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Статтю присвячено актуальній проблемі функціонально-комунікативного 
підходу до вивчення рідної мови, зокрема засвоєнню її словотвірної підсистеми 
студентами вищої школи. У статті акцентується на тому, що такий підхід 
дозволить вивчати в єдності систему мовних одиниць і правила їх функціону-
вання, процес реалізації мовних одиниць у мовленнєвих актах, що забезпечить 
ефективне формування мовно-мовленнєвої компетенції майбутніх учителів по-
чаткової школи; доводиться, що вивчення словотвору у функціонально-комуні-
кативному аспекті, здійснюване на принципово нових засадах, основується на 
розумінні словотвору як науки функціональної і відрізняється від традиційного 
вивчення тим, що за основу береться семантика мови, а не її форма. 
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уміння і навички, словотворчий процес, функціонально-комунікативний слово-
твір, функціональна спрямованість словотворчих одиниць мови. 
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The article is dedicated to the urgent problem of functional-communicative 
approach to learning of native language, mastering of its word-formation subsystem 
by students of higher school. 

Such educational process allows learning the process of realization of language 
units in speech acts, which will provide the effective formation of lingual-speech 
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competence of future primary school teachers. The study of word-formation in the 
functional-communicative aspect is based on understanding of word-formation as 
functional science and differs from traditional study by the fact that its base is not 
language’s form but its semantics.

Key words: functional-communicative learning of a language, word-formation 
skills, word-formation process, functional-communicative word-formation, functional 
orientation of word-formation language units.
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Статью посвящено актуальной проблеме функционально-коммуникативно-
го подхода к изучению родного языка, в частности усвоению еë словообразова-
тельной подсистемы студентами высшей школы. В статье акцентируется на 
том, что такой подход разрешит узучать в единстве систему языковых единиц 
и правила их функционирования, процесс реализации языковых единиц в речевых 
актах, что обеспечит эффективное формирование языковой компетенции бу-
дущих учителей начальной школы; доказывается, что изучение словообразова-
ния в функционально-коммуникативном аспекте, осуществляемое на принципи-
ально новых началах, основывается на понимании словообразования как науки 
функциональной и отличается от традиционного изучения тем, что за основу 
берëтся семантика языка, а не её форма. 
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словообразовательные умения и навыки, словообразовательный процесс, функ-
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Постановка проблеми. Державний статус української мови, нова 
Концепція мовної освіти [10] вимагають сьогодні від майбутніх учи-
телів безперервної лінгвістичної освіти, глибокого засвоєння мовних 
норм, підвищення рівня культури мовлення, постійного вдосконалення 
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мовленнєвих умінь і навичок. Реалізацію цих вимог може забезпечити 
лише впровадження відповідних підходів до мовної освіти, основним 
завданням яких має бути вироблення активного творчого ставлення до 
мови. Саме застосування функціонально-комунікативного підходу най-
більше відповідає сучасним навчальним цілям та психолого-педагогіч-
ним ідеям сьогодення, оскільки дозволяє активно формувати у майбут-
ніх вчителів мовну і комунікативну компетенцію [14, 17]. Мовна ком-
петенція передбачає досконале володіння мовними засобами всіх її рів-
нів, семантичній і стилістичній вправності мовців. Вона «формується 
внаслідок взаємодії природної мовної здатності людини і засвоюваного 
мовного матеріалу впродовж вивчення мови, її структури і правил утво-
рення мовних конструкцій» [1, 33]. До мовної компетентності відносять 
уміння оперувати засобами мови, дотримуватись норм літературного 
мовлення, швидко і доречно вживати мовні засоби, утворювати різно-
типні стилістично диференційовані висловлювання, редагувати власне і 
чуже мовлення, володіти всіма стильовими засобами мови.

Вивчення мови в усій складності її теоретичного осмислення і прак-
тичного застосування чинної теорії передбачає насамперед вироблення 
нових підходів до структурування змісту мовної освіти та використання 
найрізноманітніших методів і методичних прийомів, як традиційних, 
так і нових, що диктуються розвитком лінгводидактики і мовознав-
чої науки в цілому. Власне найбільш перспективним в цьому аспекті є 
функціонально-комунікативнний підхід до вивчення мови, зокрема її 
словотвірної системи. 

