнение
със собствено лексикалния минимум дават по-различна картина
на съотношението на думите. Това са критериите: а)
принадлежност на производните думи към продуктивни и
характерни за дадения ситуативно-тематичен комплекс
семантико-словообразувателни категории и типове; б) включване
на други думи (от други ситуативно-тематични комплекси) в
качеството им на изходни за установяване на деривационните
отношения на производните думи; в) социолингвистична ценност
на производните думи; г) страноведска (етнокултурна) значимост
на непроизводната и/или производната дума; д) деривационноструктурна близост или (рязка) отдалеченост на думите в

106

сравнение с родния език [Митев, Петрова 1999]. Придържането
към тези основни и допълнителни критерии за подбор дава
възможност да се представят лексикалните единици, които
принадлежат към определен ситуативно-тематичен комплекс,
имат определена словообразувателна структура и определени
словообразувателни връзки вътре в гнездото. От своя страна
формулираните допълнителни критерии дават възможност в
минимума да се включат и нови думи на основата на
словообразувателните
им
връзки.
Организацията
на
производните думи в речника се осъществява на принципа на
“полугнездуването” (термин на А.Н. Тихонов [Тихонов 1985, с.
312]), т.е. словообразувателното гнездо се представя не напълно,
а на базата на вече изброените критерии и конкретните задачи на
обучението по лексика.
Думите в речника попълват както активния, така и
пасивния речников запас на студентите. На различен етап и в
различни условия на обучението те могат да преминават от
едната в другата група. Този факт дава възможност за значително
разширяване на потенциалния речник на учащите се. Следва да се
уточни, че границата между пасивния и потенциалния речников
запас е също така динамична: част от потенциалния може да
преминава в пасивния и обратно. Затова спрямо предлагания
речник може да се използва терминът “речник-оптимум”, който
най-точно назовава списъка от думи, които учащите се могат да
усвоят за употреба в рецептивните и продуктивните видове
речева дейност в дадения ситуативно-тематичен комплекс с
отчитане на конкретната речева ситуация. Този речник-оптимум
многократно би превъзхождал всички вече съществуващи
речници-минимуми както в количествено, така и в качествено
отношение.
В това изследване разработеният от автора ситуативнотематичен лексико-словообразувателен речник-оптимум (в
рамките на ситуативно-тематичния комплекс „Семейство.
Роднински отношения“) е построен на основата на
словообразувателните гнезда и се състои от два раздела, които
обхващат един и същ обем от думи. Първият раздел представя
цялата лексика от ситуативно-тематичния комплекс в нейната
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словообразувателна
структура
и
деривационни
връзки
(Приложение 1.). Вторият – гнездовият речник-справочник – е
съставен на основата на всички думи в речника по азбучен ред
(Приложение 2.). В речниковите статии в двата варианта думите
от оптимума са специално маркирани. И в структурнодеривационния, и в азбучния гнездови раздел с помощта на
графични средства са отбелязани активният речник, пасивният
речник, потенциалният речник и оптимумът.
Гнездовият речник на всеки ситуативно-тематичен
комплекс от практическия курс по лексика би следвало да се
разположи в края на всеки раздел от учебното пособие и да
съдържа същите непроизводни и производни думи, отразени в
структурно-деривационния речник. В него всички непроизводни
думи да са представени по азбучен ред, да е отразена степента на
производност на производните думи, а на всяка степен с
графични средства да са отделени словообразувателните
форманти. Лексикалните единици, които са предназначени за
активно усвояване, да са подчертани.
Структурно-деривационната част на речника съдържа
същите думи от разгледания ситуативно-тематичен комплекс, но
тук те са разположени в ред, обусловен от логико-понятийните
връзки между непроизводните и производните лексикални
единици. Производните думи са разположени по реда на своята
мотивираност от непроизводната дума, като се отбелязва
словообразувателният формант на всяка последваща дума.
Речниковата статия винаги започва с непроизводна
заглавна дума със съответното графично показване на това дали
тя е отразена, или не е отразена в речника-минимум на З. Иванова
с помощта на специална маркировка. След това са представени
производните думи, също отбелязани с графични средства в
съответствие с това дали са отразени в споменатия речникминимум, или не, подбрани в съответствие с горепосочените
критерии. Думите, които се отнасят към оптимума, са
подчертани.
Например:
Словообразувателно гнездо от Словообразувателно гнездо от
“Словообразувателния речник гнездовия речник-оптимум:
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на руския език”
Тихонов:
дочь
доч-к(а)
доч/еч-к-а
дочк-ин
доч-еньк-а
доч-ушк-а
доч-урк(а)
дочур/оч-к-а
доч/ер-ин

на

А.Н.
дочь
доч-к-а
доч-еньк-а
доч-урк-а
доч/ер-ин
доч/ер-нин
доч/ер-н-ий
па-дч/ер-иц-а
у-доч/ер-и(ть)
у-дочер-я-ть
Думата
в
структурнодеривационния
раздел
на
речника-оптимум, построен на
основата
на
ситуативнотематичните комплекси:
14. дочь
14.1. доч-к-а
14.2. доч-еньк-а
14.3. доч-урк-а
доч/ер-ин
14.4. доч/ер-нин
14.5. доч/ер-н-ий
14.6. па-дч/ер-иц-а
14.7. у-доч/ер-и(ть)
у-дочер-я-ть

Думите в гнездовата и структурно-деривационната части на
речника са номерирани с цел по-лесната ориентация при
използването на му. Някои думи са дадени в скоби, тъй като те
или се повтарят, или влизат в състава друг ситуативно-тематичен
комплекс, но техните производни имат отношение към дадения.
Така групирани, разделите в ситуативно-тематичния
лексико-словообразувателен речник-оптимум са най-ефективни
за учебната работа. Такъв речник-оптимум играе ролята и на
своеобразен лексикален минимум по всеки от ситуативно-
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тематичните комплекси, изучавани в практическия курс по руски
език в българското висше училище. Той е нагледно помагало за
представяне
на
логико-семантичните
и
структурнословообразувателните връзки между думите. По време на
обучението може да се използва и обикновен, построен по
азбучен принцип гнездови словообразувателен речник, какъвто е,
например, “Учебен словообразувателен речник” на А.Н. Тихонов.
Този речник обаче не е свързан със ситуативно-тематичните
комплекси, и следователно е по-малко пригоден за обучението по
лексика.
Предлаганият тук модел на ситуативно-тематичен лексикословообразувателен речник-оптимум на руския език е най-тясно
свързан с останалите средства на обучението и с формите на
работа при усвояването на лексиката и структурата на
лексикалните единици: презентацията, семантизацията и
активизацията им в речта, създаването и използването на
различен вид учебни текстове, разработката на видове
упражнения.
§3. Видове работа по
словообразувателната система

отделни

компоненти

от

3.1. Възможност за разширяване на лексикалния минимум;
потенциална лексика
При формирането на потенциалния речник и навиците за
самостоятелна семантизация по време на работа с текстове
знанието за словообразуването може значително да ускори и
улесни този процес. По време на четенето на различни текстове
често се срещат думи, които могат да бъдат разбрани без
двуезичен речник, ако у учащите се е сформиран навикът за
самостоятелна семантизация. Такива думи принадлежат към
потенциалния речник на обучаемите. Под потенциален речник се
разбират “такива афиксални производни, сложни и многозначни
думи, конвертирани образувания и думи с еднакъв корен, които
„все още са непознати на учащия се, но могат да бъдат разбрани
от него с помощта на знанията за основните словообразувателни
модели на езика” [Берман, Бухбиндер, Безденежных, 1968, с. 60].
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За да е в състава на потенциалния речник на обучаемите, думата
следва да бъде: 1) производна; 2) образувана от позната за
учащия се основа и свързана с нея по корен и смисъл; 3)
образувана по познат за учащите се начин.
Разкриването на лексикалното значение на единицата от
потенциалния речник може да се осъществи или на основата на
извеждане на значението на производните думи, или на основата
на догадката. Възможността за извеждане е съобразена с
правилото за извличане на значението на думата с опора върху
подсказки, заложени в самата нея, и с помощта на контекста,
когато такива подсказки са недостатъчни.
В суфиксалните производни за опора могат да служат: а)
известното значение на произвеждащата основа; б) значението на
суфикса; в) каква част на речта е производната. Освен това
значението на суфикса често показва по какъв начин
производната дума е свързана с изходната основа. Всички
суфиксални производни думи, които принадлежат към един
словообразувателен модел, имат обща формула за тълкуване на
лексикалното значение (семантична схема или дефиниция на
думата). Така, съществителните със значение `лице` имат
формула `този който + изходна дума`: читатель – `тот, кто
читает` (`този, който чете`).
В сложните думи за опора може да се счита определена
смислова структура на думата: дясната дума винаги е главна,
лявата е за определение към нея. На тази основа значението на
много сложни думи, образувани по модела n+n може да бъде
извлечено по правилото за лявото определение: спортплощадка –
`спортивная площадка`, нижеподписавшиеся – `подписавшиеся
ниже`. В някои случаи за по-точно разбиране на думата тя следва
да бъде перифразирана в съответстващо ѝ тълкувание
(дефиниция): ледоход – `движение ледяных масс по рекам`,
коневод – `человек, занимающийся разведением коней`.
При разкриването на значението на суфиксалните
производни и сложните думи, които имат достатъчно опори вътре
в думата, се използват похвати, базиращи се на принципа на
възможността за извеждане на значението – тълкувание на
думата с помощта на семантична дефиниция с опора на
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правилото за лявото определение. Такива думи като правило имат
регулярни междуезикови съответствия. В случаите, когато
опорите вътре в думата са недостатъчни, за да се разбере нейното
значение, и не може да се даде дефиниция по известен на
учащите се начин, се използва езиковата догадка.
Възможността за извеждане на значението може да се
използва в качеството ѝ на критерий за подбор на материала при
формирането на потенциалния речник на началния етап на
обучение – вземат се само тези словообразувателни модели на
суфиксалните производни и на сложните думи, които могат да
бъдат семантизирани с помощта на достатъчно количество опори
и съгласно определени правила.
При работа със суфиксални модели се препоръчва
разкриването на лексикалното значение на производните думи да
се извършва с помощта на семантични схеми (дефиниции).
Използването на такива семантични схеми за тълкувание
(например: `този, който + произвеждащата основа`) осигурява
правилното протичане на словообразувателния акт, позволява
разбирането на новата дума въз основа на значението на
съставящите я морфеми, а не с помощта на превод.
Последователността на действията може да бъде следната: дума в
руския език – осмисляне на думата с помощта на формулировката
на тълкуванието (на дефиницията) – назоваване на еквивалента (в
зависимост от етапа, третата стъпка се осъществява или от
преподавателя, или от учащите се). При такъв начин на
семантизация може да бъде разбрана всяка производна дума,
стига тя да е образувана от позната основа (освен това, преводът
на български език може да не е задължителен, ако думата няма
точен еквивалент).
За успешното усвояване на техниките за семантизация е
необходимо да се създава определена мотивация, която да
стимулира и насочва тази дейност. В системата от мотиви в този
случай се откроява фактът, че умението самостоятелно да се
семантизира непозната досега производна лексика помага да се
разбират текстове за четене. Освен това самата работа със
словообразувателния материал, ако бъде организирана по
съответен начин (например, изпълнение на упражнения във
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форма на игри), стимулира учащите се към изследване на
възможностите
на
езика.
За
да
бъдат
усвоени
словообразувателните действия, се предполага многократното им
повторение, но ако упражненията са във форма на игра, се
избягват умората и скуката, а учащите се не се страхуват да се
изкажат или да извършат определено действие, дори то да е
неправилно.
При запознаването със словообразувателния модел
преподавателят провежда беседа, в резултат на която учащите се
сами поставят учебната задача: какво е необходимо да се знае за
правилното разбиране на думите, които са образувани с помощта
на (например) суфиксалния начин. При запознаването с моделите
n+-иˊст=n и n+-чик=n по време на изучаването на ситуативнотематичният комплекс “Професия”, преподавателят написва на
дъската две групи думи: радиˊст, телеграфиˊст, тракториˊст,
массажиˊст, пианиˊст, хориˊст и лëт-чик, груз-чик, развед-чик,
ракет-чик, автомат-чик т.н. и предлага на учащите се да
приведат българските им еквиваленти. С първата група от думи
студентите не срещат трудности, тъй като могат да се досетят за
значението им по аналогия с българския език. Не така стои
въпросът с втората група, където учащите се на този етап не се
справят със задачата. По-нататък преподавателят провежда
следната беседа:
Преподавател: Погледнете внимателно, има ли нещо общо
между тези думи?
Учащи се: Общо окончание.
Преподавател: Да, имат общ суфикс. А какво
представлява останалата част от думата?
Учащи се: Това е основа.
Преподавател: Известни ли са ви основите на тези думи?
Учащи се: Да.
Преподавател: Можете ли сега да преведете тези думи?
Учащи се: Не. Не знаем от коя част на речта са.
Преподавател: Това са съществителни.
Учащите се опитват да преведат думите, но опитът им няма
резултат. Преподавателят дава допълнителни обяснения.
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Преподавател: Думите със суфикс -чик имат значение
`лице от определена професия или род дейност, назована от
основата` (`лицо определëнной профессии, рода деятельности,
названных основой`), а суфиксът означава самото лице.
След това обяснение учащите се правилно предават
значението на думите в българския език: летец, товарач,
разузнавач, ракетчик, автоматчик.
В този пример допълнително улеснение е значителното
сходство на словообразувателната структура и на значението на
думите в руския и българския език.
Преподавател: Следователно, какво е необходимо за
разбиране на думите?
Учащи се: Знанието за значението на суфикса, модела и
частта на речта на производната дума.
Преподавателят приканва учащите се да назоват каква част
на речта е произвеждащата дума и заедно с учащите се записва
модела. След това всички думи се прочитат на глас от
студентите. При записването на модела основите се представят в
обобщен вид, а суфиксите – конкретно: n+-чик. В такава формула
на производната дума шифърът на частите на речта се отбелязва
като x или y, което означава, че вместо тях може да се постави
всяка позната дума от изискваната част на речта (при
инвариантния суфикс, като под инвариантен суфикс се разбира
морфема като структурна единица на езика, абстрахирана от
нейните конкретни реализации).
Учащите се правят таблица за словообразуването в руския
език на специални картончета или на последните страници на
тетрадките-речник. Такава таблица се запълва постепенно и
едновременно с разширяването на изучавания материал.
Таблицата може да изглежда по следния начин:
Модел
сущ. + -арь
аптеˊкарь

Значение на руски

Значение
на
български
Лицо, работающее Лице,
което
на месте, выраженом работи на мястото,
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библиотеˊкарь
гл.+ -чик
летчик,
ракетчик

основой

изразено
от
основата
Лицо,
профессия Лице, професията
которого связана с на
което
е
действием,
свързана
с
названным основой
действието,
назовано
от
основата

Тренировката за употреба на изучаваните производни думи
се провежда на равнище дума, словосъчетание и изречение. За да
се разнообразят видовете работа, тя може да се проведе във вид
на игрови задания:
1.
Тренировка на равнище дума
За по-бързото запомняне на модела може да се използва
играта “20 картончета”. Този брой е условен, тъй като
картончетата могат да бъдат повече или по-малко:
тот, кто работает в аптеке

аптеˊкарь

тот, кто танцует

танцоˊвщик

Целта на играта е затвърждаване на действията за
семантизация на производната дума и за тяхната автоматизация.
Предварително се подготвят два вида картончета. На едните се
записват производните думи с изучавания суфикс, а на другите –
техните дефиниции на руски език. Картончетата с производните
думи остават в преподавателя, а картончетата с дефинициите
получават учащите се.
Преподавателят произнася производната дума и показва
съответното картонче. Задачата на учащите се е да намерят
дефиницията на думата. В тази игра у студентите се формират
навици не само за съотнасяне на производната дума с
произвеждащата основа, но и за бързото ѝ намиране сред
предварително раздадените думи. В играта се използват само
мотивирани (т.е. производни от известни на учащите се
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лексикални единици) думи и такива, които могат да бъдат
семантизирани по аналогичен начин – например, думи със
суфикс
-аˊрь
(аптеˊкарь,
библиотеˊкарь,
вратаˊрь).
Производните с този суфикс имат точен български еквивалент и
не се очаква преводът да затрудни учащите се (аптекар,
библиотекар, вратар). Производните думи със суфикс -щик
(танцоˊвщик, обувщиˊк, копироˊвщик, запраˊвщик, поставщиˊк,
кладоˊвщик, упакоˊвщик, лакироˊвщик, эмалироˊвщик) при превод
на български език предполагат знанието на съответните
произвеждащи глаголи, които могат да бъдат разяснени на поранен етап. Производните думи със суфикса -ист (радиˊст,
телеграфиˊст, тракториˊст, массажиˊст, пианиˊст, хориˊст,
солиˊст) имат аналогично значение и сходна словообразувателна
структура в двата езика. Производните уми със суфикс -ник
(двоˊрник, садоˊвник, монтаˊжник, нефтяˊник, страˊжник,
сапоˊжник, железнодороˊжник, автодороˊжник), означаващи
лице, което се занимава с дейността, назована от произвеждащата
основа, в по-голямата си част имат точни еквиваленти в
българския език и учащите се могат с лекота да ги преведат. При
разглеждането на суфиксите, означаващи лица от определена
професия или род дейност, е необходимо да се обърне внимание,
че със същите суфикси се образуват и неодушевени
съществителни, които означават предмети, прибори, машини и
специални термини: -тель – двигатель, показатель; -ик –
грузовик, чайник, -щик – счëтщик, тральщик, -арь – букварь,
словарь. На студентите се предлага списък от думи с този суфикс,
но означаващи и лице, и предмет. Те имат за задача да ги
разпределят в зависимост от изразяваното от тях значение.
Може да се предложи още една игра: групата се разделя на
отбори, които имат за задача да изброят колкото се може повече
производни думи с предварително известен суфикс. За целта се
приготвят и раздават картончета, на
които са написани
произвеждащи основи и образец на действията. Такива основи
учащите се могат да намерят и в речника, намиращ се в учебното
пособие. Моделът е предварително зададен и в такъв случай те
знаят коя част на речта да търсят. По време на този вид
упражнение се тренира и умението за работа с речник.
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2.
Тренировка на равнище словосъчетание
За да се запомнят най-добре някои словообразувателни
модели е добре да се знае в какви съчетания дадената дума може
да функционира в речта. Тренировката се състои в това, че на
студентите се дава задача да назоват колкото е възможно повече
съчетания с тази дума. Например, при работа с модела `хороший
(плохой, любимый) сущ.+ -тель` преподавателят задава въпрос:
Кто может быть хорошим?
Кто может быть плохим?
Кто может быть любимым?
Учащите се назовават: учитель, преподаватель, читатель,
писатель. Аналогично упражнение може да се проведе и с други
суфиксални производни думи.
3.
Тренировка на равнище изречение
На този етап на тренировката студентите се учат да правят
изводи за това, по какъв начин производната дума се включва в
речта. И в този вид работа най-важни си остават опорите вътре в
думата. По-голямата част от тези упражнения се провежда по
двойки във вид на игра, която може да се нарече „Преподавател и
студент“. Един от учащите се в двойката е „студент“, а другият –
„преподавател“. Всеки от тях има картонче А или Б. На картонче
А са написани въпросите, чиито отговори са на картонче Б и
обратно. „Преподавателят“ следи действията на „студента“,
който първи изпълнява своята част от упражнението, да са
правилни, а след това учащите се сменят ролите си. Задачата се
съобщава предварително устно, или се записва на всяко от
картончетата.
Учащите се работят самостоятелно,
а
преподавателят има контролираща функция.
Например за производните със суфикс -чик учащите се
прочитат изречения с производните и назовават произвеждащите
основи, а след това ги превеждат на български език.
А
Начальник спросил переводчика что означает слово
гостья.
Грузчик работал до самого утра, чтобы разгрузить
корабль.
Решение на картонче Б: 1) водопроводчик; 2) летец.
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Б
Папа работает водопроводчиком.
Летчик направил самолëт к аэропорту.
Решение на картонче А: 1) преводач; 2) товарач.
В следващото упражнение задачата се усложнява: изисква
се да се отдели основата от граматическата форма на
произвеждащата дума и да се образува производна.
Упражнението се изпълнява или във форма на игра по двойки,
или като отборно състезание: кой отбор правилно и най-бързо ще
образува производната дума и ще я преведе на български език. В
това упражнение се дава образец за изпълнение.
Пример за упражнение със суфикса -тель.
А
Сергей Викторович преподаëт русский язык в школе.
– Кто он?
– Он … .
Николай Носов написал много произведений для детей и
юношей.
– Кто он?
– Он … .
Решение на картонче Б: 1) учитель – учител; 2) спасатель –
спасител.
Б
Михаил Викторович много лет учил детей математике.
– Кто он?
– Он … .
– Летом Андрей спасает людей на пляже.
– Кто он?
– Он … .
Решение на картонче А: 1) преподаватель – преподавател;
2) писатель – писател.

118

Може да се предложи друг вид задача – да се отгатне коя
дума е пропусната в изречението. Целта на това упражнение е да
се определи произвеждащата основа, да се образува производна
дума с помощта на предварително даден суфикс и тази дума да се
постави на определеното място в изречението. Например, за
производни със суфикс -ик може да се предложат следните
изречения, като първото е за образец:
Леонид любит историю. Он станет историком.
Петя увлекается ботаникой. Он станет … .
Бориса интересует математика. Он станет … .
Упражнението може да се продължи и с други думи със
същия суфикс: химик, физик, генетик, медик, электрик, политик.
Предлаганата методика на обучението позволява у
студентите успешно да се формират навици за самостоятелна
семантизация на производната лексика. Обучението по лексика
със словообразувателен компонент дава възможност на учащите
да се подготвят за разбиране думите без специални упражнения
при разглеждането на конкретни текстове.
Примерите показват, че още от първите занятия по
практически руски език, е възможно и необходимо да се работи
над формирането на навиците за самостоятелна семантизация,
което допринася за развитието на потенциалния речников запас
на учащите се.
3.2. “Отразената” синонимия и антонимия в
словообразувателното гнездо
Въпросът за систематизиране лексиката с цел найрационалното ѝ представяне и усвояване, изисква да се разгледа
и нейната системна организация като част от цялостната система
на езика. Оптималното използване на системната организация на
лексиката, предназначена за изучаване и последващо използване
в речта, е практическа необходимост и един от въпросите,
подлежащи на решаване в методиката на обучението по руски
език в българското висше училище. От тази гледна точка
значението на една или друга дума следва да се разглежда с оглед
на нейното формиране и реализация в езиковата система като
цяло. С учебна цел думите могат да бъдат систематизирани по
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различни признаци и всяка група може да служи като средство за
вътрешна езикова нагледност, която в значителна степен може да
ускори процеса на обучение.
С един от аспектите на организацията на езиковия материал
в обучението по лексика на руския език, който е едновременно с
това и възможен път за облекчаване разбирането на новите думи,
за оптимизиране на тяхната семантизация и за развиване на
езиковата догадка, е разглеждането на изучаваната лексика от
гледна точка на парадигматичните връзки между думите и в
частност на отношенията на синонимия и антонимия между тях.
При анализа на лексикалния състав на руския език от
гледна точка на законите на словообразуването А.Н. Тихонов и
А.С. Пардаев стигат до извода, че думите могат да бъдат
обединени в гнезда от два типа: 1) лексикални гнезда, в които
сродните думи влизат по силата на своите лексикални значения и
лексикални отношения и 2) словообразувателни гнезда, в които
думите влизат на основата на общността на корена си и в които
встъпват в словообразувателни отношения помежду си. И в
единия, и в другия случай организиращ център на гнездото е
коренната/непроизводната дума. “Всички думи в гнездото са
семантично свързани. Смисловите връзки на производните думи
не се изчерпват с отношенията им една към друга. Освен
родствените връзки вътре в гнездото, те притежават външни
смислови връзки. Както в рамките на гнездото, така и извън тях,
те могат да встъпват в синонимни, антонимни и омонимни
отношения” [Тихонов, Пардаев 1989, с. 29]. В системни
отношения встъпват не само отделни думи от гнездото, но и
значителни групи или повечето от думите, а понякога, макар и
рядко, цели гнезда от думи.
Производните думи, предназначени за усвояване, могат да
се разгледат от гледна точка на дефинираните в книгата “Ролята
на гнездата от сродни думи в системната организация на
лексиката” на А.Н. Тихонов и А.С. Пардаев “отразена
синонимия” и “отразена антонимия”. [Тихонов, Пардаев 1989].
Системообразуващата им функция може да бъде в основата на
такава презентация и семантизация на новите думи, която би
разкривала структурата на гнездата на сродните думи в тяхното
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отношение към други – синонимни и антонимни гнезда, тъй като
именно словообразувателната синонимия и словообразувателната
антонимия са най-разпространените форми на подобен род
парадигматични отношения между лексикалните единици.
Разглеждането на “отразената синонимия” и “отразената
антонимия” може да послужи като нов начин за семантизация
при обучението по руски език на българи.
Синонимните гнезда плакать – рыдать – реветь –
голосить → за-плакать – за-рыдать – за-реветь – за-голосить
се отнасят към явлението, което А.Н. Тихонов и А.С. Пардаев
(заедно с В.В. Виноградов) наричат “отразена” синонимия, т.е.
“синонимността на изходните думи в гнездото се предава на
техните производни и „се отразява” в сферата на производните”
[Тихонов, Пардаев 1989, с. 9]. Антонимните гнезда: лëгкий –
трудный → лëгк-ость – трудн-ость от тази гледна точка
показват “отразена” антонимия. Антонимите от този род са около
70% от целия масив антоними в руския език.
Например, при изучаването на синонимния ред бросать –
кидать – швырять би било целесъобразно тези думи да се дадат
в състава на гнездата си. Тук за разкриване на значението на
новите думи се използват синоними. Такъв начин на подаване би
разкрил синонимията между изходните и на част от производните
думи, би показал словообразувателните връзки между сродните
думи в трите гнезда, и по този начин би разширил значително
обема на усвоената лексика.
Например:
бросать
на-бросать-ся
пере-бросать
про-бросать-ся
раз-бросать