Мета статті – з огляду на помітний розрив між досягненнями сучас-
ної мовознавчої науки у дослідженнях словотвірної підсистеми мови та 
змістом і способами організації навчального процесу для спостережень 
за словотворчими процесами охарактеризувати нові підходи до вивчен-
ня мови, зокрема функціонально-комунікативний як найбільш перспек-
тивний для формування мовно-мовленнєвих словотвірних умінь і нави-
чок студентів.

Аналіз досліджень. Перші теоретичні розвідки, присвячені навчан-
ню на комунікативній основі, здійснили методисти і викладачі інозем-
них мов Є. Пассов, І. Зимня, О. Бєляєв [13; 7; 2] та ін., які розглядають 
функціонально-комунікативно орієнтоване навчання як поєднання двох 
структурних компонентів – екстралінгвістичного (комунікативні намі-
ри мовця, предметний зміст спілкування відповідно до ситуації) і лінг-
вістичного (мовний матеріал – фонетичний, лексичний, граматичний 
тощо). Концептуальні засади функціонально-комунікативного підходу 
до вивчення мови найбільш глибоко і грунтовно висвітлено у методи-
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ці викладання іноземних мов Є. І. Пассовим [12]. Проблему вивчення 
рідної мови на комунікативних засадах в основній школі активно до-
сліджують провідні українські методисти В. Бадер, Л. Варзацька, М. 
Вашуленко, Л. Паламар, О. Хорошковська, Г. Шелехова та ін. На їхню 
думку, «при функціонально-комунікативному підході процес навчання 
мови повинен становити модель процесу спілкування» [19, 3]. Це озна-
чає, що необхідно вивчати в єдності систему мовних одиниць і правила 
їх функціонування, процес реалізації мовних одиниць у мовленнєвих 
актах, тексти як продукт функціонування мовних одиниць у конкретно-
мовленнєвих ситуаціях.

Проблема формування словотвірних умінь у теорії й практиці на-
вчання української мови не нова й багатоаспектна. Це пов’язано зі спе-
цифікою похідного слова як основної одиниці словотвірного рівня мови 
та словотворчими ресурсами мови. Уже в перших працях учених-мето-
дистів є спроби вирішити означену проблему з урахуванням міжрівне-
вих зв’язків між морфемою й лексемою. Ще Ф. І. Буслаєв у книзі «Про 
викладання рідної мови » [3] звертав увагу на необхідність організації 
спостереження над будовою слова з метою більш повного розуміння 
його лексичного значення. Саме це розуміння, на думку вченого, гаран-
тує точний і свідомий вибір слова в умовах природного мовлення.

Для лінгводидактики як галузі прикладного мовознавства сло-
вотвір – це, на думку таких провідних методистів та мовознавців, як 
В.Мельничайко, Л. Варзацька, М. Вашуленко, Г. Шелехова, Л. Скуратів-
ський, Н. Остапенко, М. Пентилюк, Л. Паламар, С. Караман, Г. Циганен-
ко, Л. Вознюк та інших, насамперед можливість семантизації похідного 
слова з увагою на значення компонентів словотвірної структури, а також 
шлях збагачення словникового запасу та увиразнення морфологічної 
природи нових лексем. Реалізація цих завдань потребує відповідного 
підходу: як зазначає С. Дубовик, «мовна форма повинна засвоюватися 
разом з функцією, більше того – на основі останньої» [6, 31 ]. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження вітчизняних та зарубіж-
них вчених-методистів, психолінгвістів, мовознавців останніх років до-
вели, що мовна і мовленнєва компетенції особистості ґрунтуються на 
усвідомленні основної функції української мови – комунікативної, яка 
забезпечує мовленнєву діяльність її носіїв і впливає на їх духовний роз-
виток.