кидать
на-кидать-ся
пере-кидать
про-кидать-ся
рас-кидать

швырять
на-швырять-ся
пере-швырять
про-швырять-ся
рас-швырять

В езика няма пълна синонимия, а оттенъците на значението
са предизвикани от различни фактори. Тези различия между
синонимите преподавателите ще разясняват в хода на понататъшната работа над думите с помощта на обширен коментар
и включване на думите в конкретни контексти.
В синонимните гнезда:
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взаимн(ый)
взаимн-о
взаимн-ость
взаим-о-выгодный

обоюдн(ый)
обоюдн-о
обоюдн-ость
обоюд-о-выгодный

непроизводните думи предават обозначеното свойство понататък на своите производни в гнездото благодарение на
синонимията на изходните думи и на сходството в структурата на
дериватите, т.е. синонимията на изходните думи се отразява на
производните думи. Синонимичните производни наречия
взаимно – обоюдно отразяват синонимията на своите
произвеждащи
взаимный
–
обоюдный;
синонимичните
абстрактни съществителни взаимность – обоюдность отразяват
синонимията на произвеждащите ги прилагателни. Същите
отношения характеризират и сложните думи синоними
взаимовыгодный и обоюдовыгодный. Синонимията на изходните
думи могат да отразяват производни думи от различни части на
речта.
Отразената синонимия се реализира в рамките на един и
същ словообразувателен тип. Рядко едно и също категориално
словообразувателно значение може да бъде изразено с помощта
на различни словообразувателни афикси, като се съхранява
синонимията на сравняваните производни думи: отправ-к-а –
отправл-ениj-е, скуп-ец – жад-ин-а, скуп-ердяй – жад-юг-а.
При работа с приведения пример на синонимни гнезда на
думите взаимный – обоюдный преподавателят изяснява
двойствеността на отношенията между думите. Непроизводните
думи се намират в отношения на синонимия помежду си и
едновременно са изходни за гнездата. Производните думи са в
отношения на мотивираност от непроизводните в рамките на
гнездото и в отношения на синонимия със съответната дума от
другото гнездо. За това допринася сходството на деривационните
(на категориалните и особено – на семантичните) отношения.
Съществителното
взаимность
в
резултат
на
словообразувателните процеси в гнездото разширява своето
значение и, освен първото значение `существительное к
прилагателному взаимный` (`съществително към прилагателното
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взаимный`), получава и значение `взаимное или ответное
чувство (симпатии, любви, дружбы)` (`взаимно или ответно
чувство (на симпатия, любов, дружба`).
Според наблюденията на А.Н. Тихонов и А.С. Пардаев
явлението „отразена синонимия“ е най-разпространено при
глаголите и прилагателните имена и в по-малка степен при
съществителните. По време на занятията по практически руски
език отразената синонимия може да спомогне за по-бързото
усвояване както на връзките между думите на лексикално ниво,
така и на техните взаимоотношения на словообразувателно
равнище. При работата над различните ситуативно-тематични
комплекси думите, които са дадени заедно с техните лексикални
и словообразувателни връзки, и с оглед на отразената синонимия,
ще бъдат по-лесно усвоени и по-трайно запомнени от учащите се.
Освен това е известно, че „умението да се намират синонимите,
да се правят синонимни замени е едно от уменията на
пораждането на речта. Пораждането на речта на чуждия език
представлява търсене на синоними или синонимни замени към
вече съхраняващите се в паметта думи и словосъчетания както на
изучавания, така и на родния език” [Азимов 1999, с. 316].
В антонимните гнезда производните се противопоставят по
значението си в резултат на антонимията на своите
произвеждащи.
Например:
верх
низ
верш-ок
низ-ок
вершоч-ек
низоч-ек
верш-ин(а)
низ-ин(а)
вершин-к-а
низин-к-а
вершин-н-ый
низин-н-ый
верх-ов(ой) I, прил.
низ-ов(ой) I прил.
верхов-ой II, сущ.
низов-ой II, сущ.
верхов-ик
низов-ик
верхов’-j-e [верховье]
низов’-j-е [низовье]
верх-н(ий)
ниж-н(ий)
верх-ом нареч.
низ-ом нареч.
в-верх
в-низ
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в-верх-у
до-верх-у
к-верх-у
на-верх-у

в-низ-у
до-низ-у
к-низ-у
на-низ-у

Производните стават антоними по силата на заимстването
на антонимните значения на своите произвеждащи думи и
отразяването на тези значения в собствената словообразувателна
семантична структура. Антонимните производни прилагателни
верхний – нижний отразяват антонимията на своите
произвеждащи верх – низ. Антонимните производни
съществителни верховье – низовье отразяват антонимията на
своите непосредствено произвеждащи верховой – низовой.
Антонимните производни наречия верхом – низом отражают
антонимията на произвеждащите верх – низ. Основната част от
отразените антоними се наблюдава и организира в рамките на
словообразувателния тип: верш-ок – низ-ок, вершин-н-ый – низинн-ый и т.н. Отразената антонимия може да бъде наблюдавана в
словообразувателната парадигма на думите антоними: верх –
вверх – вверху – доверху – кверху – наверху и низ – вниз – внизу –
донизу – книзу – нанизу. Тя се наблюдава и в
словообразувателната верига: верх – вершок – вершочек и низ –
низок – низочек.
В приведените гнезда както непроизводните, така и
производните думи участват в двойни смислови отношения.
Производните думи във всяко гнездо се намират в отношения на
мотивираност както с изходната непроизводна, така и с
производната от по-високо стъпало на производност. Всяка дума
от едното гнездо е антоним на съответстващата ѝ дума от другото
гнездо: вверх – вниз, кверху – книзу. „Отразената антонимия“ се
наблюдава на всички стъпала на словообразуването и обикновено
преминава през цялата словообразувателна верига. Производните
антоними отразяват лексикалното значение на своята
произвеждаща и на базата на това значение отразяват и неговата
антонимия с помощта на средствата на словообразуването.
Използването на явленията на антонимията на думите е
един от начините за семантизация на лексиката. От методическа
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гледна точка антонимите са случай, при който значението на
думата се разкрива с помощта на думи, които имат
противоположно значение. Все пак не всички думи в еднаква
степен са пригодни за целите на семантизацията. Сродните
производни глаголи с представки, които имат противоположно
значение (ввозить – вывозить, выигрыш – проигрыш, давно –
недавно) не могат да бъдат семантизирани по този начин. В тези
двойки втората дума показва не обратно движение,
противоположен признак или отсъствие на признака, които
показва първата дума, а именно тази първа (в този случай –
ввозить, выигрыш, давно) производна или непроизводна дума се
нуждае от разясняване. ”Отразената антонимия“ може напълно
мотивирано и достатъчно често да се използва при разкриване на
значението на разнокоренните думи антоними при изучаването
на всеки ситуативно-тематичен комплекс.
Словообразувателният
анализ,
в
комбинация
с
разкриването на синонимни и антонимни отношения между
думите в гнездото, показва отношенията между думите на
лексикално и словообразувателно равнище. От гледна точка на
методиката такова разглеждане облекчава семантизацията и
обогатява речниковия запас на учащите се, развива важни за
обучението мисловни и комбинаторни умения.
§
4.
Словообразувателният
семантизация на лексиката

компонент

при

4.1. Елементи на словообразуването при семантизация на
лексиката
В процеса на разкриване на значението на думата е
необходимо студентите не само да разберат и запомнят новите
думи, но и да ги усвоят така, че да могат: 1) да ги използват във
всички видове речева дейност; 2) да ги използват като източник
за развиване на своя потенциален речников запас.
Новите за учащите се думи следва да бъдат въвеждани не
изолирано, а в система от връзки от различен род: семантични,
граматични, структурни, стилистични и др. От този факт
произтича многообразието на начините за учебна семантизация
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на думите. Изборът на начин за семантизация зависи от целта на
обучението, степента на владеене на езика, типологичните
особености на родния и руския език, проявяващи се в
семантизираните думи и техните форми; националноспецифичните особености на културата (например, при
семантизацията на безеквивалентни и фонови думи) и т.н.
Сред различните начини за семантизация (текстова
илюстрация, подбор на синоними или антоними, изброяване,
включване на думата в лексико-семантични групи и ситуативнотематични групи и т.н.) показването на словообразувателните
характеристики на думата има голямо значение, тъй като
разкриването на словообразувателната и морфемната структура
на производната дума в много случаи не само помага за нейното
разбиране, но и допринася за формирането на усет към езика и за
по-дълбокото разбиране на системата на руския език като цяло.
Особено ефективни начини за учебна семантизация с оглед
на словообразуването са:
1. Подбор на произвеждаща (мотивираща) основа на думата
(или на думите в състава на словосъчетание). Този начин е
целесъобразен при семантизацията на сложните думи: чернозëм,
сухогруз, книголюб, легковерный, повсеместно и др.; при
семантизацията на синтактичните деривати: поиск, разрыв,
робость, синь и др.; при разкриването на значението на редица
афиксални производни: непоседливый, примерный, искриться,
овсяный и др.
По този начин могат да бъдат семантизирани следните
групи от съществителни имена: а) със значение на лице от
женски пол, мотивирани от съществителни от мъжки род със
значение на лице: дагестанка, француженка, историчка,
любимица, свидетельница, библиотекарша и др.; б)
съществителни със значение `съпруга на лицето, назовано от
мотивиращата дума`: профессорша, министерша, генеральша,
княгиня, купчиха, мельничиха; в) названия на самки на животни:
волчица, медведица, лосиха, гусыня; г) съществителни със
значение `не възрастен`: лисëнок, мышонок, орлëнок, цыганëнок,
змеëныш; д) съществителни със събирателно значение: ребятня,
малышня, зверье, жулье; е) съществителни със значение на
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единичност: картофелина, изюминка, пылинка, дождинка,
шоколадка; ж) съществителни със субективно-оценъчни
значения: пенëк, овражек, костюмчик, ложечка, сестричка,
воробышек, берëзка, индейка, комнатушка, холодина, медведище,
басище; з) съществителни със стилистична модификация:
минутка, гармошка, первоклашка, селëдка, зверюга, дождик,
старикан и др.
Във всички посочени случаи съществено значение има
открояването на словообразувателния формант. Роля има и
обяснението на морфонологичните явления (различни редувания,
интерфиксация, съкращаване и др.), които съпровождат
образуването на новата дума, и допринасят за осмислянето и за
по-доброто ѝ запомняне.
За изоморфните думи в много случаи е достатъчно да се
изолира коренът (особено, ако той съвпада с изходната дума,
член на гнездото), за да се формира представа за тяхното
значение: врачевать, насмехаться, примириться, нарукавник,
дымящийся, безрукавка, опустевший, подбодрить, еловый. При
такъв вид семантизация, следва да се предлагат само изоморфни
думи. В противен случай може да има грешна интерпретация на
значението: пустяк – `този, който се намира, живее в пустинята`,
упадок – `това, което е паднало`, веснушка – `ласкателно от весна`
и т.н. Омонимията на корените също е от значение, защото могат
да бъдат създадени грешни асоциации: ложный може да се
интерпретира като `редица от места в ложа` вместо ложный – `не
съответстващ на действителността`.
2. Семантизация на немотивирани думи с опора на техните
производни. Преподавателят следва да е сигурен, че тези
производни думи са известни на учащите се: за немотивираната
дума питать за учащите се може по-разбираеми да са думите
питание – пища; раб – рабовладельческий, рабство, грань –
граница, воля – вольный и т.н.
3. Демонстрацията на словообразувателния тип като вид
семантизация се оказва ефективна:
1) за обясняване на значението на глаголите с представки:
а) при глаголи със значение `интензивно, напълно, окончателно
да се извърши действието` образувани с помощта на представката
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от-: цвести – отцвести, шуметь – отшуметь, работать –
отработать; б) при глаголи със значение `повторно, отново,
понякога по нов начин, по друг начин да се извърши действието,
назовано от мотивиращия глагол` с помощта на представката
пере-: писать – переписать, читать – перечитать, учить –
переучить.
2) за семантизация на прилагателни или наречия,
мотивирани от същите части на речта и образувани с помощта на
представките а-, анти- и др.: а) моральный – аморальный,
симметричный – ассиметричный, б) народный – антинародный,
религиозный – антирелигиозный.
4.2. Ролята на словообразуването за развиването на
езиковата догадка
С цел продължаване формирането на потенциалния речник
на учащите се и обогатяване на методите и подходите при
работата над думата и актуализиране и разширяване на знанията
по лексика, се провежда работа по развитие на езиковата догадка.
В процеса на формиране на навиците за езикова догадка
първостепенно значение има разглеждането на лексикалните
единици от гледна точка на техните словообразувателни
закономерности, развиването на навиците за самостоятелно
разчленяване на думите и
определяне на тяхната
словообразувателна структура с последващо запомняне и
затвърждаване, осъзнаване на словообразувателните модели и
автоматизация на разпознаването им при последваща среща с тях.
Езиковата догадка представлява “способност да се разкрие
значението на непознатата дума чрез контекста ˂…˃ тя се
основава на знанията в областта на словообразуването,
съчетаемостта на думите, на умението да се разберат вече
известни многозначни думи в нови значения, на познаването на
интернационални думи в родния и изучавания език” [Азимов
1999, с. 406]. К. Бабов пише, че при развиването на догадката
“може да се използва вътрешноезиковата близост на редица
руски думи, които образуват гнезда” [Бабов 1989, с. 222], а
“изследванията в областта на усвояването на речниковия състав
на руския език от чужденци показват, че доброто познаване на
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словообразувателните модели повишава възприятието на
значенията 15 пъти” [Бабов 1989, с. 225].
Езиковата догадка в голяма степен зависи от интуицията,
от способността за логическо мислене и от усвояването на
езиковия материал. Заедно с интуицията в механизма на
догадката участват и редица мисловни операции: сравнение,
обобщение, анализ, синтез. С езиковата догадка е свързано
понятието пренос (транспозиция), което има голямо значение при
изучаването на лексиката на близкородствен език, какъвто е
руският за българите. Учащите се могат успешно да пренасят
знанията, които са получили при изучаването на езикови явления
в родния език, върху явления, които не са подлагали на анализ в
изучавания руски език. Умението да се осъществява
необходимият пренос на езиковите явления в значителна степен
ускорява развитието на догадката. Знанията и миналият опит на
студентите в областта на словообразуването също така
притежават свойството за пренос, те им позволяват да се досещат
за значенията и граматичните свойства на новите и непознати
производни и сложни думи.
Именно интуитивното знание, усета за езика и
положителният пренос дават възможност на учащите се да
разберат, че думите соль – солëный, красный – красноватый и
изучать – изучение в руския език, и сол – солен, червен –
червеникав изучавам – изучаване в българския език, имат едно и
също значение.
Връзките между тези думи могат да се
наблюдават не само чрез анализ на езиково ниво, но и по време
на речевата дейност, в хода на която човекът анализира и
разпознава едни думи на фона на други на основата на
познаването на деривационно-структурните характеристики на
думите, а при необходимост и свободно да образува сам нови
наименования в съответствие с предварително познати и усвоени
правила и модели.
Словообразувателната догадка ще действа в случаите,
когато у учащите се вече е натрупан определен обем от знания по
словообразуване. В това се състои оправданото формиране и
развиване на езиковата догадка в процеса на преподаване и
изучаване на руския език. В овладяването на навиците за догадка
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умението да се осъществява словообразувателен анализ на вече
познати думи може да бъде пренесено с лекота върху нови, порано не срещани думи. Ако учащите се знаят думите бугор, гора,
овраг и умеят да анализират думите от типа на холмистый, на
следващ етап, когато срещнат думите бугристый, гористый,
овражистый, с лекота ще могат разкрият тяхната
словообразувателна структура и да покажат, че суфиксът -истпривнася в думата значението `притежаващ нещо във висока
степен, в голямо количество`. Вижда се, че такъв род работа над
думите допринася за снемането на трудността при разбирането
им. Използването на преноса и съпоставянето на неизвестното с
известното е предпоставка за успешното възникване на езиковата
догадка на основата на знанията по словообразуване. Вследствие
на голямата близост на руския и българския език на лексикално
равнище, за българските учащи се догадката е напълно
закономерно явление. При изучаването на близката лексика (имат
се предвид думите с еднакви или близки корени, а понякога и
афикси в двата езика) студентите се досещат за значението на
думите по силата на знанията за словообразувателната структура
на думите в родния си език. А що се отнася до диференциалната
лексика, учащите се могат да разбират думите въз основа на
вътрешноезиковата близост на думите, образуващи гнезда. Ако
гнездата бъдат разглеждани едновременно (на синоними и
антоними), то механизмът на догадката ще функционира с още
по-голяма сила. Ето защо у студентите следва да бъдат
формирани
и
развивани
навиците
за
анализ
на
словообразувателната структура на думите. В резултат на това и
в
процеса
на
системната
работа
над
подбраните
словообразувателни модели, те ще се научат съзнателно да
пренасят своите умения върху аналогични явления при работата с
различен вид текстове. Именно тази “способност на изучаващия
езика да анализира структурата на производната дума с цел
разбиране, т.е. сякаш разгръщайки веригата от компресираните
при създаването на тази дума елементи на синтактичната
структура и стоящите зад тях концепти, играе важна роля при
всеки случай на среща с нова дума” [Позднякова 1997, с. 122].
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В процеса на обучение за усвояване на езиковата догадка
следва да се използва не произволен текст, който включва
непознати думи въобще, а текст съдържащ “думи, които не са
срещани по-рано, но (са) образувани от вече известни корени и
по известни словообразувателни модели” [Колесникова 1977, с.
51].
Процесът на пораждане на думи на основата на
словообразуването при работа с текст на равнище възприемане на
производната дума се характеризира със следните действия 1) а)
възприемане на звуковата или графическата страна на думата; б)
разчленяване на думата на структурни елементи; в) избор на
познати структурни елементи на основата на асоциации със
структурни елементи на вече известни думи ; г) конструиране на
смисъла на думата. На равнище пораждане на дума процесът се
характеризира със следните действия: 2) а) определяне на
смисловия обем на думата; б) търсене на сродни думи (за избор
на коренната част); в) търсене на еднакви по структура думи или
служебни елементи; г) конструиране на звуковата страна на
думата. Именно първият тип потребности ще функционира при
възприемането на текст и в същността си ще разкрива механизма
на действието на езиковата догадка. А тя на свой ред е своего
рода “трамплин” за последващото същинско пораждане на думи
и тяхното използване при наличие на потребност.
С цел обективна оценка на равнището на формиране на
навиците за езикова догадка у студентите филолози беше
проведена експериментална проверка в първи курс, специалност
Руска филология и Приложна лингвистика.
В съответствие с целта на експерименталната проверка
беше използван специално конструиран текст. Текстът съдържа
двойки (и една верига) от сродни думи, които, до известна
степен, имат ключово, основно значение за възприемане на
общото съдържание на текста. Към текста бяха предложени два
типа задачи. Целта и формулировката на първия тип задачи да
бъдат в съответствие с изброените от действия при
възприемането на нова, неизвестна производна дума в текст.
Втората група задачи беше предложена на студентите предвид
това, че крайната цел на четенето на всеки текст е разбирането на
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цялостното му съдържание. На изпитваните беше предложено да
отговорят на въпроси, изискващи отговори, които да бъдат
извлечени от текста.
Резултатите от проверката показаха следното:
1) Задачата за разпознаване на графичната страна на думите
в текста са изпълнили 69% от изпитваните. Но 7% от всичките
100% участници в експерименталната проверка приведоха две
различни граматични форми на една и съща дума като две сродни
думи. Високият процент на справилите се с тази задача може да
се обясни с действието на положителния пренос от родния в
чуждия език и с опита, който учащите се имат от средното
училище при изучаването на словообразувателното система в
родния език.
2) Задачата за проверка на умението да се разчленява
думата на структурни елементи последвано от избор на познати
структурни елементи от други думи са изпълнили 29% от всички
участници.
На равнище конструиране на смисъла на думите по техните
словообразувателни елементи, със задачата са се справили едва
3% от изпитваните, а 7% са дали друго значение на думите.
При изпълнение на втората задача високият процент (62%)
на студентите, които са се справили успешно с тази задача, може
да се обясни с наличието на определено равнище на знания в
областта на руския език, на формираните до определена степен
навици и умения за четене и възприятие на текст, а също така и с
определена степен на формиране както на езиковата, така и на
другите видове догадка.
Методическите
изводи
от
проверката
показват
необходимостта от разширяване и задълбочаване на работата за
формиране и развитие на езиковата догадка. Този извод е
направен на основата на констатациите за ниска степен на
формиране на словообразувателните навици – факт, който може
да се обясни с практическото отсъствие на работа по
словообразуване в курса по руски език в средното училище. Без
умението да се провежда словообразувателен анализ в много от
случаите е невъзможно действието на езиковата догадка. Това
води до трудности в разпознаването на непознатите думи в текст.
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Експерименталната проверка от друга страна показва важността
на езиковата догадка за разширяване на потенциалния речников
запас на студентите филолози и като важна предпоставка за
затвърждаване на лексиката и разширяване и попълване на общия
лексикален запас.
4.3. Формиране на рецептивни и продуктивни умения по
четене чрез работа над словообразувателните характеристики
на думите
Четенето е отделен, самостоятелен вид комуникативна
дейност, мотивирана от удовлетворяване на потребността от
информация, която се съдържа в текста. То играе изключително
важна роля в обучението по чужд език [С.К. Фоломкина, Е.А.
Маслыко, П.К. Бабинская, С.Ф. Шатилов и др.] и е
основополагащо
за
формирането
на
комуникативна
компетентност по руски език на студенти филолози, тъй като е
едновременно и средство, и цел на обучението.
В методиката на обучението по руски език като чужд по
отношение на четенето е прието да се говори за три етапа на
работа с текст: предтекстов, притекстов, следтекстов
(предтекстовой,
притекстовой,
послетекстовой).
Следтекстовият етап се използва не само в случай, че текстът е
средство за формиране на умения за четене, а и когато е средство
за развиване на продуктивни умения за устна и писмена реч.
Словообразувателните характеристики на лексикалните
единици, предназначени за активно усвояване, са много важна и
продуктивна част по време на работа с учебни текстове както по
време на подготовката за възприемане и разбиране на текста, така
и по време на осмислянето му, след като студентите се запознаят
с него. В процеса на практическа работа със студентите се
откроява важността на семантизацията и активизацията на новите
думи като компонент от цялостната работа с текст, и
целесъобразността на словообразувателния компонент.
Работата за развиване на рецептивни и продуктивни умения
на основата на текст може да се проведе по следния примерен
начин:
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Текст 1.
1. Предтекстови задачи
Людмила Улицкая пишет повести и рассказы. Это
известная писательница, лауреат многих наград.
Герои еë произведений – люди простые, несчастные,
больные, но всегда очень интересные и любимые. За повесть
„Сонечка” Л. Улицкая получила престижные премии и мировую
известность.
Людмила Улицкая тонкий стилист, глубокий психолог и
отличный рассказчик.
Готовимся читать.
Как вы считаете?
Бывает любовь с первого взгляда?
Можно ли сделать предложение девушке, которую видел
только два раза?
Переведем слова:
Някои от въвежданите думи могат да бъдат включени в
словообразувателни гнезда с вече познати за учащите се сродни
думи.
Значението на производната дума сумасшедший може да
бъде разкрито чрез нейната позиция в състава на
словообразувателното гнездо на думата ум:
ум
ум
ум-н(ый)
умн-ик
умн-иц-а
без-ум-н(ый)
раз-ум
разум-н(ый)
не-разумн(ый)
с/ума/сше'дш(ий),I, прил.
Или:
чудесный:
чу'д(о)
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чуд-ес-а'
чуд-о'в/ищ(е)
чуде'с-н(ый)
чуде'сн-ое, сущ.
чуде'сн-о
чуде'сн-ость
пре-чуде'сн(ый)
пречуде'сн-о
Непроизводната дума седой може да бъде разкрита с
помощта на вече известни на учащите се нейни сродни
производни в състава на словообразувателното гнездо.
сед(о'й):
се'д-еньк-ий
сед-е'-ть
по-седе'ть
сед-о-боро'д-Ø-ый
сед-о-бро'в-Ø-ый
сед-о-вла'с- Ø -ый
сед-о-воло'с- Ø -ый
сед-о-голо'в- Ø -ый
сед-о-у'с- Ø -ый
пол-у-седо'й
При обяснението на глагола потеряться освен разкриване
на значението на глагола, може да се разкрият и семантичните
различия на сродните глаголи след присъединяване към тях на
представки.
теря'ть
теря'ть-ся
по-теря'ться
рас-теря'ться
за-теря'ть
затеря'ть-ся
на-теря'ть
пере-теря'ть
по-теря'ть
потеря'ть-ся
рас-теря'ть
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у-теря'ть
За останалите предвидени за усвояване за конкретния текст
думи выдавать (книги) – … ; собственный – свой, личный;
аккуратно – …; портрет написан – … ; худой – ….могат да бъдат
избрани други подходящи начини за семантизация.
Как вы думаете, почему фамилия читателя библиотеки
станет собственной фамилией Сонечки?
2. Притекстови задачи
Читаем рассказ первый раз и готовимся отвечать на
вопросы:
1. О ком этот рассказ? 2. Где училась и работала
Сонечка? 3. Кто такой Роберт Викторович? 4. Как они
познакомились? 5. Чем закончилось их знакомство?
Слушайте, следите в тексте:
СОНЕЧКА
Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка
читала без перерыва. У нее был читательский талант, а может
быть, гениальность.
Сонечкино чтение сделало ее немного сумасшедшей. Она
читала всегда и везде. Чтение не оставляло ее и во сне: свои сны
она тоже как бы читала. Ей снились исторические романы, где
она чувствовала себя героем...
Она окончила библиотечный техникум и стала работать в
старой библиотеке.
Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда
Сонечка выдавала книги читателям. Он был маленького роста,
худой, седой и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил
ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги
французские были, но вот тот каталог давно потерялся. В этот
вечерний час, перед закрытием, в библиотеке никого не было, и
Сонечка повела необычного читателя туда, где стояли книги
западноевропейских писателей.
Он долго стоял перед шкафом, потом повернулся, взял
Сонечку за руку и сказал:
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- Какие прекрасные книги... Монтень... Паскаль...
Выпишите мне, пожалуйста читательский билет, или как это у
вас называется?..
Она впервые написала своей рукой его фамилию, которая
через две недели станет ее собственной.
Она кончила писать и ждала, когда он скажет свой адрес.
Ему исполнилось сорок семь лет. Он вернулся на родину из
Франции... Сейчас работал художником на заводоуправлении...
- Адрес, – попросила Сонечка.
- Я, видите ли, здесь в командировке. Я живу в
заводоуправлении, - объяснил странный читатель.
- Ну, паспорт дайте, прописку, – попросила Сонечка.
Он показал справку.
- Нет, не могу... .
Он грустно взял справку.
- Мы сделаем так: я возьму книги на свой формуляр, а вы
перед отъездом принесете их мне, – сказала Сонечка.
- И он понял, что все в порядке.
– Я только попрошу вас, очень аккуратно...
Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка
книги уже не выдавала. Он попросил библиотекаря позвать ее.
Она пришла...
- Сядьте, пожалуйста, – сказал он.
В маленьком читальном зале сидели читатели. Было
холодно.
Сонечка села на стул.
- В прошлый раз я забыл у вас спросить... – проговорил он,
– забыл я спросить ваше имя. Простите?
- Соня, – коротко ответила она...
- Сонечка... Хорошо.
Он показал Соне женский портрет, который был написан на
бумаге коричневой краской. Портрет был чудесный. Это было
Сонечкино лицо.
- Это мой свадебный подарок, – сказал он, – я пришел,
чтобы сделать вам предложение, – и он посмотрел на нее.
Она молчала... Смотрела портрет, потом еле слышным и
холодным голосом сказала:
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- Что это за шутка?
И он тогда испугался.
- Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть
замужем.
Он встал, взял в руки свою шапку.
- Простите меня.
Он поклонился и пошел к выходу. И тогда Сонечка
крикнула ему:
- Постойте! Нет! Нет! Я не замужем!
Роберт Викторович улыбнулся... Он совершенно не знал,
что же говорить и делать он должен теперь.
(По Л. Улицкой)
3. Следтекстови задачи
Прочитаем рассказ ещë раз.
Прочитайте слова и их толкования, переведите на
родной язык. Можете ли вспомнить однокоренные слова,
которые уже вам известны?
Талант – очень большие способности и умение в чëм-либо;
Гениальность – очень большой талант;
Заводоуправление – администрация завода;
Прописка – штамп в паспорте, на котором написан адрес,
где человек живëт постоянно;
Где в тексте сказано по-русски:
1.
..., каталогът отдавна се беше загубил. 2.
Сониното четене я беше направило малко луда. 3. Тя имаше
читателски талант, а може би гениалност. 4. Портретът беше
чудесен. 5. ..., много внимателно...
Закончите предложения:
1. ... не привлëк бы внимания ... . 2. ... с семи до двадцати
семи, ... . 3. Он долго стоял перед шкафом... . 4. Чтение не
оставляло еë ... . 5. Выпишите мне, ... . 6. я возьму книги... . 7.
Сейчас работал ... . 8. Он показал Соне женский портрет,... .
Найдите и прочитайте:
Что мы узнали о Сонечке из рассказа? Какой талант был у
Сонечки? Какие сны она видела?– Что мы узнали о Роберте
Викторовиче из рассказа? Сколько лет Роберту Викторовичу?
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Как выглядел Роберт Викторович? Зачем Роберт Викторович
пришел в библиотеку? Какие книги его интересовали? Откуда он
вернулся? Где он работал и жил?
Дайте ответы на вопросы.
Почему Сонечка сначала не хотела давать книги Роберту
Викторовичу? Что она предложила ему потом? Какое
предложение он сделал Сонечке через два дня? Почему Сонечка
подумала, что это шутка? Как вы думаете, Сонечке понравился
Роберт Викторович, и выдет ли она за него замуж? Будет ли
она с ним счастлива? Почему? Как вы оцениваете поступок
Роберта Викторовича? Как вы думаете, кто по професии был
Роберт Викторович? Какой у него характер? Какой он человек
(умный, смелый, талантливый, скромный)? Какой характер у
Сонечки?
Напишите окончание рассказа до свадьбы героев.
2. Задачите могат да бъдат съставени на основата на
интерактивни методи. На начален етап на обучение с цел
развиване на лексикалните навици на четенето, развиване на
репродуктивни и продуктивни умения в устната и писмената реч
може да се предложи следната работа над текст по така
наречения клъстър (асоциограма):
Текст 2.
7Я
Вспомните все слова, которые связаны со словом
„семья” и запишите их. (учащиеся записывают вокруг
ключевого слова „семья” все слова (словосочетания), которые
знают; сравнивают с вариантами остальных, обмениваются
идеями и дополняют то, что не записали в тетрадях и на
доске; совместная работа учащихся и преподавателя; в
результате составляется ассоциограмма или кластер по
теме „Моя семья”).
На този етап на учащите се може да се предложи да си
спомнят всички сродни думи, които знаят, на предложената от
преподавателя централна дума – семья (например, семейный,
несемейный и т.н.). След това се назовават и сродни думи на вече
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назованите от студентие по асоциация думи, предназначени за
активно усвояване по темата: сын – сынок, сынишка, усыновить,
усыновитель; дочь – дочька, доченька, удочерить, удочерение и
т.н. Аналогична работа се повтаря и с думите, в следтекстовите
задачи: отец, мать, дети, родители, муж, жена.
Заполните пропуски по схеме:
Марина
...........................
Мариша
Александ
Саша
............................
Надежда
Надя
.............................
......................
Боря
Боречка
Сергей
Серëжа
.............................
....................... ................................
Витенька
Татьяна
...............................
Танечка
Прочитайте текст. Сколько человек в семье Марины?
МОЯ СЕМЬЯ – ЭТО СЕМЬ ”Я”
Меня зовут Марина. Я с удовольствием расскажу о своей
семье, так как считаю, что мне с семьëй крупно повезло. Почему
я так считаю? У меня прекрасные родители. Заботливые, добрые
и особенно не вмешиваются в мои дела, но всегда помогут
советом, если попросишь. Они местные – здесь же, в СанктПетербурге, и родились.
Мой отец, Александр Николаевич, по профессии инженеравтоконструктор. Он любит технику и всë своë свободное время
проводит в мастерской, которую устроил в гараже. Больше всего
он любит шутить. У него всегда есть в запасе весëлые случаи,
которые он рассказывает нам, своим детям, по-вечерам.
Мама, Надежда Семеновна, у меня детский врач. Она
работает в детской больнице. Очень любит работу и переживает
за больных детей. Но она и хозяйка отличная. Она прекрасно
готовит.
Я старшая в семье. Я уже замужем. У нас с мужем
отдельная квартира, рядом с родителями. Поэтому все мы живëм
очень дружно. Я учительница, а муж Борис – экономист.
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У меня два брата. Старший брат, Сергей, уже женат. Он и
его жена Оля – студенты, будущие экономисты. Младший,
Виктор, заканчивает в этом году седьмой класс.