Одним із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його із су-
часними потребами інтеграції до європейського та світового освітніх 
просторів є орієнтація навчальних програм – стандартів на набуття 
ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх 
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досягнення. Основні положення щодо вивчення мов, оцінювання мов-
леннєвої підготовки особистості знаходимо у Загальноєвропейських Ре-
комендаціях з мовної освіти, які передбачають різні підходи опанування 
лінгвістичними одиницями.

У сучасній лінгводидактиці виділяють три основні підходи до ви-
вчення мови: 1) системно-мовний – вивчення мовних одиниць у системі, 
однак ізольовано від мовлення, що формалізує процес вивчення рідної 
мови; 2) функціонально-мовний (функціонально-стилістичний) – фор-
мування мовленнєвих умінь на основі засвоєння мовних одиниць у мов-
ленні; 3) комунікативний – засвоєння мови в процесі комунікативної ді-
яльності [2, 2]. У світовій практиці навчання мови функціонально-кому-
нікативний підхід визнано як найефективніший, оскільки вивчення пев-
ної мовної одиниці за такого підходу починається із загальної настанови 
на її функціональну спрямованість. В Україні викладання рідної мови у 
вищій школі досі здійснюється в основному за системно-мовним (сис-
темно-стуктурним) підходом, хоча у цій традиційній системі навчання 
відсутня функціональна зорієнтованість знань про мовні одиниці різних 
мовних рівнів. Найбільш продуктивними для навчання мови і мовлення 
є функціонально-комунікативний (комунікативний) та функціонально-
стилістичний підходи, які постають тим засобом, що об’єднує в єдине 
ціле мовний і мовленнєвий зміст курсу. Функціонально-комунікативний 
підхід передбачає такі методи навчання, що стимулюють продуктивне 
мислення, яке виникає, як правило, за наявності проблемної ситуації і 
високого ступеня мотивації студента у процесі засвоєння знань. Про-
блемно-пошукове навчання розглядається у сучасній методичній науці 
як технологія розвивальної освіти [17, 77 ], воно активізує пізнавальний 
інтерес, формує прийоми і вміння самостійно набувати знання і засто-
совувати їх у практичній діяльності. 

Для всебічного розкриття означеної у статті проблеми важливо ак-
центувати на тому, що нова програма з української мови у початкових 
класах побудована з врахуванням положення про те, що мову, її катего-
рії, рівні і одиниці необхідно вивчати у функціонально-ко мунікативному 
аспекті, оскільки мова становить собою не тільки структурну єдність, а 
й скла дне функціональне ціле. Такий підхід відповідає основній меті 
навчання рідної мови у початко вих класах – мовленнєвому розвитку, 
сприяє подоланню формалізму у подачі мовних знань і забезпечує їх 
функціональність. Відповідно, виникає проблема підготовки майбутніх 
учителів до усвідомлення і сприйняття нових концептуальних підходів 
до мовної освіти молодших шко лярів, що виявляються насамперед у 
піднесенні практичної, мовленнєвої спрямованості почат кового мовно-
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го курсу. А отже, і вивчення вузівського курсу української мови, зокрема 
розділу «Словотвір української мови», слід відповідним чином підпо-
рядкувати цій меті. Мова не йде про повне відкидання традиційного, 
тобто описового вивчення словотвору. Але цей розділ, як і всі інші, слід 
доповнити пи таннями, які б розкривали суть функціонального підходу 
до мови та показали переваги вивчення її у функціонально-комунікатив-
ному аспекті. 

Отже, враховуючи важливість статусу української мови як держав-
ної і недостатню увагу до сучасних вимог у викладанні рідної мови, 
постала актуальна потреба якнайширшого впровадження у всіх вищих 
навчальних закладах України, зокрема на факультеті початкової освіти, 
компетентнісно-орієнтованого і функціонально-комунікативного підхо-
дів до її вивчення. 