Младшая сестра, Татьяна, учится в пятом классе, Я думаю,
что она будущий ветеринар.
У нас много родственников и друзей, поэтому мы часто
принимаем гостей. Мы очень любим принимать гостей, честное
слово! И, конечно, если ожидаются гости, то мы с мамой
обязательно что-нибудь печëм. У меня получаются отличные
блины, а у мамы – торт „Наполеон”. Зато мой папа – специалист
по салатам. Особенно он любит французские салаты.
У нас есть семейные традиции и правила:
На заботу отвечай заботой.
Не жди, пока тебе прикажут что-то сделать. Сделай сам!
Храни семейные секреты.
Когда кому-нибудь плохо, постарайся вести себя
деликатно.
Все имеют право на „своë” время, „своих” друзей, „свои”
секреты.
Прочитайте текст ещë раз. Выпишите имена и
родственные связи героев рассказа. (поисковое чтение –
подборно)
родители
отец
мать
дети
дочери
сыновья
младшая дочь старшая дочь
старший сын младший сын
ее муж
домашний любимец
Выпишите из текста все слова, которые относятся:
А) к семье Марины;
Б) к отцу Марины;
Семья .............
Отец....................
В) к матери Марины;
Мать......................
Найдите соответствия:
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Всички имат право на „свое” време, на „свои” приятели,
на „свои” тайни.
Пази семейните тайни.
На грижата отговаряй с грижа.
Старай се да се държиш деликатно, когато на някого му е
лошо.
Не чакай да ти заповядат да направиш нещо. Направи го
сам!
Ответьте письменно.
Как зовут старшую дочь? А младшую? Как зовут отца и
мать Марины? Кто они по професии? Какие родители Марины?
Что любит делать еë отец? Как относится к своей работе ее
мать? Как зовут братьев Марины? Как зовут мужа Марины?
Как семья относится к гостям? Что они готовят, когда
пригласили гостей? Правило семьи Марины, которое наиболее
вам понравилось.
Напишите рассказ о своей семье.
3. На началния етап от обучението, когато се формират на
комуникативните навици за четене, се формира и развива
техниката за четене на чужд език. С цел развиване на
лексикалните и граматичните навици за четене, развитие на
произносителните и интонационните навици на говоренето,
развитие на техниката на четенето може да се предложи следната
последователност на работа с текст.
Текст 3.
I. Предтекстови задачи
1. Думи на преподавателя. Беседа със студентите.
Хорошо в лесу! Под солнцем блестит дерево. Это дерево –
берëза – символ русской природы. В народных песнях она
славится как дерево-красавица.
Сегодня прочитаем рассказ о берëзке, поговорим о
символах России, о том что нам дает природа. Научимся
правильно и выразительно читать рассказ. На доске я напишу
слово БЕРËЗА. Вы вспомните, какие слова вы можете назвать,
которые связанны с этим словом. Названия каких еще деревьев
вы знаете? Сначала на русском языке, а если не знаете слово,
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назовите на болгарском. (Введение и интерпретация новых
слов до прослушивания текста. Цель – подготовка учащихся к
восприятию текста, введение в тему, актуализация
имеющихся у них знаний, опыта, создание мотива на
предстоящую деятельность, снятие возможных трудностей.
Преподаватель составляет ассоциограмму слова “берëза” на
доске. Постепенно вводятся слова для активного усвоения при
помощи предложений. Слова записываются на доске,
отрабатывается их произношение хором и индивидуально
семантизируются.)
По време на въвеждането на новите думи заедно с
разкриването на тяхното значение се обръща внимание и на
сродните думи в текста и тяхното положение в състава на
словообразувателната двойка. На студентите се предлага да
посочат и вече познатата им сродна дума и на основата на нея
самостоятелно да разкрият значението на новата словообразувателните двойки: берез(а) – берез-к-а и берез(а) –
берез-ов(ый); зелен(ый) – зе'лень; цвет – цвет-о'к и цвет – цвести'.
Берëза: берëзка, белая, красивая, стройная, кора, ствол;
ветки, качаються, ломаються под сильным ветром; листья,
зелëный, зелень, тень; цветы, цвести, благоухать; чай, лечить,
сок, берëзовый сок; солнце, листья распускаются, блестят на
солнце; листья падают, дерево облетает; дуб, тополь, липа.
2. Рассмотрите картинки и заполните пропуски.
(Преподаватель показывает картинки, учащиеся выполняют
упражнение.)
ІІ. Притекстова задача
1.
Теперь я прочитаю текст, а вы попробуйте
ответить на вопрос: Чтение текста преподавателем I раз.
Предъявление студентаам коммуникативной установки.
Какая у берëзки кора?
ДЕРЕВО-КРАСАВИЦА
Разговорчивая березка.
Разговорились как-то деревья на ветру.
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– Знаете, как меня называют? – сказала береза. – Деревом
ветра и солнца. В тени я плохо расту. С ветром же я крепконакрепко связана. Ведь больше всего на свете я люблю на ветру
качаться.
Липа уважительно на березку посмотрела и говорит:
– Правда, березка, ты дочка ветра. И ты, как и я, людей
лечишь.
Обрадовалась березка липкиным словам:
– Да, да! Люди это знают, идут ко мне за лекарствами: кто
чай из моих листочков заваривает, кто сок березовый пьет.
Тут дуб в разговор вмешался:
– И кора у тебя, березка, удивительная: белая и блестящая!
Березка тут же добавила:
– Знаете, через мою кору вода не проходит. И крыши домой
ею покрывают, чтобы не протекали. В древности люди даже
писали на моей коре.
Тут черемуха не удержалась:
– Березка, хоть ты и дружишь с ветром, почему нет у тебя
цветочков и ягод? Посмотри на меня.
Возражает березка:
– У меня нет ни цветов, ни ягод, но мои сережки, листики и
веточки благоухают. Я приношу людям радость и свет.
(По М. Скребцова)
ІІІ. Следтекстови задачи
1.
Прослушайте текст ещë раз. Записывайте
названия растений – героев рассказа. Названия каких
растений вы записали?
Что приносит людям берëзка?. Какие еще деревья вы
знаете?
Извлечение информации из незнакомого текста.
Упражнения после чтения текста. Цель – вовлечение в
активную творческую деятельность, осуществление контроля
понимания и успешности акта общения.
Осуществление поискового чтения – устно. (В
зависимости от уровня подготовленности, можно прочитать
текст ещë раз.)
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Закрепление названий растений за зрительными
образами. Упражнение на сличение.
Выполните упр. 2 после текста.
Выполните упр. 3 после текста.
Упражнение на поиск информации из текста.
Слушайте е повторяйте: слова с Ь: ведь, хоть, радость,
лечишь, деревья, пьëт; слова с È: деревом, ветра, крепкий, белая
и т.д.
Вместе с активизацией в речи незнакомых слов,
происходит отработка произношения слов с Ь и È, а также
вопросительных предложений. Студенты слушают и
повторяют.
Преподаватель проводит короткую беседу по тексту.
При помощи ответов должен получиться короткий перессказ
сказки.
Итоговый вопрос.
В настоящата част са дадени само примерни разработки на
работата по семантизация на новите думи и разширяване на
речниковия запас на студентите. Необходимо е съставяне на
текстов минимум, снабден със съответния методически апарат за
работа, включващ и както словообразувателните особености на
думите, предназначени за активно усвояване, така и задачи за
работа над словообразувателните характеристики, допринасящи
за развиване на потенциалния речник.
§ 5. Видове и типове упражнения при обучението по
лексика с използване на гнездовия подход
5.1. Работа с членове на гнезда, обединени от общ
семантичен признак
Словообразувателната ценност на опорното съществително
име може да бъде представена на фона на целия състав на
гнездото, членовете на което са свързани с общ семантичен
признак. В този случай подобно обединение от лексикални
единици, групирани по ономасиологичен принцип, се описва в
реда `съдържание → форма → начините за изразяване на
даденото съдържание`. Ономасиологичният подход към анализа
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на езиковия материал позволява да се обхване наведнъж целият
обем на минимизираното словообразувателно гнездо, което от
методическа гледна точка е изключително целесъобразно,
особено
при
първичното
запознаване
с
него.
Словообразувателният
потенциал
на
някои
опорни
съществителни, който се отразява от целия обем или от найактуалните членове на словообразувателното им гнездо, може да
се разкрие чрез: 1) група от думи с интегрална семантика на
коренната морфема – `сезон: зима; понятия, свързани с нея`: зима
– зимний, зимовать, зимой, зимушка; 2) семантикословообразувателно обединение от сродни думи с общо значение
– `атмосфера и атмосферни явления – `мраз и свързаните с него
понятия`: мороз – мороженое, мороженый, морозец, морозилка,
морозильник, морозильный, морозить, морозище, морозно,
морозный, морозостойкий. Повторното връщане към пълния
състав на словообразувателното гнездо, компонент на което е
опорното съществително име, предполага многообразна работа за
различаване на думите в него на основата на анализа на
диференциалните лексико-граматични признаци. Може да се
определя различието в значението на думите, принадлежащи към
една част на речта: зима – зимушка, мороз – морозильник,
морозный – морозостойкий; могат да се откриват “вторичните”
семантични и лексико-граматични изменения в думите,
изначално отнасящи се към една част на речта: мороженый
(картофель), мороженая (рыба), мороженое (мясо) –
прилагателни и мороженое – съществително и т.н.
На фона на пълния състав на словообразувателното гнездо,
компонент от което е опорното съществително име, може да се
разгърне неговият ситуативно-тематичен потенциал чрез
представянето на най-актуалните му парадигматични и
синтагматични отношения с думите от същото гнездо: зима –
зимушка; зимовка, зимовщик, зимовье; мороз – морозец,
морозище; морозилка, морозильник – лексикална синонимия;
морозец – морозище (сегодня не морозец, а морозище) –
контекстуална синонимия и т.н. В пределите на пълния състав на
словообразувателните гнезда могат да се разглеждат и
лексикалните единици, които, характеризирайки се със
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семантична общност, се отличават с особено устойчива
асоциативна връзка, закрепена в речевата дейност на носителите
на езика: война – военный; довоенный, послевоенный; ива –
ивушка. В състава на такива единици представляват интерес,
съотносителните двойки (понякога и групи) съществителни,
които се обединяват от значението `хранителни продукти и
свързаните с тях понятия`: молоко – молочная; пельмени –
пельменная, пельменница; шашлык – шашлычная, шашлычница.
5.2. Работа с членове на гнезда, принадлежащи към
различни части на речта и обхващащи няколко ситуативнотематични комплекса
Съставът на всяко гнездо обхваща думи от различни части
на речта, затова потенциалът на опорното съществително име за
запълване на ситуативно-тематичните комплекси с думи, които
принадлежат към различни части на речта, е голям. Този
потенциал може да се развива чрез представянето на подобни
сродни лексикални единици, които обслужват едновременно
няколко ситуативно-тематични комплекса: знакомство –
знакомый, незнакомый (прилагателни); незнакомец, незнакомка
(съществителни); знакомо, незнакомо (наречия); знакомить,
знакомиться, ознакомиться, познакомиться, ознакомить,
познакомить (глаголи).
Най-силни в словообразувателно отношение са връзките на
съществителното име с наречието. Особено ярко те се
наблюдават в случаите, когато съществителното име във форма
на косвен падеж (най-често с предлог) намалява своето
предметно значение и започва да се употребява в ролята на
несъгласувано определение или на обстоятелство: верх – верхом,
вверх, доверху, наверху, сверху; осень – осенью; след – следом,
вслед; утро – утром, утречком, наутро. Този езиков материал е
една от потенциалните трудности, когато учащият се следва да
реши сложния въпрос, свързан с различаването на граматичните
омоними на съществителните и наречията, например,
съществително име във форма на творителен падеж и наречие,
което има форма на творителен падеж: веˊрхом – верхоˊм, днëм,
оˊсенью, сиˊлой.
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В рамките на възможните езикови и речеви трудности
могат да се разгледат и различните служебни части на речта,
мотивирани от ключови съществителни, които са техни омоними.
Те също са „застинали” падежни форми на съществителни имена:
предлозите отличие – в отличие от тебя, результат – в
результате анализа; съюзите случай – в случае (на случай) если;
условие – при условии, что; самостойните думи батюшки, караул,
марш, ужас, употребени като междуметия; устойчивите
словосъчетания: бог мой, слава богу, господи боже мой; чëрт
возьми, чëрт побери, чëрта с два, к черту.
Производните служебни части на речта, които
характеризират
словообразувателните
възможности
на
ключовите съществителни, също служат като източник за
разширяването на речниковия запас на студентите.
5.3. Работа с членове на гнезда – паронимни лексикални
единици
В пределите на словообразувателните гнезда, компонент на
които са ключовите съществителни, се срещат много сродни
паронимни лексикални единици, най-често прилагателни имена,
активизацията на които е важен етап във формирането на
лексикалния запас на студентите. Анализът на този езиков
материал от гледна точка на словообразуването позволява не
само да се различи семантиката на думите пароними, но и
допълнително да се покажат някои семантични и лексикограматични особености на прилагателните имена, с опора върху
словообразувателните им елементи: друг – дружная семья,
дружеская
встреча, дружественная страна;
молодость,
молодëжь – молодой учëный, моложавый на вид мужчина.
5.4. Обогатяване на речника чрез анализ и активизация на
различни словообразувателни модели
Приведените примери показват как с помощта на различни
суфикси, отразяващи диференциални семантични признаци,
могат да се разберат отделни думи от едно и също
словообразувателно гнездо. Различните словообразувателни
средства, с помощта на които се създава една или друга дума,
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също имат голямо значение при разширяването на лексикалния
запас. Образуването на много думи се осъществява в
съответствие със съществуващите в езика модели и познаването
на семантиката на словообразувателните афикси помага не само
при разбирането на непознатата дума, но и при „моделирането”
на нова. В процеса на натрупване на речниковия запас
словообразувателните средства изпълняват и определени
функции, запознаването с които не само попълва речника на
студентите филолози, но и дава възможност в тяхното мислене да
се формират живи смислови и асоциативни връзки между думите
и да се развие езиков усет.
Много от умалителните суфикси внасят в лексикалните
единици оценъчен оттенък и предопределят принадлежността им
към разговорния стил на речта: друг – дружок, дружочек,
дружище; кукла– куколка (прен. за дете).
Съществуват и словообразувателни средства, които
показват към кой стил на речта принадлежи една или друга дума.
Такива са суфиксите -изм
(дарвинизм, формализм), -ство
(содружество, сотрудничество) в думите, характерни за
книжния стил, в публицистичните и в научните текстове; такива
са и частите на сложните думи: внешнеполитический,
самовоспитание, самообразование и т.д.
Особен интерес в тази връзка представлява суфиксът -к(а),
който се употребява в думите от разговорния стил и образува
съществителни имена от женски род, еквивалентни в официалния
стил на словосъчетания от прилагателно и съществително име:
наред с образуваните по-рано вечëрка, духовка, зачëтка, курилка,
морозилка, читалка, в съвременната руска реч се появяват и:
визитка – визитная карточка, жевачка (жвачка) – жевательная
резинка; маршрутка – маршрутное такси.
Анализът на словообразувателните гнезда на ключовите
съществителни, проведен с практическа цел, потвърждава
направените от лингвистите теоретици изводи за това, че
законите на словообразуването са непосредствено свързани не
само с граматичния строй на езика, но и с лексикалната система и
речниковия
състав
в
тяхното
взаимодействие.
Това
взаимодействие се проявява преди всичко в тясната взаимовръзка
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и взаимозависимост на лексиката, предназначена от една страна
за активния и пасивния речник, и от друга – за формирането на
потенциалния речник.
§ 6. Новите образователни технологии и обучението по
словообразуване
6.1. Интерактивни технологии
В чуждоезиковото обучение навлизат нови технологии,
които дават възможност за усъвършенстване и интензифициране
на учебния процес.
Интерактивните методи позволяват на учащите се по време
на учебния процес да взаимодействат помежду си,
интерактивното обучение се провежда на основата на
взаимодействието между педагога и учащите се и между самите
учащи се. Преподавателят често е само в ролята на модератор.
Интерактивната организация на учебния процес провокира
студентите към съвместна дейност, диалог и се базира на прякото
взаимодействие на всички участници собствения им опит и с
опита на събеседниците. Новото знание, умение се формира на
основата и във връзка с този опит.
Интерактивното обучение решава три задачи: 1) Учебнопознавателна, която е пределно конкретна; 2) Комуникативноразвиваща, свързана с общия емоционален и интелектуален фон
на процеса на познанието; 3) Социално-ориентационна, чиито
резултатите проявяват вече извън пределите на учебното време и
пространство.
За
целите
на
обучението
по
лексика
със
словообразувателен компонент са ефективни интерактивните
технологии: клъстър, работа по двойки, въртележка, работа в
малки групи, незавършено изречение, мозъчен щурм, дърво на
решенията, панелна дискусия, ролева игра и др.
Работата по метода клъстър може да изглежда по следния
начин: преподавателят записва в центъра на дъската темата (или
ключова дума), студентите правят същото в тетрадките си. Около
дадената дума (или словосъчетание) те назовават всичко, което
знаят във връзка с предложената тема. Всички си обменят идеите,
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които са записали по двойки или с цялата група, като те се
фиксират и на дъската. Този метод е много резултативен при
въвеждане, семантизация и активизация на нова лексика, тъй като
разширява значително единиците, които могат да се въведат и
усвоят.
Работата с така наречените семантични карти протича по
посочения по-горе начин във вид на клъстър. На последния етап
всички посочени от учащите се думи се класифицират във вид на
подгрупи в по определен признак, например общ
словообразувателен формант, което групира думите от един
словообразувателен тип. След това преподавателят предлага да се
впишат в картата нови лексикални единици, предназначени за
активно усвояване по време на занятието. Те също се групират в
съответствие с някакъв признак, например глаголи, които са найупотребявани по дадената тема, названия на обекти,
прилагателни, които определят обозначаването на определени
признаци, производни думи, образувани от глаголите. По този
начин вече изучените единици се интегрират с новите и се
осъществяват по-здрави асоциативни връзки между тях.
Предлаганите карти могат да бъдат с открит характер – учащите
се в процеса на обучението могат да ги допълват по собствена
преценка с нови елементи.
Методът „дневник от две части” се използва на етапа на
осмислянето по време на работа с текст. В процеса на четене
листите се разделят на две части: отляво е раздел ”откъс” – думи
(фрази, изречения), които предизвикват у учащите се различни
асоциации, емоции, а отдясно раздел – „реакции” – за фиксиране
на собствените мисли, чувства във връзка с прочетената част от
текста. Този метод може да бъде използван в три варианта: 1)
класически – „откъс” – „реакция”; 2) мисли и чувства на двама
герои от текста: учащите се четат текста, представят се на
мястото на двама от героите и записват какво биха почувствали
или помислили в една или друга ситуация, в която те попадат. В
този случай названията на колонките са „Мисли ... – името на
един от героите” и „Мисли ... – името на другия герой”; 3) който
и да е от сравняваните моменти: със знак „плюс” и със знак
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„минус” на някое от описваните събития; или „позволено”
– „непозволено”, или „не” – „да” и т.н.
„Въртележка” се използва за преговор и
затвърждаване на материала. Учащите се застават в кръг по
двойки, обръщат се един към друг и обсъждат в течение на
2-3 минути проблем, зададен им от преподавателя. По
сигнал учащите се сменят партньора, движейки се по
посока на часовниковата стрелка. Предлага им се следващ
въпрос за обсъждане и така нататък, докато не се получи
пълно завъртане или не се изчерпят въпросите. Желателно
е да се започва с по-опростени въпроси и да се преминава
към по-сложни. По този начин в работата участват и послабите, и по-силните студенти и се снемат
психологическите бариери в общуването на чужд език.
Методът „Снежна топка” може да се използва при
съставяне на малки разкази от описателен или
повествователен характер по определена лексикална тема.
Като опора се използват опорни сродни думи и картинки
или серия от сюжетни рисунки. Работата протича по
верига: първият студент назовава една дума, съответстваща
на картинката, вторият измисля определение към нея,
третият назовава действие, което е свързано с предходните
думи и така нататък, докато се получи изречение, което
всички учащи се повтарят хорово. След това всичко се
повтаря отначало с други думи, докато се получи разказът,
отразяващ нарисуваното на картинката/картинките.
Всички тези технологии са използвани от автора по
време на занятия със студенти русисти на различни етапи
от обучението по лексика със словообразувателен
компонент.
Това са само част от видовете работа с използване на
интерактивни методи, които се провеждат в условия на
висока активност и взаимодействие между участниците в
образователния процес.
6.2. Езиковата игра като интерактивен метод и
въпросите на словообразуването
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6.2.1. Някои характеристики на формиране на детската
реч с оглед на словообразуването
Думите в лексикона на човека не са изолирани единици, а се
съединяват помежду си по един или друг начин с помощта на
разнообразни смислови връзки, и образуват сложни семантични
обединения. С развитието на мисленето на детето неговият
лексикален запас не само се обогатява, но и се систематизира.
Думите се групират в семантични полета. Формирането на
лексикалния запас на детето е тясно свързано със
словообразувателните процеси: той се обогатява на основата на
производните думи като резултат от действието на механизмите
на словообразуването.
В лингвистичната наука развитието на словообразуването
на децата в психологичен, лингвистичен и психолингвистичен
аспект се разглежда в тясна връзка с изучаването на
словотворчеството на децата, с анализа на детските
словообразувателни неологизми. [Негневицкая, Шахнарович
1981] Ако детето не владее готова дума, то я „изобретява“ по
определени, усвоени по-рано правила и в този случай е налице
детско словотворчество. В процеса на усвояването на
словообразуването детето осъществява следните операции:
открояване на морфемата от думата, т.е. обобщение на
значението и открояване на връзката на това значение с
определена форма, т.е. синтез на морфеми при образуване на
нови думи.
Механизмите на словообразуване, характерни за детската
реч, са аналогични и в съзнанието на обучаващия се по чужд
език. Най-често тези механизми се разглеждат, когато се изследва
езиковата игра на основата на словообразувателните процеси.
6.2.2. Езиковата игра в обучението по словообразуване
Езиковата игра и механизмите на нейното функциониране
могат успешно да се използват в обучението по лексика със
словообразувателен компонент.
Една от характеристиките на езиковата игра е това, че тя
функционира в условията на интеракция, взаимодействие на
езиковите единици от всички равнища на езиковата система.
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Без да претендираме за изчерпателност, в настоящото
изследване ще дадем само пример за използване на механизмите
на детската реч и начините на взаимодействие между езиковите
средства на словообразувателно ниво.
По
време
на
занятията
изучаването
на
словообразувателната система предполага по-скоро формален
подход. Не се разглеждат механизмите на функционирането на
словообразувателната система в реалната речева дейност, изобщо
не е засегнат асоциативният потенциал на единиците от
словообразувателното равнище и възможността за реализацията
на творческата функция на езика с опора върху
словообразувателно мотивираната дума. Едновременно с това
функционалният аспект на словообразуването е изключително
важен за разбиране на спецификата на комуникативната дейност
в различни сфери на общуването. Като пример може да се даде
вариативността на словообразувателните модели при тяхната
реализация в речта.
Особена роля в изучаването на словообразуването има
изследването на принципите на езиковата игра, в чиято основа е
отказът от стереотипа при конструиране на думата. Това
позволява да се включат в процеса на обучението такива фактори
на асоциативното мислене като интуиция, взаимодействие между
единици от различни равнища и евристичност – необходим
компонент от способността да се използва езика.
Евристични принципи на езиковата игра при изучаване на
словообразувателната система според Т. А. Гридина и Н. И.
Коновалова могат да бъдат:
1) принципът за конструиране на думата въз основа на
стандартни и нестандартни комбинации от словообразувателни
средства, откроявани в зададените думи [Гридина, Коновалова
1996, електронен ресурс]: (да се създаде дума, в която коренът е
както в прилагателното медвежий, суфиксите са както в думите
вежливый и глупость – медвежливость (за сравнение - широко
разпространените в сферата на руския детски фолклор шеговити
гатанки, построени на същия принцип: Что будет, если
соединить верблюда с медведем? — вермишель (читай: верблюд
+ медведь = миша = мишель). Дешифрирането на асоциативния
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код на гатанката предполага не просто съединяване на думите, а
тяхната формална трансформация (съкращаване на думата
верблюд до сегмента, който е омонимен на първата част на
търсеното съществително и асоциативната замяна на думата
медведь със собственото име Мишель, което е омонимно на
втората част на съществителното. Възможността за това
осмисляне на съществителното вермишель се определя от
имитацията на структурния модел за създаване на съкратени
думи (сричка+дума) и наличието на съзвучни елементи в
асоциираните думи;
2) Ономасиологичен принцип за съставяне на думи на
основата на словообразувателна перифраза: да пееш песен, която
се
състои
само
от
думите
тирлим-бом-бом —
тирлимбомбомкать“;
3) принцип на игровата словообразувателна интерпретация
при въвеждането на нов асоциативен стимул: садист от сад –
`собственик на градината`, `градински страж`;
4) принцип на асоциативния фон на оказионалната
мотивирана дума в съпоставка с узуалния прототип: волнопад –
водопад, прениже – превыше, противоадие – противоядие;
5)
принцип
на
съставяне
на
потенциални
словообразувателни гнезда по зададен модел:
Модел: Съществително собствено име – прилагателно име
– наречие – глагол – съществително нарицателно име.
Реализация на модела: Шапокляк4 – шапоклякский –
шапоклячно – шапоклякничать – шапоклякство.
Описаните
принципи
на
езиковата
игра
на
словообразувателно равнище при използването им за основа на
евристични задачи активизират креативните способности на
студента и допринасят за усвояване на особеностите на
семантизацията на наименованието в самия процес на неговото
конструиране.