Теоретичними засадами функціонально-комунікативного підходу до 
вивчення мови у вищій школі є синтез загальнометодичних положень 
кількох суміжних дисциплін: 

– комунікативної лінгвістики – науки, що досліджує загальні закони 
спілкування, структуру мови у процесах комунікації, взаємодію мовних 
та позамовних засобів комунікації, залежність організації та викорис-
тання мовного коду від ситуативних явищ, що визначає її прикладний 
характер у системі мовознавчих дисциплін; 

- лінгвістики тексту, яка вивчає текст як форму функціонування 
мовної системи, а одним з найефективніших шляхів реалізації комуні-
кативно-діяльнісного підходу у сучасній лінгводидактиці вважається 
використання саме різнотипних навчальних текстів – результату мов-
леннєвого спілкування як усного, так і письмового; 

– теорії мовленнєвої діяльності, яка розглядає мовлення як активну, 
цілеспрямовану і мотивовану діяльність, крім того, аналізує функції, 
мотиви цієї діяльності, її зв’язок із мисленням, розвиток мислення за-
собами мови і мовлення, процесами породження і сприйняття повідо-
млень, текстів; вивчає механізми мовлення, його види, типи, а також 
ефективні механізми оволодіння рідною мовою. 

Є. Пассов характеризує функціонально-комунікативний метод на-
вчання мови як сукупність таких методичних принципів: мовленнєво-
мислительної активності, індивідуалізації навчання, функціональності, 
новизни [13, 59].

Функціонально-комунікативний підхід у вивченні мови має виразно 
прикладний характер, оскільки передбачає оволодіння лінгвістичним 
матеріалом у дії, тобто засвоєння лексичної і граматичної системи мови 
з огляду на їх комунікативну (мовленнєву) значущість.
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Сформульований психологічною наукою діяльнісний підхід до мов-
леннєвих процесів, синтезований з досягненнями лінгвістичної науки 
у вивченні мовлення, був узятий за основу досліджень психолінгвісти-
кою, яка вивчає процеси породження мовлення, а також сприйняття і 
формування мовлення у їх співвідношенні з мовною системою [16, 404 
– 405]. Крім того, психолінгвістика дає змогу звернутись до мови та її 
явищ як до певної системи орієнтирів, необхідної для діяльності люди-
ни, для створення певної мовної картини світу. 

У системі навчання української мови словотвір займає особливе 
місце. Після виділення словотвору в окремий розділ мовознавчої науки 
його вивчення набуває все більшого значення, оскільки словотвір тісно 
пов’язаний з кількома рівнями мови – лексичним, морфемним і грама-
тичним, на кожному з яких розглядається слово, проте в різних його 
аспектах (щодо значення, морфемної будови, словозміни й належності 
до певної частини мови, функцій словоформ).

 Хоча у лінгводидактиці вже узагальнено багатий досвід навчання 
й формування словотвірних умінь і студентів, і учнів основної школи, 
однак, незважаючи на значні досягнення в цій галузі, у теорії й практиці 
навчання української мови і у вузі, і в основній школі відсутня науково-
обґрунтована й експериментально перевірена методика, у якій означена 
проблема вирішувалася б комплексно: у лінгвістичному, психологічно-
му й дидактичному аспектах. Це, беззаперечно, позначається на слово-
твірному рівні знань, умінь і навичок студентів та учнів та свідчить про 
необхідність створення більш досконалої методики їхнього формуван-
ня. 