4

Героиня от анимационен сериал и утвърден елемент от руската лингвокултура.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат от проведения анализ могат да бъдат направени
следните основни изводи:
Развитието на комуникативната компетентност на
студентите филолози не е процес на изолирано формиране на
нейните отделни структурни компоненти, а на едновременно,
поетапно развиване на цялата система от средства за общуване.
На всеки етап от езиковата си подготовка студентите изучават
произношението, лексикалните единици, словообразувателните
характеристики на думите, граматичните конструкции.
Развитието на съвременната лингвистична и методическа
наука показва тенденция към включване на словообразувателен
компонент в обучението по руски език не само по време на
занятията по теория на езика, но и в практическия курс, тъй като
лексиката е базова съставна част на езиковата компетентност.
Лексиката на руския език включва в състава си 85% производни
думи. Необходимостта от усвояване на лексиката за овладяване
на руския език като средство за общуване не предизвиква
никакви съмнения.
Словообразувателните механизми и особеностите на
функционирането на
словообразувателната система
се
разглеждат паралелно – в теоретичен и практически план.
Уменията за анализ на фактите от езика и речта от гледна точка
на
техните
словообразувателни
характеристики
и
комуникативният им потенциал и използването на усвоените
знания и придобитите умения в различни ситуации на реалното
общуване допринасят за разширяване на филологическата
образованост на студентите.
Независимо че в образователния процес в българското
висше училище съществуват определени традиции за използване
на фактите от словообразуването при преподаването на
ортографията, лексиката и морфологията, те са недостатъчни,
фрагментарни и непоследователни от гледна точка на
променената образователна ситуация, свързана с недостатъчното
(или дори нулево) равнище на владеене на руския език от
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постъпващите във филологическите специалности на българското
висше училище.
В резултат от въвеждането в практическия курс на
различните форми и методи на работа със словообразувателните
явления на руския език студентите получават знания за
словообразувателната система и особеностите на нейното
формиране.
По време на практическия курс по руски език е необходима
по-широка и по-задълбочена работа по словообразуване, като
максимално се използват постиженията на морфемиката и
словообразуването. Това може да се реализира чрез включване на
словообразувателен компонент в изучаването на всички
тематико-ситуативни комплекси.
По време на практическите занятия по руски език със
словообразувателен компонент студентите получават възможност
за овладяване на основните методи за морфемен и
словообразувателен анализ, усвояват навици за правилна и
целесъобразна употреба на производната дума в устните и
писмените форми на комуникация. Достига се до значително
разширяване на лексикалния запас в съответствие с предвидените
в учебната програма тематико-ситуативни комплекси на основата
на съставени гнездови и деривационно-структурен учебен
речник. Формират се общоучебни компетенции за възприятие,
анализ, обобщение на информацията, поставяне на цел и избор на
начин за нейното достигане; придобиват се навици за използване
на интерактивни технологии и компенсаторни стратегии както в
курса по практически руски език като цяло, така и в теоретичния
курс, което е в основата на придобиването на филологическото
образование. Студентите овладяват нормите на руския
литературен език и навици за неговото практическо използване в
различни ситуации, придобиват умения да създават и разбират
текстове
на
основата
на
словообразувателните
им
характеристики; получават възможност свободно да овладеят
руския език като средство за комуникация и като основа на
тяхната бъдеща професионална дейност.
Успешното възприемане, възпроизвеждане и създаване на
производни думи в процеса на обучението по лексика е
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необходимо условие за успешно овладяване на езиковата
компетентност като елемент от професионално-комуникативата
компетентност на студенти русисти, носители на български език.
Изучената научна литература налага извода, че
съвременните
структурно-семантични,
функционално
комуникативни и когнитивни изследвания в областта на руското
словообразуване
могат
съществено
да
подпомогнат
лингводидактичното разработване на руското словообразуване за
целите на обучението на студенти русисти.
Системността на словообразуването служи като основа за
разширяването на активния и пасивния лексикален запас, за
потенциалното и оптималното количество усвоени думи, за
развитието на навици за езикова догадка, за въвеждането на
новите думи в различни групи словообразувателни средства.
Структурата на производната дума отразява формалносемантичната
съотнесеност
на
членовете
на
словообразувателната двойка: произвеждаща – производна дума.
Словообразувателната структура на производната дума
представлява схема, която позволява типизация, т.е. тя може да
послужи като модел за построяване на други думи.
Словообразувателният тип е образец за разбиране и образуване
на производната дума. Изучаването на начините за
словообразуване е важна част от обучението по словообразуване
в
практическия
курс.
Комплексните
единици
на
словообразуването са необходим компонент от познаването на
системната организация на руското словообразуване и
притежават огромен потенциал в работата по разширяване на
речниковия
запас
на
студентите.
Използването
на
словообразувателни гнезда, двойки, вериги и парадигми помага
за представянето на словообразувателния материал с оглед на
отношенията на производност. Това допринася за формиране на
представа у учащите се за системните словообразувателни връзки
и за потенциалните възможности на руското словообразуване.
Лингвистиката и методиката налагат когнитивен подход
към езиковите явления като цяло и към словообразувателните
процеси в частност. Този подход е свързан с теорията на
номинацията и има пряко отношение към словообразувателните
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процеси в езика. Следва да се намери и определи мястото на
словообразувателния компонент в процеса на обучение на всички
етапи от курса по практически руски език в рамките на тематикоситуативните комплекси, на функционалния аспект при
интерпретацията
на
словообразувателните
единици
и
използването на съвременните образователни технологии.
Задължително е адаптирането на тези модерни
образователни модели към спецификата на обучението по руски
език като чужд на носители на български език с минимално (или
нулево) ниво на владеене на езика в извънезикова среда.
В работата над руското словообразуване в практическия
курс със студенти русисти е актуален принципът за подаване на
езиковия материал на синтактична основа. Пълното описание на
особеностите на функциониране на производните думи в речта –
в изказването, в текста, в определен жанр или стил е една от
задачите, които стоят пред съвременната методика на обучението
по руски език като чужд. Словообразувателните задачи следва да
се включат като необходима важна част в методическия апарат за
работа с текст.
За целите на обучението по руски език като чужд е
необходимо да се въведе понятието „речник-оптимум“, като в
работата е предложена комплексна структура на такъв тематикоситуативен лексико-словообразувателен речник-справочник.
Критериите за подбор на думите в него са следните: 1) Основни:
а) честота на употреба в речта; б) производност и
словообразувателна
съотнесеност;
в) словообразувателен
потенциал на думата; г) семантико-словообразувателна ценност;
д) ситуативно-тематична ценност; е) стилистична допустимост;
ж)
съпоставително-„предупредителен“
критерий;
2)
Допълнителни: а) принадлежност на производните думи към
продуктивни и характерни за дадения ситуативно-тематичен
комплекс семантико-словообразувателни категории и типове; б)
включване на други думи (от други ситуативно-тематични
комплекси) в качеството им на изходни за установяване на
деривационните отношения на производните думи; в)
социолингвистична ценност на производните думи; г)
страноведска значимост на непроизводната и/или производната
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дума; д) деривационно-структурна близост или (рязка)
отдалеченост на думите в сравнение с родния език. Речникътоптимум е конструиран на основата на словообразувателните
гнезда и се състои от два раздела, които обхващат един и същ
обем от думи от всеки ситуативно-тематичен комплекс. Първият
раздел представя цялата лексика от ситуативно-тематичния
комплекс в нейната словообразувателна структура и
деривационни връзки. Вторият раздел е гнездовият речниксправочник, съставен на основата на всички думи в речника по
азбучен ред. В речниковите статии в двата варианта думите от
оптимума са специално маркирани. И в структурнодеривационния, и в азбучния гнездови раздел с помощта на
графични средства са отбелязани активният речник, пасивният
речник, потенциалният речник и оптимумът. Такъв речникоптимум е нагледно помагало за представяне на логикосемантичните и структурно-словообразувателните връзки между
думите.
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Аннотация
Развитие коммуникативной компетентности студентовфилологов - это не процесс изолированного формирования его
отдельных структурных компонентов, а одновременное
поэтапное развитие всей системы средств общения. На каждом
этапе своей языковой подготовки студенты изучают
произношение, лексические единицы, словообразовательные
характеристики слов, грамматические конструкции.
Развитие современной лингвистической и методической
науки
свидетельствует
о
тенденции
к
включению
словообразовательного компонента при изучении русского языка
не только во время занятий по теории языка, но и в практическом
курсе, поскольку словарный запас является базовой
составляющей языковой компетентности. Лексика русского
языка включает в своем составе 85% производных слов.
Необходимость усвоения лексики для овладения русским языком
как средством общения не вызывает никаких сомнений.
Словообразные
механизмы
и
особенности
функционирования
словообразовательной
системы
рассматриваются параллельно - в теоретическом и практическом
плане. Умения анализа фактов языка и речи с точки зрения их
словообразовательных характеристик и их коммуникативный
потенциал, а также использование усвоенных знаний и
приобретенных умений в различных ситуациях реального
общения
способствуют
расширению
филологической
образованности студентов.
Несмотря на то, что в образовательном процессе в
болгарской высшей школе существуют определенные традиции
использования фактов словообразования при преподавании
орфографии, лексики и морфологии, необходимо уточнить, что
они недостаточны, фрагментарны и непоследовательны с точки
зрения измененной образовательной ситуации, связанной с
недостаточным (или даже нулевым) уровнем владения русским
языком поступающими на филологические отделения болгарской
высшей школы.
В результате введения в практический курс различных
форм и методов работы со словообразующими явлениями
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русского
языка
учащиеся
получают
знания
о
словообразовательной системе и особенностях ее формирования.
Во время практического курса русского языка необходима
более широкая и углубленная работа по словообразованию,
максимально
используя
достижения
морфемики
и
словообразования. Это может быть реализовано путем включения
словообразовательного компонента в изучение всех тематикоситуативных комплексов.
Во время практических занятий по русскому языку со
словообразовательным
компонентом
студенты
получают
возможность усвоить основные методы морфемного и
словообразовательного анализа, усвоить навыки правильного и
целесообразного использования производного слова в устных и
письменных формах общения. Достигается значительное
расширение
словарного
запаса
в
соответствии
с
предусмотренными
в
учебной
программе
тематикоситуативными комплексами, составленными на основе
конструированных гнездового и деривационно-структурного
учебного словаря. Формируются общеучебные компетенции
восприятия, анализа, обобщения информации, постановки цели и
выбора способа ее достижения; приобретаются навыки
использования интерактивных технологий и компенсаторных
стратегий как в курсе практического русского языка в целом, так
и в теоретическом курсе, лежащем в основе приобретения
филологического образования. Студенты усваивают нормы
русского литературного языка и навыки его практического
использования в различных ситуациях, приобретают навыки
создания и понимания текстов на основе словообразовательных
характеристик входящих в их состав лексических единиц;
получают возможность свободно овладеть русским языком как
средством общения и в качестве основы своей будущей
профессиональной деятельности.
Успешное восприятие, воспроизведение и создание
производных слов в процессе обучения лексике является
необходимым условием успешного овладения лингвистической
компетентностью
как
элементом
профессионально-
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коммуникативной
компетентности
студентов
русистов,
носителей болгарского языка.
Изученная научная литература приводит к выводу о том,
что современные структурно-семантические, функциональнокоммуникативные и когнитивные исследования в области
русского словообразования могут существенно помочь
лингводидактической разработке русского словообразования для
целей подготовки студентов русистов.
Систематичность словообразования служит основой для
расширения активного и пассивного лексического запаса,
потенциального и оптимального количества усвоенных слов,
развития навыков языковой догадки, введения новых слов в
составе различных групп словообразовательных средств.
Структура производного слова отражает формальносемантическую соотнесенность членов словообразовательной
пары: производящее – производное слово. Словообразовательная
структура производного слова представляет собой схему, которая
позволяет типизацию, т. е. она может служить моделью для
построения других слов. Словообразовательный тип является
образцом для понимания и формирования производного слова.
Изучение способов словообразования является важной частью
обучения словообразованию в практическом курсе. Комплексные
единицы словообразования являются необходимым компонентом
знания системной организации русского словообразования и
обладают огромным потенциалом в работе по расширению
словарного
запаса
студентов.
Использование
словообразовательных гнезд, пар, цепочек и парадигм помогает
представлению словообразовательного материала с учетом
отношений производности. Это способствует формированию
представления у учащихся о системных словообразовательных
связях
и
потенциальных
возможностях
русского
словообразования.
Лингвистика и методика предопределяют когнитивный
подход к лингвистическим явлениям в целом и к
словообразовательным процессам, в частности. Этот подход
связан с теорией номинации и имеет прямое отношение к
словообразовательным процессам в языке. Следует найти и
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определить местоположение словообразовательного компонента
в процессе обучения на всех этапах курса практического русского
языка в рамках тематико-ситуативных комплексов, в
функциональном
аспекте
при
интерпретации
словообразовательных единиц и с использованием современных
образовательных технологий.
Обязательным является адаптация этих современных
образовательных моделей к специфике обучения русскому языку
как иностранному носителя болгарского языка с минимальным
(или нулевым) уровнем владения языком в условиях вне
языковой среды.
В работе над русским словообразованием в практическом
курсе со студентами русистами актуален принцип подачи
языкового материала на синтаксической основе. Полное описание
особенностей функционирования производных слов в речи - в
высказывании, в тексте, в определенном жанре или стиле - одна
из задач, стоящих перед современной методикой обучения
русскому языку как иностранному. Задания, связанные с
словообразовательными характеристиками слов должны быть
включены в качестве необходимой важной части в методическом
аппарате для работы с текстом.
Для целей обучения русскому языку как иностранному
необходимо ввести понятие „словарь-оптимум“. В работе
предложена
комплексная
структура
такого
тематикоситуативного
лексико-словообразовательного
словарясправочника. Критериями отбора слов в нем являются
следующие: 1) Основные: а) частота использования в речи; б)
производность и словообразовательная соотнесенность; в)
словообразовательный потенциал слова; г) семантикословообразовательная ценность; д) ситуативно-тематическая
ценность; е) стилистическая допустимость; г) сопоставительно„предупредительный“ критерий; 2) Дополнительные: а)
принадлежность производных слов к продуктивным и
характерным для данного ситуативно-тематического комплекса
семантико-словообразовательным категориям и типам; б)
включение других слов (из других ситуативно-тематических
комплексов) в их качестве исходных для установления
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деривационных
отношений
производных
слов;
в)
социолингвистическая
ценность
производных
слов;
г)
страноведческая ценность непроизводного и/или производного
слова; д) деривационно-структурная близость или (резкая)
отдаленность слов по сравнению с родным языком. Словарьоптимум сконструирован на основе словообразовательных гнезд
и состоит из двух разделов, которые охватывают один и тот же
объем слов из каждого ситуативно-тематического комплекса. В
первом разделе представлена вся лексика ситуативнотематического комплекса с ее словообразовательной структурой
и деривационными связями. Второй раздел - это гнездовой
словарь-справочник, составленный на основе всех слов в словаре
в алфавитном порядке. В словарных статьях в обоих вариантах
слова оптимума специально обозначены. И в структурнодеривационном, и в алфавитном гнездовом разделе с помощью
графических средств были отмечены активный словарь,
пассивный словарь, потенциальный словарь и оптимум. Такой
словарь-оптимум
является
наглядным
пособием
для
представления
логико-семантических
и
структурнословообразовательных связей между словами.
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ABSTRACT
Development of communication competence of language
studies students is not a process of isolated formation of its separate
structural components but stage-by-stage developing of the whole
system of means of communication at the same time. At each stage of
their language training, students study pronunciation, lexical units,
word-formation characteristics of words, grammatical structures.
Development of contemporary science of linguistics and
methodology shows tendency to including a word-formation
component into Russian training not only during language theory
course units but in the practical course as well because lexis is a basic
constituent part of linguistic competence. Russian lexis includes in its
vocabulary 85% derivatives. There is no doubt about the need of
mastering the lexis in order to have a command of Russian as a means
of communication.
Word-formation mechanisms and specifics of word-formation
system functioning are examined in parallel – in theoretical and
practical plan. Skills of analysis of language and speech facts from the
point of view of their word-formation characteristics and
communication potential, and applying of acquired knowledge and
skills to various situation of real communication contribute to
broadening language studies erudition of students.
Irrespective of the fact that in the process of education in
Bulgarian higher education institutions there are certain traditions for
the use of word-formation facts when teaching Orthography, Lexis
and Morphology, they are insufficient, fragmented and inconsistent
from the point of view of changed situation of education, in
connection with insufficient (or even none) level of Russian command
of students admitted to language studies majors at Bulgarian higher
education institutions.
As a result of introduction of various forms and methods of
work with word-formation phenomena of Russian in the practical
course, students obtain knowledge of word-formation system and
specifics of its formation.
During the practical course in Russian, broader and deeper
work in word formation is needed, using the achievements of
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Morphemics and Word Formation to the maximum. This can be
performed by including a word-formation component into the study of
all thematic and situational complexes.
During the practical course units in Russian with a wordformation component, students get the opportunity to master the main
methods of morphemic and word-formation analysis, making habits of
correct and appropriate use of a derivative in oral and written forms of
communication. Significant broadening of vocabulary is achieved in
compliance with the thematic and situational complexes set out in the
curriculum based on compiled cluster and derivative and structural
educational dictionary. General educational competences of
perception, analysis, summary of information, setting a goal and
choosing a way to achieve it are formed; Habits of interactive
technology and compensatory strategies use in both the course of
practical Russian as a whole and the theoretical course are made
which is basic for acquiring education in language studies. Students
master the rules of Russian literary language and habits of its practical
use in various situations, obtain skills to compose and comprehend
texts based on their word-formation characteristics; They get the
opportunity to have a fluent command of Russian as a means of
communication and as a basis of their future professional activity.
Successful perception, reproducing and making derivatives in
the process of studying Lexicology is a necessary condition for
successful mastering of linguistic competence as an element of
professional and communicative competence of students in Russian
studies whose mother tongue is Bulgarian.
It can be concluded from studied scientific literature that
contemporary structural and semantic, functional and communicative
and cognitive researches in the field of Russian word formation can
significantly help Linguodidactics development of Russian word
formation for the purpose of training students in Russian Studies.
Systematicity of word formation serves as basis for
broadening of active and passive vocabulary, for potential and optimal
quantity of words learned, for development of habits of language
conjecture, for introduction of new words in various groups of wordformation means.
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Structure of a derivative reflects formal and semantic
correlation of word-formation pair members: root word – derivative.
Word-formation structure of a derivative is a base which allows
typification, i.e. it can serve as a model for building other words.
Word-formation type is a sample of comprehension and formation of a
derivative. Studying the ways of word formation is an important part
of word formation training in the practical course. Complex units of
word formation are a necessary component of knowledge of
systematic organization of Russian word formation and have great
potential in the work of broadening students’ vocabulary. Use of word
formation clusters, pairs, chains and paradigms helps providing wordformation material with view of the relations of derivation. This
contributes to forming students’ notion of systematic word-formation
relations and potential possibilities of Russian word formation.
Linguistics and Methodology establish a cognitive approach
to linguistic phenomena as a whole and to word-formation processes
in particular. This approach is connected with the theory of
nomination and is directly related to word-formation processes of
language. The place of word-formation component should be found
and determined in the process of teaching at all stages of the course in
practical Russian within thematic and situational complexes, at the
functional aspect in interpretation of word-formation units and use of
contemporary educational technologies.
Adapting these modern educational models to the specifics of
teaching Russian as a Foreign Language to students whose mother
tongue is Bulgarian at minimum (or none) level of command of the
language in non-language environment is mandatory.
The principle of presenting the language material on a syntax
basis applies to the work on Russian word-formation in the practical
course with students in Russian studies. Full description of the
specifics of functioning of derivates in speech – in articulation, in text,
in a certain genre or style, is one of the tasks of contemporary
methodology of teaching Russian as a foreign language. Wordformation tasks should be included as necessary important part in the
methodological apparatus for work with text.
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For the purpose of teaching Russian as a Foreign Language,
the concept of “dictionary-optimum” is needed to be introduced and
complex structure of such thematic and situational, lexical and wordformation reference dictionary is suggested in the work. Criteria for
word selection in it are the following: 1) Basic: a) speech use
frequency; b) derivation and word-formation correlation; c) wordformation potential of the word; d) semantic and word-formation
value; e) thematic and situational value; f) stylistic admissibility; g)
contrastive-„warning“ criterion; 2) Additional: a) derivatives
belonging to productive and typical for the particular thematic and
situational complex, semantic and word-formation categories and
types; b) including other words (from other thematic and situational
complexes) as source for establishing derivation relations of
derivatives; c) sociolinguistic value of derivatives; d) geographical
significance of nonderivative and/or derivative; e) derivation and
structural similarity or (sharp) difference of the words compared to
mother tongue. The dictionary-optimum is built on the basis of wordformation clusters and consists of two sections which cover one and
the same number of words in each thematic and situational complex.
First section presents the whole lexis of thematic and situational
complex in its word-formation structure and derivational relations.
Second section is the cluster reference dictionary compiled on the
basis of all words in the dictionary in alphabetical order. Words in
both variants of the optimum are specially marked in the dictionary
entries. The active dictionary, passive dictionary, potential dictionary
and optimum are marked by graphic means in both structural and
derivation section and alphabetical and cluster section. Such
dictionary-optimum is a visual aid for presenting logical and semantic
and structural and word-formation relations between words.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
гнездови речник-оптимум на руския език по темата
„Семья. Родственные отношения“
Отборът на думите в гнездата е проведен от гледна точка на
достатъчно високата степен на тяхната употреба в съвременния
език и тяхното значение за целите на комуникацията на
определен етап от обучението на студентите филолози.
Въвеждането в учебното словообразувателно гнездо на по-малко
употребявани думи помага за формирането на системния подход
към руското словообразуване и да се развият навиците за
разбиране и пораждане на думи на основата на техните
словообразувателни връзки. По този начин може да се говори за
сформиран лексикален оптимум при обучението по определен
ситуативно-тематичен комплекс.
Разработеният от автора ситуативно-тематичен лексикословообразувателен речник-оптимум (в рамките на ситуативнотематичния комплекс „Семейство. Роднински отношения“) е
построен на основата на словообразувателните гнезда и се състои
от два раздела, които обхващат един и същ обем от думи от
дадения ситуативно-тематичен комплекс. Първият раздел
представя цялата лексика от ситуативно-тематичния комплекс в
нейната словообразувателна структура и деривационни връзки.
Вторият - гнездовият речник-справочник - е съставен на основата
на всички думи в речника по азбучен ред. В речниковите статии в
двата варианта думите от оптимума са специално маркирани. И в
структурно-деривационния, и в азбучния гнездови раздел с
помощта на графични средства са отбелязани активният речник,
пасивният речник, потенциалният речник и оптимумът.
Гнездовият речник е разположен в края на всеки
ситуативно-тематичен комплекс и съдържа същите производни и
непроизводни думи, отразени в структурно-деривационния
речник. В него всички непроизводни думи са представени по
азбучен ред, отразена е степента на производност на
производните думи, а на всяка степен с графични средства са
отделени
словообразувателните форманти. Лексикалните
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единици, които са предназначени за активно усвояване са
подчертани.
СИТУАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „СЕМЬЯ
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ“
семья [сем’j-а]
семей-к-а
семей-ств(о)
семейств-енн(ый)
семейственн-ость
под-семейство
сем’j-анин (семьянин)
семьянин-к-а
семей-н(ый) I прил,
семейн-ый (-ая,-ое;-ые) II сущ.
семейн-ость
по-семейн-ому
бес-семей-н-ый
сем’j-ой, (семьей) нареч.
муж (в знач. супруг)
муж-енëк
муж-нин
за-муж
замуж-ем
замуж-еств-о
замуж-н(ий) I прил.
замужн-яя II сущ.
не-замужн(ий)
незамужн-яя сущ.
до-замужний
муж-е-убийца
двоj-е-муж-иj-е (двоемужие)
мног-о-муж-иj-е (многомужие)
мног-о-муж-еств-о
жен(а)
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жëн-ушк-а
жен-ин
жен-ат(ый) I прил.
жен-ат(ый) II сущ.
не-женат-ый
неженат-ый сущ.
жен-и-ть
женить-ся
по-жениться (самому)
по-женить (кого)
жен-их
жених-ов/ск-ий
женить-б-а
жен-о-убийца
двоj-е-жен-ств-о (двоеженство)
мног-о-жëн-ств-о
молод-о-жëн
супруг
супруг-а
супруж-еств-о
супруж-еск-ий
мать
мат-ушк-а
матушк-ин
мач-ех(а)
мачех-ин
мат/ер-ин/ск(ий)
по-материнск-и
без-мат/ер-н-ый
пра-мать
мать-героиня
мать-одиночка
бог-о-матерь
мам(а)

189

мам-оньк-а
мам-очк-а
мам-ул-я
мам-ус-я
мам-к-а
мам-аш-а
мам-ин
отец
отеч-еств-о
отч-еств-о
отч-изн-а
отч-им
отц-ов/ск(ий)
по-отцовск-и
отц-ов
отч-ий
отц-ов/ств-о
без-отц-ов/щин-а
пра-отец
праотц-ов/ск-ий
отц-е-убийство
пап(а)
пап-еньк-а
пап-очк-а
пап-ул-я
пап-к-а
пап-ан-я
пап-аш-а
пап-ин
родить
рож-а-ть
родить-ся
рожд-а-ться
рож-а-ться
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рожд-ениj-е (рождение)
мест-о-рождение
рожд-еств(о)
рождеств-ен/ск-ий
род-ы
род-ин-а
пра-родина
род
род-ич
род-ов-ой
общинн-о-родовой
патриархальн-о-родовой
без-род-н-ый
род-о-началь-ник
род-о-слов-иj-е (родословие)
родослов-н-ый
родословн-ая
двоj-у-род-н-ый (двоюродный)
троj-у-род-н-ый (троюродный)
роди-тел(и)
родитель-ск-ий
роди-тель, устар (отец)
рож-ен/иц-а
рожд-енн-ый прич.
нов-о-рождëнный
роди-ль/н-ый
в-рожд-ëнн-ый
бог-о-род-иц-а
перв-о-род-н-ый
родн(ой)
родн-ой(-ая,-ое;-ые) сущ.
родн-еньк-ий
родненьк-ий(-ая) сущ.
родн-я
род-ств(о)
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родств-енн(ый)
родственн-ик
родственн-иц-а
близк-о-родств-енн-ый
родн-и-ть
роднить-ся
по-родниться
с-родниться
не-родной
дет(и) ср. дит(я) редк.; см. ребëнок
дет-к(и)
деточ-к-и
дет-к-а
деточ-к-а
дет-ишк-и
дет-еныш
дет-вор-а
дет-ств-о
дет-ск(ий)
детск-ая сущ.
по-детск-и
дет/дом [дет(ский) дом]
детдом-ов/ск-ий
дет/сад [дет(ский) сад]
дет/площадка [дет(ская) площадка]
без-дет-н-ый
мног-о-дет-н-ый
ребëнок
ребëноч-ек
реб-ят(а)
ребят-к-и
ребят-ушк-и
ребят-ишк-и
ребят-ня
ребяч-еств-о

192

ребяч-ий
по-ребячj-и (по-ребячьи)
ребяч-еск-ий
по-ребяческ-и
сын
сын-ок
сыноч-ек
сын-ишк-а
сын-ов(ний)
по-сыновн-ему
сын-ов
па-сын-ок
у-сын-ов/и(ть)
усыновл-я-ть
усыновл-ениj-е (усыновление)
усыновл-енн-ый прич.
усынови-тель
дочь
доч-к-а
доч-еньк-а
доч-урк-а
доч/ер-ин
доч/ер-нин
доч/ер-н-ий
па-дч/ер-иц-а
у-доч/ер-и(ть)
у-дочер-я-ть
брат
брат-ик
брат-ец
брат-ишк-а
брат-ств-о
брат-н/ин
брат-ск(ий)
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по-братск-и
со-брат
брат-а-ть-ся
по-брататься
побрат-им
брат-о-убийств(о)
братоубийств-енн-ый
сестр(а)
сестр-ëнк-а
сестр-иц-а
сестрич-к-а
сестриц-ин
сестр-ин
сестр-ин/ск-ий
мед/сестра [мед(ицинская) сестра]
(малый)
мал-еньк-ий
мал-ыш
малыш-к-а
мал-ютк-а
мальчик
мальч-ишк(а)
мальчиш-еск-ий
мальчиш-еств-о
мальч-онк-а
мальч-уг(а)
мальчуг-ан
мальчик-ов-ый
девочк(а) (ср. девка)
девочк-ин
девушк(а) (ср. дева)
девушк-ин

194

девк(а)
девч-онк(а)
девч-ат-а
девч-урк-а
девч-ушк-а
дев(а)
дев-иц(а)
девич-еств-о
девич-ий
дев-ственн-ый
(дв(а))
дв-оj(е) (двое)
двой-н(я)
двойн-ят-а
двойн-яшк-а
в-двоj-ом (вдвоëм)
двоj-е-брач(н-ый) (двоебрачный)
двоебрач-иj-е (двоебрачие)
двоj-е-жëн-ств-о (двоежëнство)
двоj-e-муж-иj-е (двоемужие)
двоj-у-род-н-ый (двоюродный)
близнец (ср.близкий)
близнецы-братья
брат-близнец
сестра-близнец
близк(ий)
близк-ие, сущ.
ближ-н-ий
близк-о-родств-енн-ый (см. родной)
вместе
со-вмест-н(ый)
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совместн-о
глава (ср. голова) (:глава семьи)
(перв(ый))
перв-ен/ец
перв-о-род-н-ый
брак I
брач-н-ый
без-брач-н-ый
вне-брач-н-ый
до-брач-н-ый
брак-о-развод-н-ый
брак-о-сочетание
нов-о-брач-н-ый
младенец
младенч-еск-ий
младенч-еств-о
младш(ий) (ср. молодой/младой)
младш-еньк-ий
младш-ий(-ая,-ие), сущ.
(молод(ой))
молод-ой(-ая,-ые), сущ.
молод-о-жен
старш(ий) (ср. старшой)
старш-ий(-ая,-ие), сущ.
старш-еньк-ий
старшеньк-ий(-ая), сущ.
стар(ый)
стар-ик
стар-ух(а)
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старуш-к-а
стар-е-ть
по-стареть
у-стареть
(крох(а)), перен.
крош-к-а
(кидать)
(ки-ну-ть)
под-кинуть
подкид-ыва-ть
подкид-ыш
(принять) (ср. приять, устар.)
приëм
приëм-н(ый)
приëм-ыш
(кровь)
кров-н(ый)
кровн-о-родств-енн-ый, см. родной
(круг)
круг-л-ый, перен.
сирот(а)
сирот-к(а)
сироточ-к-а
сирот-ств-о
сиротств-ова-ть
сирот-ск-ий
сирот-е-ть
о-сиротеть
осироте-л-ый
(прибавить)
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прибавить-ся
прибавл-я-ться
прибавл-ениj-е (прибавление)
забот(а)
(забот-и-ть)
заботить-ся
по-заботиться
забот-лив-ый
расти
раст-и-ть
вз-растить
вы-растить
по-расти
под-расти
подрост-ок
раз-расти-сь
вдов(а)
вдов-ушк-а
вдов-ец
вдов-ств-о
вдов-ый [вдов-о-ый]
вдов-ий
вдов-е-ть
о-вдоветь
(разный)
р(разн-о-глас-н-ый)
азноглас-иj-е (разногласие)
(розный)
в-рознь
по-рознь
(ставить)
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со-ставить
составл-я-ть
оставить
оставл-я-ть
бросать
брос-и-ть
под-бросить
покинуть
покид-а-ть
покину-т-ый
расторгнуть
расторг-а-ть
(ходить)
с-ходить-ся, см. сойтись (идти)
рас-ходить-ся, см. разойтись (идти)
(вести)
раз-вести
развести-сь
развод-и-ться
развод-и-ть
развод
брак-о-развод-н-ый, см. брак I
развед-ëнн-ый
с-вести
свести-сь
свод-и-ться
свод-и-ть
свод
свод-н-ый
свод-ник
свод-ниц-а
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своднич-а-ть
алименты
алимент-щик
алимент-щиц-а
алимент-н-ый
(идти)
вы-йти
разо-йти-сь, см. расходиться
со-йти-сь, см. сходиться
(дать)
вы-дать
выда-ва-ть
состоять
заключить
холост(ой)
холост-як
холостяц-к-ий
батя
(далëкий)
(даль)
даль-н-ий
(от-дал-и-ть)
отдал-ëнн-ый
отдалëнн-о-родств-енн-ый
предок
поколение
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потомок
потом-ств-о
потомств-енн-ый
дед
дед-ушк-а
пра-дедушка
дедушк-ин
дед-ул-я
дед-ун-я
дед-ус-я
пра-дед
пра-прадед
дед-ов
(баб(а))
баб-ушк-а
пра-бабушка
пра-прабабушка
бабушк-ин
баб-ус-я
баб-ул-я
баб-к-а I
внук
внуч-ек
внуч-онок
внуч(-к-а)
внуч-еньк-а
внуч-ат-а
пра-внук
правнуч-ек
правнуч-к-а
пра-правнук
сватать
сватать-ся
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по-свататься
со-свататься
сват-ов/ств-о
свадь-б(-а)
свадеб-н-ый
пред-свадеб-н-ый
сват
сват-ушк-а
сват’-j-а (сватья)
сва-х-а
по-сватать
со-сватать
свëкор
свекр-овь
свекров-ушк-а
свекров-ин
свëкр-ов
тесть
тест-юшк-а
тест-ев
тëщ(а)
тëщ-еньк-а
тëщин
зять
зят-ëк
зят-юшк-а
зят-ев
зят-н-ий
невест(а)
невест-к-а
невестк-ин
невест-ушк-а
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невест-ин
невест-и-ть-ся
снох(а)
снош-еньк-а
свояк
свояч-е/ниц-а
свой
свой-ств-о
свойств-ен/ник
свойствен-ниц-а
деверь
девер-ëк
девер-ев
шурин
шурин-ок
шурин-ов
золовк(а)
золов-ушк-а
дяд(я)
дяд-еньк(-а)
дяденьк-ин
дяд-юшк(а)
дядюшк-ин
дяд-ин
тëт (я)
тëт-еньк(-а)
тëтеньк-ин
тëт-к(-à)
тëтк-ин

203

тëт-ушк(-à)
тëтушк-ин
тëт-ин
племянник
племяннич-ек
племян-ниц-а
кум
кум(-а)
кум-ушк-а
кум-анëк
кум-ов
кум-ов/ств-о
кум-ов/ск-ой
(крест)
крест-ит-ь
крещ-ëнн-ый, прич.
нов-о-крещëнный
крещ-ениj-е (крещение)
крести-тель
крещ-ëнн-ый, прил.
крест-н-ый
крестн-ый(-ая)
крестн-ик
крестн-иц-а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
словобразувателен деривационно-структурен речникоптимум на руския език по темата „Семья. Родственные
отношения“
Структурно-деривационната част на речника съдържа
същите думи от дадения ситуативно-тематичен комплекс, но тук
те са разположени в ред, обусловен от логико-понятийните
връзки между непроизводните и производните лексикални
единици. Производните думи са разположени по реда на своята
мотивираност от непроизводната дума, като се отбелязва
словообразувателният формант на всяка последваща дума.
Речниковата статия винаги започва с непроизводна
заглавна дума. След това са дадени производните думи, които са
подбрани в съответствие с определени критерии. Думите, които
се отнасят към оптимума са подчертани.
Думите в гнездовата и структурно-деривационната части на
речника са номерирани с цел по-лесната ориентация при
използването на речника. Някои думи са дадени в скоби, тъй като
те или се повтарят, или са от друг ситуативно-тематичен
комплекс, но техните производни имат отношение към дадения.
Може да се каже, че така групирани разделите в ситуативнотематичен лексико-словообразувателен речник-оптимум са найполезни за учебната работа. Такъв речник-оптимум играе роля и
на своеобразен лексикален минимум по всеки от ситуативнотематичните комплекси, изучавани в практическия курс по руски
език в българското висше училище. Той е нагледно помагало за
представяне
на
логико-семантичните
и
структурнословообразувателните връзки между думите.
СИТУАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „СЕМЬЯ
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ“
Подтема I: Члены семьи, жизнь и отношения в семье
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1. семья [сем’j-а]
семей-к-а
1.1. семей-ств(о)
семейств-енн(ый)
семейственн-ость
под-семейство
1.2. сем’j-анин
(семьянин)
семьянин-к-а
1.3. семей-н(ый) I прил,
семейн-ый (-ая,-ое;-ые) II
сущ.
семейн-ость
по-семейн-ому
бес-семей-н-ый
1.4. сем’j-ой, (семьëй)
нареч.

3. жен(а)
3.1. жëн-ушк-а
3.2. жен-ин
3.3. жен-ат(ый) I прил.
жен-ат(ый) II сущ.
3.4. не-женат-ый
неженат-ый сущ.
жен-и-ть
женить-ся
по-жениться (самому)
по-женить (кого)
жен-их
жених-ов/ск-ий
женить-б-а
жен-о-убийца
двоj-е-жëн-ств-о
(двоежëнство)
мног-о-жëн-ств-о
3.5. молод-о-жëн

2. муж (в знач. супруг)
2.1. муж-енëк
2.2. муж-нин
2.3. за-муж
2.4. замуж-ем
2.5. замуж-еств-о
2.6. замуж-н(ий) I прил.
2.7. замужн-яя II сущ.
2.8. не-замужн(ий)
2.9. незамужн-яя сущ.
до-замужний
муж-е-убийца
двоj-е-муж-иj-е
(двоемужие)
мног-о-муж-иj-е
(многомужие)
мног-о-муж-еств-о

4. супруг
4.1. супруг-а
4.2. супруж-еств-о
4.3. супруж-еск-ий
5. мать
5.1. мат-ушк-а
матушк-ин
5.2. мач-ех(а)
мачех-ин
5.3. мат/ер-ин/ск(ий)
5.4. по-материнск-и
5.5. без-мат/ер-н-ый
пра-мать
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мать-героиня
мать-одиночка
бог-о-матерь

8.4. пап-ин
9. родить
9.1. рож-а-ть
9.2. родить-ся
рожд-а-ться
рож-а-ться
9.3. рожд-ениj-е
(рождение)
мест-о-рождение
рожд-еств(о)
рождеств-ен/ск-ий
род-ы
9.4. род-ин-а
9.5. пра-родина
9.6. род
род-ич
9.7. род-ов-ой
общинн-о-родовой
патриархальн-о-родовой
без-род-н-ый
9.8. род-о-началь-ник
9.9. род-о-слов-иj-е
(родословие)
родослов-н-ый
родословн-ая
9.10. двоj-у-род-н-ый
(двоюродный)
троj-у-род-н-ый
(троюродный)
9.11. роди-тел(и)
9.12. родитель-ск-ий
роди-тель, устар (отец)
рож-ен/иц-а
9.13. рожд-ëнн-ый прич.

6. мам(а)
мам-оньк-а
6.1. мам-очк-а
6.2. мам-ул-я
мам-ус-я
мам-к-а
мам-аш-а
6.3. мам-ин
7. отец
отеч-еств-о
7.1. отч-еств-о
отч-изн-а
7.2. отч-им
отц-ов/ск(ий)
7.3. по-отцовск-и
7.4. отц-ов
7.5. отч-ий
отц-ов/ств-о
без-отц-ов/щин-а
7.6. пра-отец
праотц-ов/ск-ий
отц-е-убийство
8. пап(а)
8.1. пап-еньк-а
8.2. пап-очк-а
8.3. пап-ул-я
пап-к-а
пап-ан-я
пап-аш-а
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9.14. нов-о-рожденный
роди-ль/н-ый
в-рожд-ëнн-ый
бог-о-род-иц-а
9.15. перв-о-род-н-ый

11.5. детск-ая сущ.
11.6. по-детск-и
дет/дом [дет(ский) дом]
детдом-ов/ск-ий
дет/сад [дет(ский) сад]
дет/площадка [дет(ская)
площадка]
11.7. без-дет-н-ый
11.8. мног-о-дет-н-ый

10. родн(ой)
10.1. родн-ой(-ая,-ое;-ые)
сущ.
родн-еньк-ий
родненьк-ий(-ая) сущ.
10.2. родн-я
10.3. род-ств(о)
10.4. родств-енн(ый)
10.5. родственн-ик
10.6. родственн-иц-а
10.7. близк-о-родств-енный
родн-и-ть
роднить-ся
10.8. по-родниться
10.9. с-родниться
10.10. не-родной

12. ребëнок
ребëноч-ек
12.1. реб-ят(а)
12.2. ребят-к-и
ребят-ушк-и
12.3. ребят-ишк-и
ребят-ня
12.4. ребяч-еств-о
12.5. ребяч-ий
по-ребячj-и (по-ребячьи)
12.6. ребяч-еск-ий
по-ребяческ-и
13. сын
13.1. сын-ок
13.2. сыноч-ек
13.3. сын-ишк-а
13.4. сын-ов(ний)
по-сыновн-ему
сын-ов
13.5. па-сын-ок
13.6. у-сын-ов/и(ть)
усыновл-я-ть
усыновл-ениj-е
(усыновление)

11. дет(и) ср. дит(я)
редк.; см. ребëнок
11.1. дет-к(и)
деточ-к-и
дет-к-а
деточ-к-а
11.2. дет-ишк-и
дет-ëныш
дет-вор-а
11.3. дет-ств-о
11.4. дет-ск(ий)
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13.7. усыновл-ëнн-ый
прич.
13.8. усынови-тель

16.3. сестр-ин
16.4. сестр-ин/ск-ий
мед/сестра
[мед(ицинская) сестра]

14. дочь
14.1. доч-к-а
14.2. доч-еньк-а
14.3. доч-урк-а
доч/ер-ин
14.4. доч/ер-нин
14.5. доч/ер-н-ий
14.6. па-дч/ер-иц-а
14.7. у-доч/ер-и(ть)
у-дочер-я-ть

(17. малый)
17.1. мал-еньк-ий
17.2. мал-ыш
малыш-к-а
17.3. мал-ютк-а
18. мальчик
18.1. мальч-ишк(а)
18.2. мальчиш-еск-ий
мальчиш-еств-о
мальч-онк-а
мальч-уг(а)
18.3. мальчуг-ан
мальчик-ов-ый

15. брат
15.1. брат-ик
15.2. брат-ец
15.3. брат-ишк-а
брат-ств-о
15.4. брат-н/ин
15.5. брат-ск(ий)
15.6. по-братск-и
со-брат
брат-а-ть-ся
по-брататься
15.7. побрат-им
брат-о-убийств(о)
братоубийств-енн-ый

19. девочк(а) (ср. девка)
девочк-ин
20. девушк(а) (ср. дева)
девушк-ин
21. девк(а)
21.1. девч-онк(а)
девч-ат-а
девч-урк-а
21.2. девч-ушк-а

16. сестр(а)
16.1. сестр-ëнк-а
16.2. сестр-иц-а
сестрич-к-а
сестриц-ин

22. дев(а)
дев-иц(а)
девич-еств-о
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22.1. девич-ий
дев-ственн-ый

27. глава (:глава семьи)
(ср. голова)

(23. дв(а))
23.1. дв-оj(е) (двое)
23.2. двой-н(я)
двойн-ят-а
двойн-яшк-а
23.3. в-двоj-ом (вдвоëм)
двоj-е-брач(н-ый)
(двоебрачный)
двоебрач-иj-е
(двоебрачие)
двоj-е-жëн-ств-о
(двоежëнство)
двоj-e-муж-иj-е
(двоемужие)
(см. 9.10.) двоj-у-род-ный (двоюродный)

(28. перв(ый))
28.1. перв-ен/ец
перв-о-род-н-ый
29. брак I
29.1. брач-н-ый
без-брач-н-ый
вне-брач-н-ый
до-брач-н-ый
29.2. брак-о-развод-н-ый
29.3. брак-о-сочетание
29.4. нов-о-брач-н-ый
30. младенец
30.1. младенч-еск-ий
младенч-еств-о

24. близнец (ср.близкий)
близнецы-братья
брат-близнец
сестра-близнец

31. младш(ий) (ср.
молодой/младой)
31.1. младш-еньк-ий
31.2. младш-ий(-ая,-ие),
сущ.