Після засвоєння розділу «Словотвір української мови» у студентів 
мають бути сформовані знання про наступне: 1) найголовнішим засобом 
збагачення лексики сучасної української літературної мови є творення 
нових слів, тобто словотворення; 2) слова у мові не творяться з довільно 
взятих звуків – їх створюють, керуючись певними закономірностями; 
3) українська мова як одна з найрозвиненіших мов світу має досконалу 
систему засобів словотвору, і це дає їй можливість іти в ногу з розви-
тком науки, техніки, освіти, культури, виробництва, оскільки цей роз-
виток неодмінно супроводжується появою великої кількості нових слів; 
4) нові слова не з’являються в мові як випадкові одиниці, їх утворення 
відбувається за строго визначеними закономірностями для кожної час-
тини мови; 5) завдяки словотворенню словниковий склад мови залиша-
ється відкритою динамічною системою; 6) творцем нових слів є її носії, 
а отже, від їх мовленнєвої компетентності залежить великою мірою роз-
виток і якісний рівень словотвірної структури мови.
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«Морфеміка і словотвір» як розділ мовознавчої науки відзначається 
проблемністю, оскільки словотвірна теорія, інтенсивно розвиваючись, 
постійно поновлюється і доповнюється. Внаслідок пошуків наукового 
аналізу змісту і форм різних словотвірних понять висловлюються до-
сить різні, часто суперечливі погляди. Різноманітність підходів до ви-
вчення явищ морфеміки і словотвору (структурний, логіко-номінатив-
ний, структурно-семантичний, основоцентричний, синтаксичний) ви-
значає різні типи класифікацій способів словотвору [5, 5 – 6], кожна з 
яких зумовлена метою й аспектом дослідження проблеми словотворен-
ня. Серед них поділ на морфологічний, синтаксичний та семантичний; 
морфологічний, морфолого-синтаксичний та синтаксичний; морфоло-
гічний, морфолого-синтаксичний, лексико-семантичний і лексико-син-
таксичний. Також способи словотворення традиційно розглядають в 
аспекті утворення різних частин мови, в основному це стосується імен-
ників, прикметників, дієслів і прислівників.

Безперечно, студент повинен навчитися орієнтуватися щодо багато-
маніття підходів, поглядів та класифікацій, але основне – набути прак-
тичних умінь і навичок словотвірного аналізу, зрозуміти природу слово-
творення рідної мови, його особливості і закономірності. 

Дослідження словотвірної підсистеми мови у філології вимагають 
змін у рівнях володіння рідною мовою, визначення нових підходів до 
змісту й способів організації навчального процесу. Лінгвістична струк-
тура слова, наявність лексичних і граматичних значень указують на 
необхідність встановлення органічного взаємозв’язку роботи над збага-
ченням словника із вивченням граматики з опорою на лінгвістичні зна-
ння [18].

Думка про те, що вивчення будови слова й словотвору у взаємозв’язку 
з іншими розділами науки про мову обґрунтовується у працях методис-
тів XX століття. Так, Є. Гопштер відзначає, що «для успішного вивчення 
словотвору необхідно, щоб учні були ознайомлені зі словозміною, гра-
матичними категоріями – індикаторами основних частин мови (іменни-
ка, прикметника, дієслова й прислівника), з основними чергуваннями 
звуків, мали уявлення про наголос і добре знали морфеми – “будівель-
ний матеріал словотвору” [4, 7]. Учені-методисти (Л. Варзацька, М. Ва-
шуленко, Є. Гопштер, С. Караман, М. Пентилюк та ін.) вважають опору 
на текст найефективнішим засобом реалізації функціонально-комуніка-
тивного підходу до вивчення лінгвістичного матеріалу. Вивчення мов-
них явищ на основі тексту є методично виправданим тому, що усвідом-
люючи структуру мови (у тому числі і словотвірну), студент оволодіває 
її засобами, вдосконалює власне мовлення, надає йому таких якостей, 
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як логічність, точність, виразність, доречність тощо. Знання й уміння з 
морфеміки і словотвору конкретизуються в безпосередньому зв’язку з 
граматичними ознаками різних частин мови, тому спеціально дібрані до 
вправ тексти мають передбачати поступове розширення й ускладнення 
як завдань, так і мовного матеріалу.

Отже, засвоєння знань про природу словотворчих процесів у рідній 
мові повинно здійснюватися на основі тексту та в процесі породження 
тексту. Науково-теоретичним підґрунтям пошуків нових форм і методів 
реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення слово-
твору стало дослідження проблеми використання словотворчо спорід-
нених слів як одного із засобів творення тексту, яка за останнє десяти-
ліття є однією з центральних у дослідженнях семантики словотвору [8]. 
У студентів слід формувати уявлення про словотворчий механізм мови, 
який може відігравати важливу роль в організації тексту як відповідним 
чином організованої і структурованої за законами рідної мови послідов-
ності речень, що виражає певне комунікативне завдання. Спеціально 
розроблені вправи відповідного змісту і продумано дібрані тексти по-
винні сприяти формуванню знань про словотвірні одиниці як такі, що 
на композиційно-структурному рівні у тексті служать засобом зв’язку 
між його компонентами. Вивчення словотвору у процесі породження 
тексту визначають як психолінгвістичний. Такий підхід –психолінґ-
вістичний- дозволяє розглядати дериваційні процеси як процеси мис-
леннєво-мовленнєві, психологічні за природою. Утворення похідного 
слова вивчається як результат комунікативної діяльності мовця і аналіз 
дериваційного процесу полягає у визначенні комунікативних умов по-
родження слова. При цьому вивчення словотвірних явищ, звичайно, не 
може не опиратися на лінґвістичні правила деривації. При всій відмін-
ності власне лінґвістичного розуміння процесів деривації від психолінґ-
вістичного перше не обходиться без другого (лінґвістика мусить врахо-
вувати психологічні умови словотворення) і навпаки. Комунікативному 
аспекту вивчення словотвору відповідає ономасіологічний підхід. Отже, 
сучасна мовознавча наука виходить за межі традиційного вивчення оди-
ниць мови, в тому числі і похідного слова. “Вона звертається до тек-
сту – об’єкта, внутрішні закони побудови якого тісно взаємопов’язані з 
правилами мовленнєвих, комунікативних актів” [1, 105]. Концептуальна 
опора на текст як найвищу одиницю мови і мовлення в загальній ієрар-
хії мовних одиниць дає для цього особливо широкі можливості.

Системний творчий підхід до вивчення словотворчих явищ пробу-
джує пізнавальний інтерес у студентів. Оскільки сам факт існування 
мови пояснюється здатністю людини до специфічного відображення 
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об’єктивної дійсності, дослідження сутності мовного значення, зокрема 
і словотвірного, як результату цього відображення тісно пов’язується з 
вивченням природи відображуваних об’єктів і фіксацією тих чи інших 
їхніх рис у мовній семантиці, що особливо актуально для розуміння 
процесів формування семантики похідних слів. Вивчення словотвочих 
явищ, побудоване з врахуванням онтологічних властивостей об’єктів 
номінації, їх передномінаційного освоєння, вимагає глибокого усвідом-
лення смислової структури імен тих предметів, між якими встановлю-
ються зв’язки у об’єктивній дійсності. Особливо актуальною є проблема 
з’ясування смислової структури базової словотворчої мовної одиниці – 
твірного слова – як основної одиниці за своєю роллю у формуванні й 
вираженні семантичних категорій. 

Ще Д. Тихомиров доводив необхідність уже в шкільному мовному 
курсі спеціально організованих спостережень над словотворчими про-
цесами в мові і вважав, що така робота вкаже «де і як груба матерія 
слова зберігає зародок значення, зерно поняття», буде сприяти тому, що 
«учень побачить… походження слова, спорідненість між словами, озна-
йомиться з групою слів від одного загального кореня». 

Функціональний підхід до вивчення й усвідомлення словотворчих 
процесів дає можливість зрозуміти студентам наступне. Досліджуючи 
семантико-словотвірні трансформації твірного слова на матеріалі сфор-
мованих уже в мові похідних одиниць, ми виявляємо тільки ті його де-
риваційні інтенції, що уже «відбулися», реалізувалися. Тобто виявляє-
мо системний характер появи похідних одиниць на базі того чи іншого 
твірного слова, доводимо, що семантика похідного слова має системний 
характер. Отже, кожне похідне слово, якщо це тільки не оказіональне 
утворення, виступає як представник певної «своєї» серії форм, впоряд-
кованих і у відношенні їх структурної організації, і за відношенням до 
джерел їх утворення. Це дозволяє поставити питання про передбачу-
ваність значень нових похідних і спрощення їх опису. З цього погляду 
цікавими і доцільними є, наприклад, спостереження за словотворчою 
«поведінкою» твірних слів однієї лексико-семантичної групи на заса-
дах основоцентричного словотвору [5]. Так, з’ясовуючи потенціал слів 
певної лексико-семантичної групи в якості твірних, постійно «відкрива-
ємо» так звані «пусті» місця у їх словотвірних парадигмах. Це викликає 
намагання встановити закономірності появи можливих семантичних 
позицій і з’ясувати причини їх відсутності в інших словотвірних пара-
дигмах твірних слів цієї ж лексико-семантичної групи слів. Водночас 
дуже цікавими для аналізу є випадки асистемного словотворення, бо 
розкривають семантичний потенціал твірного слова, сприяють творчо-
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му осмисленню актів деривації, а відтак спонукають студентів до влас-
ної мовотворчості. Так, наприклад, встановлююючи дериваційний по-
тенціал локативних іменників, цікаво простежити появу оказіонального 
слова «майданити» на сторінках однієї з київських газет у статті, при-
свяченій подіям на майдані Незалежності узимку 2014 року: «Вечірній 
Київ майданить».