25. близк(ий)
25.1. близк-ие, сущ.
ближ-н-ий
25.2. близк-о-родств-енный
(см. родной)

(32. молод(ой))
32.1. молод-ой(-ая,-ые),
сущ.
32.2. молод-о-жëн

26. вместе
26.1. со-вмест-н(ый)
26.2. совместн-о

33. старш(ий) (ср.
старшой)
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33.1. старш-ий(-ая,-ие),
сущ.
старш-еньк-ий
33.2. старшеньк-ий(-ая),
сущ.

(39. круг)
39.1. круг-л-ый, перен.
40. сирот(а)
40.1. сирот-к(а)
сироточ-к-а
сирот-ств-о
сиротств-ова-ть
40.2. сирот-ск-ий
сирот-е-ть
40.3. о-сиротеть
осироте-л-ый

34. стар(ый)
стар-ик
стар-ух(а)
старуш-к-а
стар-е-ть
по-стареть
у-стареть

(41. прибавить)
41.1. прибавить-ся
прибавл-я-ться
прибавл-ениj-е
(прибавление)

(35. крох(а)), перен.
крош-к-а
(36. кидать)
(ки-ну-ть)
под-кинуть
подкид-ыва-ть
подкид-ыш

42. забот(а)
(забот-и-ть)
42.1. заботить-ся
по-заботиться
42.2. забот-лив-ый

(37. принять)
(ср. приять, устар.)
приëм
37.1.приëм-н(ый)
приëм-ыш

43. расти
43.1. раст-и-ть
43.2. вз-растить
43.3. вы-растить
по-расти
под-расти
подрост-ок
раз-расти-сь

(38. кровь)
38.1. кров-н(ый)
38.2. кровн-о-родств-енный
(см. родной)

44. вдов(а)
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вдов-ушк-а
44.1. вдов-ец
вдов-ств-о
44.2. вдов-ый [вдов-о-ый]
вдов-ий
44.3. вдов-е-ть
44.4. о-вдоветь

(52. ходить)
52.1. с-ходить-ся
см. сойтись (идти)
52.2. рас-ходить-ся
см. разойтись (идти)
(53. вести)
раз-вести
53.1. развести-сь
развод-и-ться
развод-и-ть
53.2. развод
53.3. брак-о-развод-н-ый
см. брак I
53.4. развед-ëнн-ый
с-вести
свести-сь
свод-и-ться
свод-и-ть
свод
свод-н-ый
свод-ник
свод-ниц-а
своднич-а-ть

(45. разный)
(разн-о-глас-н-ый)
разноглас-иj-е
(разногласие)
(46. розный)
в-рознь
46.1. по-рознь
(47. ставить)
47.1. со-ставить
составл-я-ть
48. оставить
оставл-я-ть
49. бросать
49.1. брос-и-ть
под-бросить

54. алименты
алимент-щик
алимент-щиц-а
алимент-н-ый

50. покинуть
покид-а-ть
50.1. покину-т-ый

(55. идти)
55.1. вы-йти
55.2. разо-йти-сь см.
расходиться

51. расторгнуть
расторг-а-ть
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55.3. со-йти-сь, см.
сходиться

65.2. пра-дедушка
65.3. дедушк-ин
дед-ул-я
дед-ун-я
дед-ус-я
65.4. пра-дед
пра-прадед
дед-ов

(56. дать)
вы-дать
выда-ва-ть
57. состоять

(66. баб(а))
66.1. баб-ушк-а
66.2. пра-бабушка
пра-прабабушка
66.3. бабушк-ин
баб-ус-я
баб-ул-я
баб-к-а I

58. заключить
59. холост(ой)
холост-як
холостяц-к-ий
60. батя
(61. далëкий)
(даль)
61.1. даль-н-ий
(от-дал-и-ть)
отдал-ëнн-ый
отдалëнн-о-родств-енный

67. внук
67.1. внуч-ек
внуч-онок
67.2. внуч(-к-а)
67.3. внуч-еньк-а
67.4. внуч-ат-а
67.5. пра-внук
правнуч-ек
правнуч-к-а
пра-правнук

62. предок
63. поколение
64. потомок
потом-ств-о
потомств-енн-ый

68. сватать
68.1. сватать-ся
по-свататься
со-свататься
68.2. сват-ов/ств-о
68.3. свадь-б(-а)

65. дед
65.1. дед-ушк-а
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68.4. свадеб-н-ый
пред-свадеб-н-ый
68.5. сват
сват-ушк-а
68.6. сват’-j-а (сватья)
сва-х-а
68.8. по-сватать
68.9. со-сватать

74. снох(а)
снош-еньк-а
75. свояк
75.1. свояч-е/ниц-а
76. свой
76.1. свой-ств-о
свойств-ен/ник
свойствен-ниц-а

69. свëкор
69.1. свекр-овь
свекров-ушк-а
свекров-ин
69.2. свëкр-ов

77. деверь
77.1. девер-ëк
девер-ев

70. тесть
тест-юшк-а
70.1. тест-ев

78. шурин
шурин-ок
шурин-ов

71. тëщ(а)
тëщ-еньк-а
71.1. тëщ-ин

79. золовк(а)
золов-ушк-а
80. дяд(я)
дяд-еньк(-а)
дяденьк-ин
дяд-юшк(-а)
дядюшк-ин
80.1. дяд-ин

72. зять
72.1. зят-ек
зят-юшк-а
72.2. зят-ев
зят-н-ий
73. невест(а)
73.1. невест-к-а
73.2. невестк-ин
73.3. невест-ушк-а
73.4. невест-ин
невест-и-ть-ся

81. тëт(я)
тëт-еньк(-а)
тëтеньк-ин
тëт-к(-а)
тетк-ин
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тëт-ушк(-а)
тетушк-ин
81.1. тëт-ин
82. племянник
племяннич-ек
82.1. племян-иц-а
83. кум
83.1. кум(-а)
кум-ушк-а
кум-анëк
кум-ов
83.2. кум-ов/ств-о
кум-ов/ск-ой
(84. крест)
84.1. крест-и-ть
84.2. крещ-ëнн-ый, прич.
нов-о-крещëнный
84.3. крещ-ениj-е
(крещение)
крести-тель
крещ-ëн-ый, прил.
84.4. крест-н-ый
84.5. крестн-ый(-ая)
84.6. крестн-ик
84.7. крестн-иц-а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАДАЧИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА
РЕЧНИКОВИЯ ЗАПАС СЪС
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛЕН КОМПОНЕНТ
1. Словобразувателен анализ
1. Обяснение
Задача синхронного словообразовательного анализа
– установить, является ли анализируемое слово
непроизводным или производным; в последнем случае
нужно определить, какая основа является производящей,
то есть установить, от какой основы образовано
анализируемое слово. Основа (это может быть и слово, и
словосочетание),
непосредственно
мотивирующая
анализируемое слово и по смыслу, и по форме, является
производящей базой.
Чтобы найти производящую базу, надо соотнести
анализируемое слово с двумя рядами единиц: 1)
включающих ту же основу и 2) включающих те же
словообразовательные средства.
Словообразовательное средство, используемое при
производстве слова, называется формантом. В качестве
формантов в русском языке выступают все аффиксы
(включая нулевой суффикс), кроме флексии.
Словообразовательный анализ следует начинать с
конца
слова:
отделив
флексию,
найти
словообразовательную
базу
и
вычленить
словообразовательный формант. Не следует сразу искать
корень слова, так как это может привести к неправильным
выводам. Например, если в слове железобетонный мы
сразу выделим корни желез- и бетон-, то можем
предположить,
что
слово
образовано
сложносуффиксальным способом (сложение + суффиксация), на
самом деле производящей основой является слово
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железобетон, от которого с помощью форманта –н- и
образовано слово железобетонный.
2. Методика на словообразувателния анализ:
1) Определить часть речи.
2) Поставить анализируемое слово в начальную
форму.
3) Выделить флексию и найти основу.
4) Для данного производного слова найти
производящее. Для этого среди группы однокоренных
слов найти такое, которое бы минимально отличалось от
производного слова как по форме, так и по значению.
5) При отклонении от типичных соотношений
производного
и
производящего
указать
на
множественность
словообразовательных
связей
(неединственная мотивация).
6) Выделить словообразовательный формант путем
сопоставления производного с производящим.
7) Указать морфонологические процессы на стыке
словообразовательного аффикса с производящей основой.
8) Определить способ словообразования:
- морфологический или неморфологический;
- конкретную разновидность того или иного
способа.
9) Указать словообразовательный тип, к которому
относится производное слово. Для этого подобрать
несколько подобных словообразовательных пар и
выявить:
- общность части речи производящей основы;
- словообразовательный формант;
- словообразовательное значение.
10) Выявить продуктивность словообразовательного
типа.
11) Составить словообразовательную цепочку,
указать степень производности.
3. Образци на словообразувателен анализ
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Жизнь
1. Имя существительное.
2. Начальная форма — жизнь.
3. 0 — окончание, основа слова — жизнь-.
4. Однокоренные слова: жить, жизненный,
жизненно и т.д.
Максимально близкое по форме и по значению —
жить.
5. Отклонений от типичного соотношения
производного и производящего нет.
6. Словообразовательный формант — суффикс -знь.
7. Морфонологических явлений нет.
8. Способ словообразования — морфологический,
суффиксальный.
9. Болезнь, боязнь.
Словообразовательный тип: глагол + суффикс -знь =
существительное со значением опредмеченного действия.
10. Малопродуктивный словообразовательный тип.
11. Степень производности -1: жизнь ← жить.
Непрактично
1. Наречие.
2. Начальная форма — непрактично.
3. Неизменяемая часть речи, следовательно,
окончания нет.
Основа слова — непрактично.
4. Однокоренные слова: непрактичный, практично,
практичность, практика и т.д. Максимально близкие
слова по форме и по значению — непрактичный и
практично.
5. Наблюдается отклонение от типичного
соотношения производящего и производного —
множественность мотивации:
а) непрактично ← непрактичный,
ср. несущественно ← несущественный;
б) непрактично c2л←9.
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Словообразовательный тип:
а) прилагательное + -о = наречие в значении `так,
как свойственно тому, что названо мотивирующей
основой прилагательного`;
б) наречие + не- = наречие со значением `отрицания
признака, названного мотивирующей основой наречия`.
10.
Типы:
а)
высокопродуктивный,
б)
высокопродуктивный.
11. Степень производности:
а) непрактично ← непрактичный ← практичный ←
практика (3 степень производности);
б) непрактично ← практично ← практичный ←
практика (3 степень производности).
В детской сделали ремонт.
1. Имя существительное.
2. Начальная форма — детская.
3. -ая — окончание, основа слова — детск-.
4. Однокоренные слова: детская (прил.), дети,
многодетный и т.д. Производящее — прилагательное
детская (комната).
5. Отклонений от типичного соотношения
производного и производящего нет.
6. Внешних различий в основах производного и
производящего слова нет, есть различия в грамматических
свойствах:
производное
существительное
имеет
постоянное значение ж.р., изменяется только по падежам
и числам, может определяться прилагательным
(просторная детская). Грамматическая семантика —
предметность.
7. Морфонологических явлений нет.
8. Способ словообразования — неморфологический,
морфолого-синтаксический (субстантивация).
9. Словообразовательный тип — прилагательное
(сущ.) + изменение грамматических свойств слова =
существительное.
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Приемная (комната) → приемная, директорская
(комната) → директорская.
10. Тип продуктивный.
11. Степень производности — 2: детская (сущ.) ←
детская (прил.) ← дети.
Скоропортящийся
1. Имя прилагательное.
2. Начальная форма — скоропортящийся.
3. -ий — окончание, основа слова — скоропортящ...-ся.
4. Однокоренные слова: скоро, скорый, портить и
т.д. Производящее — скоро портящийся.
5. Отклонений от типичного соотношения
производного и производящего нет.
6. Показатели производности: закрепленный
порядок
следования
компонентов
исходного
словосочетания в сложном прилагательном; единое
ударение, сохранение словоизменительной парадигмы
опорного компонента исходного словосочетания.
7. Морфонологических явлений нет.
8. Способ словообразования — неморфологический,
лексико-синтаксический.
9.
Быстродействующий,
высокоразвитый,
глубокоуважаемый.
Словообразовательный тип — наречие + причастие
= прилагательное со значением, совмещающим в себе
смысл исходного словосочетания.
10. Тип продуктивный.
11. Степень производности — 3: скоропортящийся
← скоро портящийся ← скорый, портиться ← портить.
4. Практически задачи
Задание 1. Проведите словообразовательный
анализ следующих слов.
Пригород, приход, мореплаватель, мореплавание,
пароходство, судоходство, черноморец, минометчик,
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прорубь, проработка, пробить; вышеописанный, возле
(дома), кофемолка, по-женски, беспросветный, докрасна,
сахарить, универ, надомник, звезда (о знаменитости),
предпраздничный, прабабушка, рождение, спецназ,
нападающий (принял мяч), сумасшедший.
Задание 2. Подберите 5-6 производных слов по
заданной словообразовательной модели:
1. Существительные, образованные по модели:
основа
существительного
+
за-...-j- (например,
Знакомьте).
2. Прилагательные, образованные по модели: основа
глагола + -лив- (например, ворчливый).
3. Наречия, образованные по модели: основа
прилагательного + по-...-ому/-ему (например, полетнему).
4. Глаголы, образованные по модели: основа
существительного + -и-...-ся (например, ветвиться).
5. Существительные, образованные по модели:
основа глагола + нулевой суффикс (например, запись).
6. Существительные, образованные по модели:
основа прилагательного + -ость (например, мудрость).
7. Прилагательные, образованные по модели: основа
существительного + -ат- (например, усатый).
Задание 3. С помощью словообразовательного
анализа объясните правописание слов.
Безвозмездный, безмолвствовать, бессчетный,
рассчитывать, истинный, картинная, исчислять,
киргизский,
русский,
узбекский,
электрификация,
энергоснабжение.
Задание 4: Выберите „четвертое лишнее“ в каждом
из рядов, объясните.
1 вариант
1. Несу, иду, люблю, унесу.
2. Таксист, марксист, моторист, баянист.
3. Паяльник, пыльник, морковник, субботник.
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4. Музыкальный, театральный, горизонтальный,
читальный.
5. Защитник, градусник, словник, ночник.
6. Подгруппа, подпись, подход, подкоп.
7.
Паровозный,
самоходный,
самовольный,
самолетный.
8. СССР, ВДНХ, ЛДПР, ГУМ.
9.
Больной,
нападающий,
подозреваемый,
трудящиеся.
10. Тысячелетие, малоубедительный, маслоделие,
многодетный.
2 вариант
1. Синь, зелень, тишь, вошь.
2. Сосняк, молодняк, березняк, ивняк.
3.
Строитель,
смотритель,
мечтатель,
включатель.
4. Сознательный, питательный, удивительный,
мечтательный.
5.
Бледность,
общность,
комичность,
человечность.
6. Погонщик, подгонка, подбородок, погончик.
7. Мороженщица, мороженое, морозец, заморозки.
8. Сумасшедший, малообеспеченный, сегодня,
сегодняшний.
9. КГУ, ГАИ, ДОСАФ, МОК.
10. Читалка, прялка, копалка, чистка.
Образец: В первом варианте в первом ряду лишнее
слово унесу (префикс у), остальные слова непроизводные.
Во втором варианте в десятом ряду примеров
лишнее слово чистка, так как остальные три слова
образованы посредством суффикса -лк‑, а слово чистка
имеет в своем составе суффикс -к, хотя у обоих
суффиксов словообразовательное значение одно и то же
(отвлеченное действие).
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2. Словообразувателна верига
1. Обяснение.
Ряды производных слов, выстроенные так, что
каждая предыдущая единица является непосредственно
производящей
для
последующей,
называются
словообразовательной цепочкой. Например: стар-ый –
стар-е-ть – у-стареть – устаре-л-ый – устарел-ость(Ø);
зл_о – зл-об-а – злоб-ств-о – злобств-ова-ть –
злобствова-ни-е; уч-и-ть – учи-тель-(Ø) – учитель-ств-о
– учительств-ова-ть.
Задание 1. Какая пара слов связана отношением
непосредственной словообразовательной производности?
Ходить – выход
Число – численность
Холод – холодность
Насмехаться
– насмешник
Слог – неслоговой
Друг – подружески
Смотреть – всматриваться Сельский
–
проселочный
Десять лет – десятилетка
Красивый
–
красавица
Задание 2. Постройте словообразовательные цепи,
заканчивающиеся указанными дериватами. Определите,
сколько ступеней деривации отражено в данных цепях:
Согласовав, распиливались, подсказанная (жизнью),
непредсказуемость.
Задание 3. В какой словообразовательной цепочке
пропущено одно из словообразовательных звеньев?
Враскачку раскачка раскачать качать
Побелочный побелка белить белый
Заготовщица заготовщик заготовка заготовить
готовить готовый
Раздвоение раздвоить двоить два
Примирение примирить мирить мир
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Задание 4. Выделите словообразовательные
ступени у следующих слов:
Заливочный, маскировочный, взыскательность,
заинтересованно, ожидающе.
Задание 5. Составьте словообразовательные
цепочки с данными ниже дериватами.
Засвидетельствовать,
производственник,
подписываться,
изменчивость,
затруднительный,
подныривать,
созваниваться,
задиристость,
классификатор,
подружиться,
непрактично,
необщительность, по-моряцки, отпечаток, цыпляточки,
напевный.
3. Начини на словообразуването
1. Обяснение.
Понятие способ словообразования тесно связано с
понятием
средство
словообразования.
Средство
словообразования
—
это
конкретная
языковая
материально выраженная (в большинстве случаев)
единица, используемая при образовании нового слова,
например, суффикс, префикс.
Способ словообразования — это прием, реальные
условия
и
возможности
применения
словообразовательного средства в словообразовательном
процессе, например, суффиксальный, префиксальный.
Следовательно, в основе разграничения способов
словообразования лежит словообразовательное средство.
В этом плане в системе русского словообразования
противопоставлены два способа словопроизводства:
морфологический (морфемный) и неморфологический
(безморфемный).
Морфологический и неморфологический способы
словообразования, их отличие
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При морфологическом способе слова образуются
при помощи морфем, например: баян- +-ист → баянист,
учить + на- → научить.
При неморфологическом способе морфемы в
образовании нового слова не участвуют. Образование
слов происходит или в результате изменения значения
существующего слова путем расщепления его на
омонимы: дворник (работник, поддерживающий чистоту и
порядок на дворе) → дворник (устройство для
механического вытирания смотрового стекла автомобиля
от падающего снега, дождя); или путем перехода слова
(или отдельной его грамматической формы) из одной
части речи в другую: столовая ложка (прил.) →
университетская столовая (сущ.), удивлен чудом (сущ.)
→ чудом уцелел (нар.); или в результате слияния слов в
словосочетании:
глубоко
уважаемый
→
глубокоуважаемый, ума лишенный → умалишенный, сего
дня → сегодня.
Морфологические способы словообразования
При морфологическом способе словообразования в
качестве производящих выступают одно или несколько
слов. Разграничение способов словообразования при
одном производящем слове основывается на том, какие
морфемы участвуют в процессе словопроизводства и как
они присоединяются к производящей базе: отдельно или
совместно. В первом случае выделяют префиксальный,
суффиксальный,
постфиксальный
способы
словопроизводства, во втором — комбинированные.
2. Упражнения
Задание 1. Укажите, каким способом образованы
слова.
А.
Гладь,
гладить,
поглаживание,
гладко
(мощеный); выходить, выход, выходной, выхаживать;
синеватый, посинеть, синенький, синь, синить,
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посиневший; пробег, пробежка, пробежав; угонять,
загнать, угон, угонщик, угнав.
Б. Залесье, плакучий, настольный, газифицировать,
жадничать, напрыгаться, обезводить, подновить,
увлажнить, ветвиться, резвиться, куда-нибудь, повсюду,
двое, быстро, освещенность, скупиться, засекретить,
стучаться, выплакаться, черстветь.
В. Узкогрудый, заграждение, белить, битва,
окаменеть,
чернеть,
находчивость,
заполярье,
небезобидный, обезболить, обесцветить, привокзальный,
ничегонеделание, заплыв, демонтаж, перевод, закричать.
Задание 2. Определите разновидности сложения.
А.
Синеглазый,
черноморский,
черно-белый,
сорокаградусный,
нефтепровод,
северо-запад,
сладкоежка, землемер, овощерезка, умиротворить,
предновогодний,
изба-читальня,
громкоговоритель,
землепроходец, основоположник, снегопад, мышеловка,
лесоруб,
железобетон,
русско-татарский,
железнодорожный, вагоноремонтный, двузубый.
Б. Сосудорасширяющий, себялюбивый, сеноуборка,
белогривый, металлорежущий, двухметровый, лесостепь,
жизнелюбец, камнепад, сыроварня, высокоэффективный,
доми-нтернат, сталевар, сапоги-скороходы, бледнорозовый,
горнолыжный,
юго-восток,
землепашец,
самосвал, шестилетний.
Задание 3. Распределите прилагательные по трем
группам: 1) образованные посредством суффиксации, 2)
образованные путем суффиксального сложения, 3) путем
сращения (лексико-синтаксическим способом).
Железобетонный, самокритичный, минометный,
сельскохозяйственный,
машиностроительный,
малоисследованный, дикорастущий, высокообразованный,
италоязычный,
электролечебный,
быстроходный,
пароходный,
скоропортящийся,
судоходство,
молокоприемный, долгоиграющий.
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Задание 4. Определите разновидности аббревиатур.
МХАТ, стенгазета, сельпо, комдив, МИД, АТС,
завкафедрой, СМИ, ООН, полпред, сельсовет, литфонд,
КамПИ, ЕлАЗ, ОВД, руслит, ОБЖ, КВН, ЕГЭ, сельмаг,
иняз, УПП ВОС, главбух.
Задание 5. Укажите производящую основу и
назовите способ неморфологического словообразования
следующих слов:
а) (вошли) в гостиную, белые (мечты), тотчас,
туча
(комаров),
подходящий
(момент),
малообеспеченный, высокие (чувства), пятнадцать,
докторская (защищена), (дайте мне) первое, весной
(поехать), втайне (надеяться), чай (не ты ли вчера
стояла возле 37-го магазина), (выдали) суточные,
нижеподписавшийся, впустую;
б) скорая (приехала), (девушка с) приданым,
нападающий (подал мяч), сейчас, рабочий (выполнил),
благодарить, суть (данного явления), часовой (стоит на
посту),
вышеизложенный,
блестящий
(ответ),
рассеянный (человек), тридцать, потухший (взор),
(вкусное) мороженое, хвост (кометы).
Задание 6. Распределите приведенные ниже слова в
два
столбика:
в
первый
—
образованные
неморфологическими
способами,
во
второй
—
морфологическими.
Дворник (автомобиля), дворняжка, придворный,
столовая (общепит), настольный, столовая (ложка),
сегодняшний, сегодня, зелень, зеленоватый, вечнозеленый,
темно-зеленый,
свежеприготовленный,
быстропортящийся, быстрота, мир (посмотреть),
мирный,
умиротворить,
примирить,
будущее
(неизвестное), будущее (время), язык (привели пленного),
(русский) язык, языковой, двенадцать, двенадцатый.
Задание 7. Составьте обобщающую схему
неморфологического и морфологического способов
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словообразования (по одному примеру на каждый способ).
Особо выделите комбинированные способы, виды
аббревиации и т.п.
Задание 8. Распределите приведенные ниже
производные прилагательные в три группы: 1)
образованные лексико-синтаксическим способом, 2)
образованные морфолого-синтаксическим способом, 3)
образованные морфологическим способом.
Классовый, впередсмотрящий, железнодорожный,
глубокоуважаемый,
двухтомный,
размашистый,
открытый (человек), низкооплачиваемый, днепровский,
скоропортящийся, отсутствующий (взгляд), югозападный,
сверхмощный,
чернобровый,
летящая
(походка).
Задание 9. Спишите, раскрывая скобки, сложные
прилагательные. Рядом укажите производящую базу и
способ словообразования.
(Молото) образный, (молочно) зерновой, (молочно)
промышленный, (монголо) язычный, (монголо) русский,
(нервно) больной, (нервно) психический, (остро) лицый,
(остро) сюжетный, (остро) направленный, (официально)
административный, (палево) серый, (палео) графический,
(палео) азиатский, (пестро) цветный, (песчано)
пустынный, (пеше) ходный, (пихто) еловый, (пихто)
буковый, (планово) организационный, (самодержавно)
крепостнический, (само) державный, (само) властный,
(толсто) кожий, (томато) консервный, (сверх)
естественный, (бледно) розовый.
Задание 10. Определите производящую основу и
способ образования нижеприведенных слов.
Упорствовать,
древнерусский,
безногий,
бескорыстие, нарукавник, пригородный, перевоплощение,
сбоку, СНГ, зачетка, пароходство, умалишенный,
неприличный, замглавы, удвоить, зернохранилище, ванная,
высококвалифицированный,
сгущенка,
обезвредить,
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Прикамье, недруг, конечный, приграничный, наконечник,
бесконечный, безоблачный, универмаг.
4. Словообразувателен тип
1. Обяснение.
Словообразовательный тип – это схема построения
производных слов, характеризуемых общностью трех
признаков. В один словообразовательный тип входят
производные слова: 1) мотивированные словами одной и
той же части речи, 2) имеющие одинаковое семантическое
отношение
производного
к
производящему,
3)
характеризующиеся общим способом словообразования и
словообразовательного средства (форманта). Так, к
одному
словообразовательному
типу
относятся
существительные
баранина,
севрюжина,
свинина,
осетрина, конина, образованные от 1) одной части речи –
имени
существительного,
2)
характеризующиеся
одинаковым семантическим соотношением между
производным и производящим – каждое из производных
обозначает мясо соответствующего животного или рыбы:
баранина относится к слову баран так же, как севрюжина
к слову севрюга и т.д., 3) объединенные одним способом
образования – суффиксацией, и одним формантом –
суффиксом – ИН – со значением названия вида мяса.
Отдельный
словообразовательный
тип
образуют
существительные: виноградина, изюмина, соломина,
горошина. Они образованы от существительных, их
производные основы одинаково соотносятся по смыслу с
производящими – имеют значение единичности («один
предмет из совокупности, названной производящей
основой»), а также образованы суффиксальным способом
с помощью форманта – ИН – со значением названия
единичного предмета. Существительные же баранина,
севрюжина, свинина, осетрина, конина, с одной стороны,
и виноградина, изюмина, соломина, горошина - с другой,
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не образуют единого словообразовательного типа, так как
эти производные слова по_разному семантически
соотносятся с производящими.
2. Упражнения
Задание 1. Объедините следующие слова в
отдельные словообразовательные типы. Какое значение в
каждой
группе
слов
имеют
омонимичные
словообразовательные суффиксы?
1. Белужина, болгарин, виноградина, героиня,
горошина, лбина, монахиня, оленина, осетрина, свинина,
соломина, татарин, шахиня, конина, домина, говядина,
севрюжина, изюмина.
2. Ветрянка, журналистка, заливка, комсомолка,
коровка, крупинка, многотиражка, молочко, перегонка,
перловка, пионерка, погрузка, пьеска, пятнашка, рубка,
пчелка, сварка, телятинка, турбинка, тяпка, уборка,
чемпионка, резка, шляпка, яблочко.
Задание
2.
К
одному
или
к
разным
словообразовательным типам относятся приведенные
ниже слова, имеющие одинаковый словообразовательный
формант? Определите словообразовательное значение
каждого типа.
1. Торфяной, льняной, глиняный, крупяной,
нефтяной.
2.
Зернистый,
травянистый,
золотистый,
тенистый, йодистый.
3.
Автоматизировать,
витаминизировать,
демократизировать, сигнализировать.
4.
Авторство,
геройство,
народничество,
учительство, юношество, баловство, дежурство,
безумство, беспокойство, упорство.
Задание 3. Образуйте слова по указанным типам.
1. Мудр-ость. 2. Баскетбол-ист. 3. Под-стакан-ник.
4. Лет-чик. 5. Гус-ин-ый. 6. Учитель-ск-ий. 7. Темн-и-ть.
8. По-русск-и.
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Задание 4. Распределите слова в группы по их
отношению к одному и тому же словообразовательному
типу.
1)
Освежитель,
распылитель,
покупатель,
читатель, усилитель, посетитель, слушатель.
2) Рубка, студентка, хватка, практикантка,
солистка, стирка, чистка, поливка.
3) Выезд, чернь, синь, охват, приговор, показ, зелень,
спрос.
4) Белить, веселить, чистить, багрить, пилить,
злить, мудрить, морозить, сушить, глупить, солить.
Задание
5.
Распределите
слова
по
словообразовательным типам.
Воспитатель,
воспитание,
воспитанный,
воспитанник,
воспитательный,
воспитанность,
оформление, переоформление, переоформить, бег,
бегство, бегун, убежать, беглый, пробег, плановик,
международник, водник, историк, сатирик, избранник,
хозяйственник, общественник.
5. Производна дума. Словообразувателна двойка,
словообразувателно гнездо.
1. Обяснение.
Производное слово – основная минимальная
единица
словообразовательной
системы
языка,
вычленяющая в своем составе производящую основу и
словообразовательный формант – средство, с помощью
которого образовано новое слово. Мотивированность это
выводимость (объяснимость формы и значения одного
слова (производного, мотивированного) через форму и
значение другого слова (производящего, мотивирующего).
Производящая (мотивирующая основа – это часть слова
без
словообразовательного
форманта.
Словообразовательная пара – это два однокоренных слова,
связанных
отношениями
непосредственной
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производности (мотивации). В словообразовательной паре
одно слово производящее (мотивирующее), а другое –
производное
(мотивированное).
Производное,
как
правило, сложнее по форме и/или по содержанию, чем
производящее, но оно должно быть объяснимо через
значение производящего.
2.
Примеры
упражнений
со
словообразовательным гнездом.
Задание 1. Что означают следующие слова: синеть,
синька, синенький, синеватый, посинеть, синева? Входят
ли они в гнездо однокоренных слов? Докажите. Какое
слово в этой семье однокоренных слов является
непроизводным?
Задание 2. От слова нос образуйте слова со
следующими значениями:
прил. к нос, относящийся к носу; маленький нос;
очень большой нос; тот, кто обладает большим носом.
Входят ли данные слова в гнездо однокоренных
слов? Почему?
Задание 3. Выберите для каждого слова
соответствующее ему значение.
Лесник

Обильно
заросший лесом.

Лесистый Маленький лес.
Тот, кто следит
Перелесок за порядком в
лесу.

Лесок

Небольшой
участок в лесу,
отделенный от
леса лужайкой;
маленький лес.
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Соедините слово и соответствующее ему значение
стрелкой.
Задание 4. Замените одним словом:
уменьш.-ласк. К береза прил. к осина, относящийся
к осине; роща или лес, состоящий из берез; уменьш.-ласк.
к осина; ласк, к береза; заросли осины; прил. к береза,
относящийся к березе; гриб, растущий в основном под
осиной; гриб, растущий в основном под березой.
Задание 5. Рассмотрите следующую семью
однокоренных слов. Заполните пропуски. Выделите
суффиксы, с помощью которых были образованы данные
слова.
Аптека – аптекарь (тот, кто работает в аптеке); ... –
аптекарша (...);... – аптекарский (прил. к аптекарь,
принадлежащий аптекарю); аптека – ... (прил. к аптека,
относящийся к аптеке); ... – аптечка (…).
Задание 6. Что означают слова правого столбика?
Как они образованы? Заполните левый столбик:
снег – снежный
... – снеговой
... – снежинка
... – снежище
... – снежок
... – бесснежный
... – подснежник
Задание 7. Прочитайте. Найдите в тексте слова,
входящие в одно словообразовательное гнездо, укажите
непроизводное слово.
Весной снег быстро растаял, и вода затопила
бобровую хатку. Пришлось бобрятам расплываться в
разные стороны. Маленький бобренок выбился из сил. Я
заметил его и вытащил из воды. Дома он долго чистился
и сушился. После еды бобренок собрал листики, подгреб
их под себя и уснул.
(Г.Снегирев)
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Какие пары близкородственных слов входят в это
словообразовательное гнездо? Продолжите ряд:
бобр ---> бобренок (детеныш бобра) ...
Задание 8. Составьте словообразовательную семью
с исхоным словом берег. Объясните значение слов,
входящих в это словообразовательное гнездо, и
установите, как образованы данные слова.
Образец: берег ---> бережок (ласк. к берег).
Задание 9. Составьте две гнезда однокоренных слов
с исходными цвет1 (тон, окраска) и цвет2 (цветок).
Сравните составленные словообразовательные гнезда.
Одинаковы ли они? Почему?
Задание 10.Рассмотрите словообразовательное
гнездо. Составьте словообразовательные цепочки со
словами данного гнезда.
Ученик [учить → уч-ен-ик]. Тот, кого учат чемулибо. Учитель [учить → уч-и-тель]. Тот, кто учит коголибо чему-либо. Учительница [учитель → учительниц(а)]. Женск. К учитель. Учительский [учитель →
учитель-ск(ий)]. Принадлежащий учителю.
Задание 11.Определите место однокоренных слов в
словообразовательном гнезде. Какое слово является
исходным? Заполните пропуски. При затруднении
обратитесь к словарю.
Заморский, морской, море, моряк, приморский. ... –
[море → ...]. Относящийся к морю, прил. к море. ... – [море
→ ...]. Тот, кто ходит в море, служит на флоте. ... – [море
→ ...]. Находящийся за морем. ... – [море → ...].
Расположенный около моря.
Задание 12. Рассмотрите словообразовательное
гнездо с исходным словом густой и составьте гнездо с
вершиной алый. Выпишите слова, образованные по одной
модели (схеме).
Густеть [густой → густ-е(ть)]. Становиться
густым. Густоватый [густой → густ-оват(ый)]. Слегка,
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немного густой. Густота [густой → густ-от(а)]. То же,
что густой, сущ. Загустеть [густеть → за-густе(ть)].
Завершение действия, названного глаголом густеть.
Задание
13.
Распределите
слова
по
словообразовательным
гнездам.
Укажите
их
непроизводное слово.
Проводить, вода, водить, проводник, подводник,
проводница,
приводниться,
проводы,
водный,
приводнить, водянистый, сопроводить, водяной.
Что означает выделенное слово? Приведите
примеры слов, подобных данному, то есть образованных
по той же модели (схеме).
Задание 14. Рассмотрите гнездо однокоренных слов.
Беленький [белый ---> бел-еньк(ий)]. Уменьш.-ласк.
к белый.
Белеть [белый ---> бел-е(ть)]. Становиться белым.
Белизна [белый ---> бел-изн(а)]. Яркий, чистый белый
цвет. Белить [белый ---> бел-и(ть)]. Покрывать мелом,
красить белым.
Беловатый [белый ---> бел-оват(ый)]. Имеющий
оттенок белого. Побелеть [белеть ---> по-беле(ть)].
Завершение действия, названного глаголом белеть.
Сравните слова белеть и белить по значению,
составу и способу образования. Придумайте и запишите с
данными
словами
предложения.
Составьте
словообразовательное гнездо, которое включало бы слова,
противоположные по значению по отношению к словам
рассмотренного гнезда.
Задание 15. Сравните слова: храбрый – смелый.
Составьте и сравните словообразовательные гнезда, в
которых данные слова являются вершинами. Какой вывод
можно сделать?
Задание 16. Составьте такое словообразовательное
гнездо, чтобы в нем были слова, образованные по
следующим моделям:
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а) глаг. + -тель – лицо, совершающее действие,
названное
глаголом;
б) сущ. + -ниц(а) – наименование лица женского пола по
лицу
мужского
пола;
в) сущ. + -ск- – свойственный кому-либо, чему-либо,
относящийся к кому-либо, чему-либо.
Задание 17. Разбейте члены словообразовательных
гнёзд
на
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные пары. Укажите направление
производности.
1) Синий, синенький, синеватый, синь, синева, синяк,
синячок, синеть, посинеть, посинение, синить, синька,
синеглазый, синеглазка.
2) Сипеть, сипение, сип, сиплый, сипловатый, сипло,
сиплость, сипловатость, сипнуть, осипнуть, осиплый,
осиплость.
3) Сказать, сказание, подсказать, подсказывать,
подсказка,
подсказчик,
подсказчица,
рассказать,
рассказывать, рассказчик, рассказчица, рассказывание,
рассказ, рассказик, пересказать, пересказ, пересказывать,
пересказываться,
пересказанный,
предсказать,
предсказывать,
предсказание,
предсказатель,
предсказательный.
Задание 18. Составьте словообразовательные гнезда
с вершинами земля, вода, воля.
Задание 19. Составьте словообразовательную
парадигму слов учить, цвет, веселый, правда.
6. Езикова игра
На студентите-филолози може да се предложи да
разгледат иновации от детската реч и да предположат в
какви словообразувателни гнезда могат да се впишат
предложените примери и да определят производящата на
всяка дума, например [примерите са взети от Харченко
В.К. Словарь детской речи. Белгород, 1994]:
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Лера бабушке во время ремонта: „Бабушка, какая
ты беспорадочница!“;
Кем работает твой папа, Саша? – „Гаражником“
(много времени проводит в гараже).
Ложись спать! – Нет, я еще буду глазастеть.
А он говоритель (рассказчик) хороший.
Мама, а яблаки уже гнилеют.
Мы пойдем так далеко, куда даже джунглисты
(путешественики по джунглям) не ходат.
Я сейчас жужжал. Ты мой жуж слышала?
А в яйцах кобренок кусается?
А можно загореть до коричневости?
Чтож ты меня такую легчатину спрашиваешь?
Дина рассказывает: А мы видели, как через дорогу
шла котиха и котенок.
7. Работа по метода „Клъстър“ (асоциограма).
1. Обяснение.
Технология проведения проходит через 4 этапа: 1-й
этап – посередине чистого листа (доски) пишется
ключевое слово или словосочетание, которое является
“сердцем” идеи, темы. 2-й этап – учащиеся записывают
все то, что вспомнилось им по поводу данной темы. В
результате вокруг
“разбрасываются”
слова
или
словосочетания, выражающие идеи, факты, образы,
подходящие для данной темы. Записывается все, что
называют учащиеся, ничего не отсеивается. 3-й этап –
осуществляется систематизация. После чтения учебника,
объяснения учителя учащиеся начинают анализировать и
систематизировать изученный материал. Хаотичные
записи слов-ассоциаций объединяются в группы, в
зависимости от того, какую сторону содержания отражает
то или иное записанное понятие, факт. Ненужное,
ошибочное зачеркивается. 4-й этап – по мере записи
появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
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ключевым понятием. У каждого из “спутников” в свою
очередь тоже появляются “спутники”, устанавливаются
новые логические связи. В итоге получается структура,
которая графически отображает наши размышления,
определяет информационное поле данной темы, например,
в центре записывают „Имя существительное“, а вокруг —
все грамматические характеристики этой части речи,
причем постоянные признаки можно записывать отдельно
от непостоянных — как бы в два круга).
2. Упражнения.
При изучении лексической темы „Спорт“, нужно 1)
перечислить все названия спортсменов, занимающихся
этим спортом, образованные по соответствующим
словообразовательным моделям: спортсмен, яхтсмен и
т.д.; баскетболист, волейболист, футболист, штангист
и т.д.; 2) образовать названия спортсменов занимающихся
зимними видами спорта: биатлон, хоккей, , бобслей,
слалом, фигурное катание и т.д.; 3) образовать
однокоренные слова от слов: спорт: спортсмен,
спортсменка,
спортсменство,
спортсменский,
спортивный, по-спортсменски; гнать: гонщик, гонщица,
автогонщик,
автомотогонщик,
велогонщик,
велогонщица,мотогонщик, мотогонщица и т.д.
8. Упражнения за подпомагащи семантизацията
на новите думи.
При семантизация на нови думи може да се
използват следните видове упражнения: 1) задачи,
предназначени за разкриване на словообразувателните
единици с помощта на операциите сравнение и
отъждествяване, например: на основата на думите
пришкольный, привокзальный, приусадебный да се
определи в коя морфема включва значението `имащ
отношение към това, което е назовано от мотивиращата
основа`; 2) задачи за разпознаване на значението на
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словообразувателните единици от различни равнища на
основата на анализ, например: да се проследи как се
изменя
значението
на
думата
березка
в
словообразувателното гнездо:
березка
березонька
березина
Береза →
березник
березняк
березовый
подберезовик
подберезник;
3) задачи за конструиране на словообразувателни
единици в съответствие с предложени схеми, например: да
се посочи към кои части на речта се отнасят думите със
следните
афикси:
про-ала
(глагол),
пере-ок
(существительное м. р.), на-о (наречие), -ский, -ный
(прилагательное), -ость (существительное ж. р.). 4) задачи
за обучение на съставяне на модели: например, съставяне
на таблица с начините на словообразуване на дадени
думи, например: в съответствие с начините на
словообразуване, дадени в таблица, да се разпределят
дадени думи: слова разгрузка, МГУ, плодово-ягодный,
прибрежный, весенний, подберезовик; 5) задачи за
конструиране по зададени предварително части от думи,
например: да се добавят представките без-, при-, пере-,
под-, над-, вы-, за-, в-, сверх- към думите бежать,
школьный, ветреный, ходить, водный, оригинальный,
кусать, мыть, ответственный; задачи за реконструкция
на звена в словообразувателните вериги, например: море
→ … → приморский.
9. Образуване на производни дума в зависимост
от даден признак
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9.1.
Образование
существительных,
обозначающих характеристику человека по какомулибо признаку
Обяснение
Для образования существительных со значением
характеристики
человека
обычно
употребляются
суффиксы:
а) для обозначения лиц мужского пола
-ик (вариант -ник), такие существительные обычно
образуются от основ прилагательных, реже –
существительных, например: старый → старик, умный →
умник, зависть → завистник;
б) для обозначения лиц женского пола
-иц- (вариант -ниц), данный суффикс заменяет
суффикс мужского рода, например: умник → умница,
завистник → завистница;
а) для обозначения лиц мужского пола
-як (варианты -ак, -чак), такие существительные
обычно образуются от основ прилагательных, реже –
существительных, например: бедный → бедняк, чудо →
чудак, веселый → весельчак;
б) для обозначения лиц женского пола
-ячк- данный суффикс заменяет суффикс мужского
рода, например: бедняк → беднячка, чудак → чудачка.
Упражнения
Задание 1. Укажите, от каких слов и с помощью
каких суффиксов образованы данные существительные.
Передовик, волшебник, виновник, модник, скромник,
общественник, озорник, льготник, частник, родственник,
отличник, толстяк, здоровяк, добряк, остряк, холостяк,
простак, смельчак, силач, богач, храбрец, мудрец.
Задание 2. Образуйте существительные со
значением лица женского рода от существительных
мужского рода с суффиксами -ик, -як, данных в
упражнении 1.
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Задание 3. Укажите существительные – названия
лица в данном стихотворении. Расскажите об их значении,
морфемном составе и образовании.
Букваринск.
Есть на речке на Чернильной
Город маленький, непыльный.
С незапамятных времён
«Букваринск» зовётся он.
В этом городе живёт
Удивительный народ;
Хлебосольный, незлобивый,
Дружный и трудолюбивый:
А – аптекарь,
Б – бочар, (бочка - буре)
В – валяльщик, (валить – преда)
Г – гончар,
(човек, който обработва глина)
Д – дробильщик здоровенный,
(човек, който раздробява нещо)
Е – ефрейтор, он военный,
Ж – жестянщик-простачок,
(жесть - металл)
З – закройщик-старичок,
(кроить - кроя)
И – историк бородатый,
К – красильщик франтоватый,
Л – лудильщик,
(лудить - излъсквам)
М – маляр,
Н – носильщик,
О – овчар,
П – писатель,
Р – радист,
С – сапожник,
Т – турист,
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У – бесстрашный укротитель,
Ф – чудак-фотолюбитель,
Х – художник-баталист,
Ц – известный цимбалист,
Ч – чудесный часовщик,
Ш – шофёр, большой шутник,
Щ – щенок его, Букетик,
Э – электрик-энергетик,
Ю – юрист, а дальше
Я.
Кто же я, мои друзья?
(И. Токмакова)
Задание 4. Найдите в данных предложениях
существительные со значением лица. Определите их
словообразовательное значение и выделите суффиксы,
при помощи которых они образованы.
1. Хрустнул снег. Промелькнула тень разведчика
(Сурков). 2. Он не только не трус, но и храбрец
(Л.Толстой). 3. Энгельсон была обрусевшая норвеженка и
говорила по-русски с лёгким акцентом (Герцен). 4.
Путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей
дороге (Чехов). 5. Издавна русские считались храбрыми
воинами (А.Толстой). 6. Охотники отложили свой
промысел и стали таскать необычные грузы (Семёнов). 7.
Молдаванин поминутно кричал и хлопал бичом (Пушкин).
8. Старики очень любили грибы, жареные и тушёные в
сметане, отварные, а всего более – солёные (Тургенев). 9.
Жестянщики,
седельщики,
красильщики,
кузнецы,
сапожники работали на глазах всей улицы (Горбатов). 10.
И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло
понять людей: злые они или добрые, смирные или
озорники? (Горький). 11. Привязанность англичанки
тронула Тараса до слёз (М.-Сибиряк). 12. На заводские
дворы пришли каменщики, арматурщики, бетонщики
(Кочетов). 13. Полненькие щёки казачки были свежи и
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ярки, как мак самого тонкого розового цвета (Горький).
14. Журналисты были очень сдержанны (Новиков). 15.
Хочу трудиться так, жизнью жить такою, чтоб
далёкий мой земляк мог гордиться мною (Твардовский).
16. Три дня ещё продержимся, пока псковичи на выручку
подойдут (А.Толстой). 17. Мальчика взяли они с собой за
проводника, потому что он отлично знал эту
болотистую местность (Катаев). 18. Сведения о
движении французов были всегда не верны (Л.Толстой).
19. Лётчики сбежали по каменным лесенкам к месту
сбора (Сёмушкин). 20. У него не было своего хозяйства,
жил он у брата холостяком (Гладков).
9.2.
Образование
существительных,
обозначающих
национальность
или
жителя
определённой местности
Для образования существительных со значением
национальности или жителя определённой местности
обычно употребляются суффиксы:
а) для обозначения лиц мужского пола -ец
(варианты -анец, -янец, -инец), данный суффикс чаще
употребляется
для
обозначения
национальности,
например: Вьетнам → вьетнамец, Америка →
американец, Италия → итальянец, Куба → кубинец,
Лондон → лондонец; -ин (варианты -анин, -янин, -чанин),
данный суффикс чаще употребляется для обозначения
лица по месту жительства, например: Грузия → грузин,
Париж → парижанин, Варшава → варшавянин, Англия →
англичанин; -ич, данный суффикс употребляется для
обозначения жителей некоторых старинных русских
городов, например: Москва → москвич, Омск → омич.
Иногда подобные существительные образуются
безаффиксным способом, например: Якутия → якут,
Венгрия → венгр, Греция → грек, Турция → турок;
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б) для обозначения лиц женского пола -к- (варианты
-анк-, -янк-, -инк, -чанк-), например: Испания → испанка,
Берлин → берлинка, Индия → индианка, Корея →
кореянка, Киев → киевлянка, Осетия → осетинка, Ростов
→ ростовчанка;
в) форма множественного числа подобных
существительных обычно образуется от существительных
мужского рода, имеет окончание -ы, -и, -е, например:
туркмен → туркмены, швед → шведы, узбек → узбеки,
грузин → грузины, москвич → москвичи, при этом:
– в суффиксе -ец (и его вариантах) исчезает гласная
буква -е-, а окончание всегда -ы, например: испанец →
испанцы, волгоградец → волгоградцы, перуанец →
перуанцы, мексиканец → мексиканцы;
– в суффиксах -анин, -янин, -чанин происходит
усечение элемента -ин, а окончание всегда -е, например:
парижанин → парижане, россиянин → россияне,
харьковчанин → харьковчане.
Обратите внимание!
Некоторые существительные, образованные по
модели со значением лица женского рода, могут
обозначать также и какие-то предметы, явления,
например: американка (лицо) – (пари, вид спора),
варшавянка (лицо) – (песня), венгерка (лицо) – (танец,
куртка, сорт слив), голландка (лицо) – (печь), испанка
(лицо) – (тяжёлая форма гриппа), канадка (лицо) –
(стрижка, куртка), лезгинка (лицо) – (танец, музыка
такого танца), литовка (лицо) – (коса с длинной
рукояткой), панамка (лицо) – (летняя шляпа), полька
(лицо) – (танец, музыка такого танца), финка (лицо) –
(нож, шапка, судно), шотландка (лицо) – (ткань).
При этом отдельные существительные могут иметь
разные суффиксы при обозначении лица и не-лица,
например: цыганка (лицо) – цыганочка (пляска, музыка
такой пляски), гречанка (лицо) – гречка (крупа), индианка
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(лицо) – индейка (птица), китаянка (лицо) – китайка (вид
яблони), кореянка (лицо) – корейка (мясо: копчёная
грудинка), турчанка (лицо) – турка (сосуд для
приготовления кофе).
Иногда два таких значения имеют существительные
во множественном числе, например: вьетнамка (лицо) –
вьетнамки (обувь), чешка (лицо) – чешки (спортивные
тапочки).
Упражнения
Задание 1. Восстановите производящие слова
(названия страны или города) и выделите суффиксы, при
помощи которых образованы существительные. Обратите
внимание
на
особые
случаи
образования
существительных.
Алжирец – алжирка, мадридец – мадридка,
таиландец – таиландка, украинец – украинка, японец –
японка, шанхаец – шанхайка, кениец – кенийка, делиец –
делийка, австриец – австрийка, читинец – читинка,
китаец – китаянка, афганец – афганка, татарин –
татарка, москвич – москвичка, костромич –
костромичка, молдаванин – молдаванка, рижанин –
рижанка, египтянин – египтянка, израильтянин –
израильтянка, римлянин – римлянка, киевлянин –
киевлянка, челябинец – челябинка, екатеринбуржец –
екатеринбурженка, эфиоп – эфиопка, румын – румынка,
финн – финка, латыш – латышка, датчанин – датчанка,
поляк – полька, француз – француженка, одессит –
одесситка, киприот – киприотка, немец – немка, русский
– русская.
Задание 2. Образуйте формы множественного числа
существительных, приведённых в задании 1.
Задание 3. От данных названий лиц мужского пола
образуйте названия лиц женского пола. Обратите
внимание на чередования в корне.
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Киргиз - . . . . . . . . , грузин - . . . . . . . . , араб - . . . . . . ,
белорус - . . . . . . . . . , монгол - . . . . . . . . , узбек - . . . . . . . ,
таджик - . . . . . . . . , казак - . . . . . . . , казах - . . . . . . . , чех .....
Задание 4. Скажите, где живут эти люди.
Образец: южанин – человек, который живёт на
юге.
Северянин, горожанин, волжанин, односельчанин,
европеец, азиат, африканец, южноамериканец, кавказец,
уралец,
алтаец,
сибиряк,
земляк,
иностранец,
инопланетянин, марсианин.
Задание
5.
Образуйте
от
следующих
географических названий существительные со значением
лица мужского и женского пола, а также множественного
числа.
Филиппины, Иран, Ангола, Лаос, Канада, Сингапур,
Эстония, Швейцария, Сирия, Индонезия, Бельгия,
Норвегия, Туркменистан, Казахстан, Германия, Болгария,
Австралия, Пекин, Новгород, Краснодар, Таллинн,
Калининград, Санкт-Петербург, Прага, Томск, Минск,
Иркутск, Ялта.
Задание 6. Дайте отрицательный ответ, употребляя
существительные со значением лица.
Образец: - Вы из Норвегии? - Нет, я не норвежец, я
датчанин.
Вы из Чехии? Ваш друг из Швеции? Ваша подруга из
Финляндии? Ваши друзья из Таиланда? Ваш сосед из
Монголии? Ваша соседка из Кореи? Ваши соседи из
Турции? Ваш знакомый из Узбекистана? Ваша знакомая
из Израиля? Ваши знакомые из Австралии? Ваш друг –
житель Италии? Ваша подруга – жительница Польши?
Ваши друзья – жители Франции? Ваш спутник из СанктПетербурга? Ваша спутница из Парижа? Ваши спутники
из Риги? Он из Грузии? Она из Англии? Они из
Белоруссии?
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9.3.
Образование
существительных,
обозначающих профессию или вид какой-либо
деятельности
Для образования существительных со значением
профессии или вида какой-либо деятельности обычно
употребляются суффиксы:
а) для обозначения лиц мужского пола
-ист, такие существительные обычно образуются от
основ существительных, например: такси → таксист,
тур → турист;
б) для обозначения лиц женского пола
-к-, данный суффикс присоединяется к суффиксу
мужского рода, например: турист → туристка, артист
→ артистка;
а) для обозначения лиц мужского пола
-тель, такие существительные обычно образуются
от основ глаголов, например: учить → учитель,
преподавать → преподаватель, водить → водитель;
б) для обозначения лиц женского пола
-ниц-, данный суффикс присоединяется к суффиксу
мужского рода, например: учитель → учительница,
преподаватель → преподавательница;
а) для обозначения лиц мужского пола
-чик, такие существительные чаще всего образуются
от основ глаголов, реже – существительных, например:
переводить → переводчик, буфет → буфетчик;
б) для обозначения лиц женского пола
-чиц-, данный суффикс заменяет суффикс мужского
рода, например: переводчик → переводчица, буфетчик →
буфетчица;
а) для обозначения лиц мужского пола
-щик
(варианты
-овщик,
-льщик),
такие
существительные чаще всего образуются от основ
глаголов, реже – существительных, например: упаковать
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→ упаковщик, болеть → болельщик, газ → газовщик,
барабан → барабанщик;
б) для обозначения лиц женского пола
-щиц-, данный суффикс заменяет суффикс мужского
рода, например: упаковщик → упаковщица, болельщик →
болельщица, барабанщик → барабанщица;
а) для обозначения лиц мужского пола
-ник
(варианты
-овник,
-еник),
такие
существительные чаще всего образуются от основ
существительных, реже – глаголов, например: охрана →
охранник, сад → садовник, учить → ученик;
б) для обозначения лиц женского пола
-ниц-, данный суффикс заменяет суффикс мужского
рода, например: охранник → охранница, ученик →
ученица;
а) для обозначения лиц мужского пола
-арь, такие существительные чаще всего образуются
от основ существительных, реже – глаголов, например:
библиотека → библиотекарь;
-ёр, такие существительные всегда образуются от
основ существительных, например: киоск → киоскёр,
контроль → контролёр;
б) для обозначения лиц женского пола
-ш-, данный суффикс присоединяется к суффиксу
мужского рода, такие существительные употребляются
только в разговорной речи, например: библиотекарь →
библиотекарша, киоскёр → киоскёрша.
Упражнения
Задание 1. Из данных существительных выделите
группы слов, обозначающих: 1) спортсменов, 2)
музыкантов, 3) художников, 4) учёных, 5) врачей, 6)
писателей, 7) другую профессию или специализацию, 8)
принадлежность к учебному заведению. Найдите
производящую основу слов, не вошедших ни в одну из
этих групп, объясните их значение.
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Фонетист,
карикатурист,
баскетболист,
новеллист, лингвист, методист, экономист, пушкинист,
латинист, японист, юрист, регбист, специалист,
самбист, штангист, радист, фигурист, шахматист,
журналист, окулист, китаист, пианист, машинист,
гармонист, телефонист, альпинист, хоккеист, активист,
русист,
пропагандист,
гитарист,
сценарист,
велосипедист, пародист, буддист, пейзажист, лицеист,
массажист,
гимназист,
волейболист,
медалист,
мотоциклист,
танкист,
романист,
футболист,
декабрист,
карьерист,
юморист,
террорист,
тракторист,
портретист,
дантист,
артист,
паспортист, парашютист.
Задание 2. Укажите, от каких слов и с помощью
каких суффиксов образованы данные существительные,
образуйте от них существительные со значением лица
женского рода.
Основатель,
обвинитель,
завоеватель,
пользователь, заявитель, повествователь, заготовитель,
зритель, мыслитель, гранитчик, газетчик, заказчик,
сортировщик,
заготовщик,
пильщик,
сборщик,
настройщик, танцовщик, купальщик, плательщик,
прогульщик, сменщик, крановщик, каменщик, монтажник,
чертёжник, должник, чиновник, проводник, выпускник,
изменник, участник, поклонник, труженик, собеседник,
бездельник, оружейник.
Задание 3. Используя суффикс -тель, образуйте от
основы инфинитива глагола название профессии или вида
деятельности человека, который: изобретает, строит,
вредит, собирает, пишет, наблюдает, любит, избирает,
создаёт, получает, слушает, ищет, подражает, ценит,
сочиняет, исследует, спасает, издаёт, руководит.
Задание 4. От данных ниже слов с помощью
суффиксов
-тель,
-чик,
-щик,
-ник
образуйте
существительные со значением лица.
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Родить, жить, исполнить, открывать, воспитать,
править, читать, освободить, производить, заместить,
обладать, просить, посетить; летать, грузить, резать,
обходить, разведать, рассказать, доклад, совет, ракета,
автомат; выдумать, регулировать, рубить, зимовать,
дрессировать, носить, мебель, корабль, часы, мех, обувь,
баня; лес, гриб, огород, дача, работа, двор, сапог, мясо,
охота, помощь, путь, глаз, лыжа.
Задание 5. Образуйте существительные со
значением лица женского рода от слов, данных в
упражнении 4.
Задание 6. Укажите, от каких слов и с помощью
каких суффиксов образованы данные существительные.
Аптекарь, виноградарь, вратарь, главарь, писарь,
пекарь, токарь, пахарь, лифтёр, призёр, шахтёр, стажёр,
паникёр, продавец, купец.
9.4.
Словообразование
сложных
существительных
Сложные существительные имеют в своём составе
два
компонента,
первый
из
них
обычно
конкретизирующий, второй – опорный, при этом они
могут объединяться непосредственно, через дефис или
при помощи соединительной гласной (интерфикса).
1) Образование существительных способом
чистого сложения
В существительных, образованных способом
чистого сложения, опорный компонент всегда является
существительным, а конкретизирующий может являться
основой различных частей речи – существительного,
прилагательного, числительного, местоимения, например:
царь + колокол → царь-колокол, земля + пользователь
землепользователь, горный спасатель → горноспасатель,
первый источник → первоисточник, сам + учитель →
самоучитель.
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Обратите внимание!
Некоторые
существительные
образуются
с
усечением конкретизирующего компонента сложного
слова – прилагательного, при этом интерфикс отсутствует.
В Академической грамматике – 80 такие слова
рассматриваются как переходный тип образования между
аббревиацией и словосложением, например: спортивный
зал →
спортзал, политический работник
→
политработник,
медицинский
институт
→
мединститут, санитарная техника → сантехника,
специальная школа → спецшкола, туристическая база →
турбаза, государственный контроль → госконтроль.
Упражнения
Задание 1. Определите, от чего образованы
следующие сложные существительные.
Вагон-ресторан, диван-кровать, шкаф-купе, шефповар,
спортгородок,
спорттовары,
санкнижка,
турфирма, медпункт, иномарка, политшкола, зарплата,
мультфильм,
спецодежда,
Госдума,
госбюджет,
техобслуживание,
домоуправление,
домохозяин,
домостроитель, квартиросъёмщик, кораблестроитель,
трудоустройство,
богослужение,
месторождение,
пенообразование,
ценообразование,
светомузыка,
камнеобработка, чернослив, хлебозавод, хлебозаготовка,
нефтепровод,
нефтехранилище,
стихотворение,
самозащита,
самооценка,
самообслуживание,
самообразование,
утконос,
снегоочиститель,
снегопогрузчик.
Задание 2. Образуйте сложные существительные от
следующих словосочетаний по образцу.
1. Образец: новая стройка → новостройка.
Новое образование, сухие фрукты, ложная наука,
первый открыватель, трудовой день, хлебный продукт,
легкий вес, голый лёд, церковный служитель, взаимное
понимание.
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2.
Образец:
спортивный
инвентарь
→
спортинвентарь.
Спортивная площадка, политический эмигрант,
санитарная
обработка,
медицинская
сестра,
профсоюзное бюро, подводная лодка, сберегательная
книжка, драматический театр, государственный банк,
военный врач, канцелярские товары, специальный курс,
детский сад, иностранный турист, туристическая
поездка, музыкальная комедия, физическая культура.
3. Образец: уборка снега → снегоуборка.
Описание жизни, образование слова, обработка
дерева, таяние снега, боязнь света, закупка хлеба, добыча
нефти, владелец дома, обмен товаром, заготовка леса,
перевозка груза, хранилище воды, хранилище книг,
крушение корабля, сложение тела, продукт моря,
образование вида, течение крови, сочетание слов,
пожатие руки, владение землёй, очиститель стекла,
усилитель звука, печатание книг.
2) Образование существительных способом
чистого сложения с иноязычными компонентами
Обычно такие компоненты в составе сложного слова
являются конкретизирующими и находятся впереди
опорного компонента. Наиболее употребительны в
русском языке следующие.
авто… (1) со значением `свой, само…`, например:
автобиография;
авто… (2) со значением `автоматический,
самоходный`, например: автоответчик;
авто… (3) со значением `автомобильный`,
например: автозавод;
авиа… со значением `авиационный, воздушный`,
например: авиатранспорт;
аэро… со значением `воздушный`, например:
аэропорт;
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аудио… со значением `воспроизведение и запись
звука`, например: аудиоплеер;
био… со значением `относящийся к жизни`,
например: биополе;
видео… со значением `воспроизведение и запись
изображения`, например: видеоигра;
гео… со значением `относящийся к земле, к
земному шару`, например: геометрия;
гидро… со значением `относящийся к воде`,
например: гидрокостюм;
зоо… со значением `относящийся к животному
миру`, например: зооферма;
кино…
со
значением
`относящийся
к
кинопродукции`, например: кинозал;
макро… со значением `большой, крупный`,
например: макрорельеф;
микро… со значением `маленький, мелкий`,
например: микроорганизм;
мото… со значением `моторный`, например:
мотокросс;
поли… со значением `многочисленный`, например:
поливитамины;
радио…
со
значением
`относящийся
к
радиовещанию`, например: радиопередача;
супер… со значением `превосходящий по размеру
или качеству`, например: суперлайнер;
теле… со значением `относящийся к телевидению`,
например: телебашня;
фото… со значением `относящийся к фотографии`,
например: фотобумага;
электро…
со
значением
`относящийся
к
электричеству`, например: электроприбор.
Обратите внимание!
1. Иноязычные компоненты могут находиться и во
второй, опорной части сложного слова, например:
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океанограф, картограф, косметолог, диалектолог,
картотека, игротека.
2. В сложном слове может быть два и более
иноязычных компонента, например: аэрофотосъёмка,
гидробиолог, гидроэлектростанция, телерадиоцентр,
микробиология, видеотелефон, гидроаэродром.
Упражнения
Задание 1. Определите значение слов, опираясь на
значение иноязычных компонентов.
Аудиотекст,
автомагистраль,
автодизайн,
авиаотряд, аэробус, аэрозоль, биография, биология,
видеоклип, видеомагнитофон, география, геология,
идрокомбинезон, гидромассаж, гидросамолёт, зоология,
кинокомедия, кинотеатр, кинофестиваль, кинохроника,
макропроект, макромолекула, микроскоп, микросхема,
микрофон, мотобол, мотогонки, мотоцикл, полигон,
поликлиника,
полилог,
монолог,
радиоантенна,
радиоприёмник, радиодеталь, радиостанция, суперприз,
супермаркет, телевикторина, телесценарий, телевизор,
фотовыставка, фотоаппарат, фоторужьё, фотография,
фотомонтаж, фотообои, фотофиниш, электросварка,
электропоезд, электропровод.
Задание 2. Определите характер деятельности
следующих лиц.
Видеоинженер, авиапассажир, автопассажир,
автодиспетчер,
радиолюбитель,
кинолюбитель,
фотолюбитель,
автолюбитель,
киноактёр,
кинорежиссёр,
телережиссёр,
тележурналист,
радиожурналист, видеопират, радиопират, телезвезда,
суперзвезда, кинозвезда, кинозритель, телезритель,
автоугонщик,
видеооператор,
телеоператор,
кинооператор,
супермодель,
фотомодель,
радиослушатель, супермен, супергерой, зооветеринар,
зоотехник, телемастер, гидромонтажник, телеведущий,
фоторепортёр,
автоинспектор,
полиглот,
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гидростроитель,
автокаскадёр,
автотурист,
авиамеханик,
гидромеханик,
гидромонтажник,
электромонтёр.
Задание 3. Образуйте сложные слова с опорным
компонентом, данным в скобках, и определите разницу в
их значениях.
Аудио…, фото… (альбом), фото…, аудио…, видео…
(аппаратура), радио…, кино…, аудио…, видео…
(кассета), видео…, кино…, теле… (камера), видео…,
фото…, кино… (плёнка), видео…, кино…, радио…, теле…
(студия), авиа…, аэро…, видео…, кино…, фото… макро…
(съёмка), видео…, теле…, кино… (сюжет), микро…,
видео…, кино…, теле… (фильм), кино…, фото…
(искусство), электро…, фото…, радио… (товары).
Задание 4. Определите, в каких словах компонент
авто… имеет (1),
(2), (3) значение.
Автобаза, автогол, автоколонна, автомашина,
автопогрузчик, автобензин, автодеталь, автомашинист,
автоприцеп,
авторалли,
автосервис,
автошарж,
автохозяйство, автофургон, автоинформатор, автобус,
автовокзал, автомагазин, автозаправка, автоклуб,
автокатастрофа,
автотормоз,
автограф,
автомагнитола,
автообслуживание,
авторучка,
автопарк,
автостоп,
авторынок,
автопортрет,
автостанция,
автопоилка,
автостоянка,
автотранспорт,
автотренажёр,
автотуризм,
автореферат, автотрасса, автопилот, автошкола.
Задание 5. Замените словосочетание сложным
словом с соответствующим иноязычным компонентом.
Биологический ритм, биологическая добавка,
биологическая
очистка,
биологическая
станция,
биологическая сфера,
биологический стимулятор,
биологические токи, биологическое топливо, водные
ресурсы, зоологический магазин, зоологический парк,
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зоологический сад, большой тираж, маленький автобус,
маленькое издание, маленькое землетрясение, маленький
калькулятор, телевизионный канал, телевизионные
новости, телевизионная программа, телевизионная
антенна, телевизионное ателье, телевизионная компания,
телевизионная
передача,
электрическая
бритва,
электрическая
гитара,
электрический
двигатель,
электрическая
грелка,
электрическая
лампа,
электрический
нагреватель,
электрическая
пила,
электрическая
плита,
электрический
чайник,
электрическая энергия.
Задание 6. Образуйте антонимы при помощи
иноязычных компонентов макро… и микро… от
следующих слов.
Район, структура, экономика, климат, космос, мир,
процессор.
Задание 7. В каких случаях слова образуются с
компонентом авиа…, а в каких – с компонентом аэро….
Компания, школа, вокзал, лайнер, катастрофа,
почта, клуб, рейс, связь, бензин, шоу, линия, модель, сани,
мотор, спорт.
Задание 8. Назовите, используя компонент …дром,
как называются площадки, оборудованные для: 1) взлёта,
посадки,
стоянки
самолётов,
вертолётов;
2)
велосипедных гонок и тренировок; 3) конных бегов и
состязаний; 4) состязаний и испытаний мотоциклов; 5)
запуска ракет; 6) посадки космических кораблей на луне;
7) обучения вождению автомобилей и проведений
скоростных соревнований на автомобилях; 8) испытания
и обучения вождению танков.
Слова для справок: аэродром, ипподром, мотодром,
автодром, велодром, лунодром, танкодром, ракетодром.
9.5. Образование личных имён с эмоциональнооценочными суффиксами
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Как правило, русские личные имена имеют два
варианта: полное официальное имя, которое даётся при
регистрации о рождении и заносится в паспорт и другие
официальные документы; уменьшительное имя, которое
употребляется в семье и при дружеских отношениях,
например: Виктор – Витя, Светлана –Света. Некоторые
уменьшительные имена служат для названия лиц
мужского и женского пола, например: Александр – Саша,
Александра – Саша.
Личные имена с эмоционально-оценочными
суффиксами образуются обычно от уменьшительных имён
при помощи специальных суффиксов, которые могут
передавать положительную и отрицательную оценку:
а) с положительной оценкой
-ечк- (вариант -очк-), при этом окончание всегда -а,
ударение падает на корень, например: Софья – Соня →
Сонечка, Роман – Рома → Ромочка;
-еньк-, при этом окончание всегда -а, ударение
падает на корень, например: Сергей – Серёжа →
Серёженька;
б) с отрицательной оценкой
-к-, окончание всегда -а, ударение падает на корень,
например: Елена – Лена → Ленка.
Некоторые
полные
имена
не
имеют
уменьшительной формы – Денис, Вадим, Виталий, Игорь,
Максим, Никита, Олег, Вера, Нина, Инна, Марина,
Кристина, Оксана, Алёна, Яна, при этом имена с
эмоционально-оценочными суффиксами могут иногда
образовываться от полных имён, например: Вера →
Верочка, Верка, причём они чаще всего образуются от
женских имён, реже – от мужских, например: Денис →
Дениска.
Упражнения
Задание 1. Образуйте варианты имён с
положительной и отрицательной оценкой:
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а) от мужских имён
Алексей - Алёша, Анатолий - Толя, Андрей Андрюша, Антон - Антоша, Артём - Тёма, Борис - Боря,
Вадим, Валентин - Валя, Валерий - Валера, Василий - Вася,
Виктор - Витя, Виталий, Владимир - Володя, Владислав Владик, Вячеслав - Слава, Геннадий - Гена, Григорий Гриша, Денис, Дмитрий - Дима, Евгений - Женя, Данил Даня, Иван - Ваня, Игорь, Илья - Илюша, Кирилл Кирюша, Константин - Костя, Леонид - Лёня, Максим,
Михаил - Миша, Никита, Николай - Коля, Олег, Павел Паша, Станислав - Стас, Степан - Стёпа, Фёдор - Федя,
Юрий - Юра;
б) от женских имён
Александра - Саша, Анастасия - Настя, Анна - Аня,
Валентина - Валя, Валерия - Лера, Варвара - Варя,
Виктория - Вика, Галина - Галя, Дарья - Даша, Евгения Женя, Екатерина - Катя, Елизавета - Лиза, Зинаида Зина, Инна, Ирина - Ира, Кристина, Ксения - Ксюша,
Лидия - Лида, Лилия - Лиля, Любовь - Люба, Людмила Люда, Маргарита - Рита, Марина, Мария - Маша,
Надежда - Надя, Наталья - Наташа, Нина, Оксана,
Ольга - Оля, Полина - Поля, Раиса - Рая, Светлана Света, Тамара - Тома, Татьяна - Таня, Ульяна - Уля,
Юлия - Юля, Яна.
Задание 2. Найдите в данных предложениях
производные
существительные
с
эмоциональноэкспрессивной
оценкой.
Определите
их
словообразовательное значение и выделите суффиксы,
при помощи которых они образованы. Укажите слова, от
которых они произведены и способ их образования.
1. Небольшой паучок хозяйственно бегал по
обширной своей паутине (Новиков). 2. Он вытащил из
кармана перочинный ножик, снял с него кожаный
чехольчик и стал старательно чинить карандаш
(Полевой). 3. Охнула мать, письмишко к старой кофтёнке

258

прижала рукой (Гусев). 4. По бухте ходил настоящий кит
и плескал хвостищем (Чехов). 5. Над полями вечерняя
зорька горит (Никитин). 6. Петька деловито укладывал в
детский чемоданчик свои игрушки (Каверин). 7. Тёща
фартуком слёзы снимала с лица, предлагала зятьку то
грибков, то винца (Недогонов). 8. Леночка стояла так
близко, что он увидел каждую её ресничку на сощуренных
веках (Берёзко). 9. Аптекарь принёс Трофиму краски и
кисточки (Репин). 10. Через село протекала только
узенькая, маленькая речонка (Николаева). 11. Он сгрёб
своей ручищей мою руку и начал трясти её в воздухе
(Гаршин). 12. Из кармашка полотняного платья она
вытащила платочек (Первенцев). 13. Будем сейчас печь
картошечку (А.Толстой). 14. Позвольте, я вас поддержу
под локоточек (А.Островский). 15. Каютишка-то у него
всего на одного человека (Боборыкин).
10. Задачи за проверка на действието на
езиковата догадка на основата на словообразуването
1.
Прочитайте
текст.
Выпишите
однокоренные слова.
А) По каким словообразовательным элементам вы
можете догадаться об их значении?
Б) Если они вам понятны, приведите болгарские
эквивалинты.
В маленькой приемной доктора окна были открыты
настежь. Стоило только сесть на подоконник и
немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя
молодую весеннюю травку. Свежо. Вчера вечером был
сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята
и лоснится. Грозовые тучи разнеслись, а тропа, которая
бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется
умытой. Дальше за тропинкой жмутся друг к другу
молодые елки, одетые в пышные зеленые платья; за
елочками стоят березки с белыми, как бумага, стволами,
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а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез
виднеется голубое бездонное небо.
Когда выглянешь в окошко, скворцы-крикуны,
прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна
свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И,
решив испугаться, они один за другим с веселым криком,
точно потешаясь над доктором, не умеющим летать,
несутся к верхушкам берез.
Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется
свежесть и аромат весны. Хорошо дышать!
По А.П. Чехову
2.
Ответьте на вопросы.
А) Откуда происходит наблюдение за природой?
Б) Какое время года описано в отрывке?
В) Какая часть русской природы описана?
(свежо – свежесть; окно – подоконник - окошко;
весна – весенний; зелень – зеленый; береза – березка;
тропа – тропинка; гроза – грозовой)
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