Аналіз таких асистемних явищ у словотворі, формує у студентів 
розуміння того, що за кожним мовотворчим актом людини, за кожним 
текстом стоїть мовна особистість, яка володіє системою мови. Сам же 
продукт мовотворчої діяльності людини залежить від рівня її мовної 
компетенції. 

Отже, вивчення словотвору у функціонально-комунікативному ас-
пекті основується на розумінні словотвору як науки функціональної. 
Від традиційних підходів до вивчення словотвірних явищ, коли осно-
вна увага зосереджується на встановленні дериваційних відношень між 
твірними і похідними одиницями, виділенні форманта – частини похід-
ного слова, яким воно відрізняється від твір ного і за допомогою якого 
воно від нього утворене, та виявленні семантичної відмінності між чле-
нами словотвірної пари, вивчення словотвору у функціонально-комуні-
кативному аспекті відрізняється тим, що 1) за основу береться семан-
тика мови, а не її форма, 2) творення похідних одиниць розгля дається 
у тісному зв’язку з тими функціями, які вони виконують у комунікації, 
а не відсторо нено від них, 3) сам процес творення вивчається в тексті і 
на основі тексту, в процесі його по родження, а похідні одиниці розгля-
даються як елементи тексту, а не як позатекстові одиниці. Функціональ-
ний підхід до вивчення словотвірних явищ, який полягає у виявленні і 
аналізі фун кцій словотвірних одиниць у мові, має своїм теоретичним 
підґрунтям результати новітніх до сліджень в галузі функціональної де-
риватології. 

Мова має специфічні закономірності й таку будову, що піддається 
логічному осмисленню, моделюванню. Саме ця властивість дає змогу 
розробити технологію структурування програмового матеріалу з осно-
вних лінгвістичних курсів, зокрема виділити розділи найбільш складні 
для засвоєння, як, наприклад, «Словотвір української мови» (насампе-
ред через недостатню кількість навчальних годин), та створити для їх 
ефективнішого вивчення сприятливі умови, зокрема розробити додатко-
ве начально-методичне забезпечення. 

Ефективною формою технологічного підходу до занять з української 
мови – лекційних і практичних – можуть бути, на нашу думку, навчаль-
но-інформаційні блоки, укладені або для окремих тем курсу, які є най-
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складнішими для засвоєння, або до усіх розділів курсу, зокрема і роз-
ділу «Словотвір української мови», відповідно до навчального плану. 
Такі блоки мають містити додаткову навчальну інформацію (теоретична 
частина), перелік питань для засвоєння і питання для самоконтролю, 
спеціально підібрані завдання для поглибленого засвоєння виучуваного 
матеріалу. Сформовані навчально-інформаційні блоки визначають ці-
льову програму дій та методичні рекомендації, що сприяють досягнен-
ню конкретних дидактичних цілей. Йдеться не про випадкове зведення 
в групу матеріалу декількох тем відповідного розділу і не про механічне 
групування понять теми, тому що навчально-інформаційний блок – це 
система, і, відповідно, програмовий матеріал у ньому має бути організо-
ваним у певну цілісність, єдність, з урахуванням характерних для нього 
особливостей.

Висновки. Отже, оскільки функціонально-комунікативний підхід 
до навчання рідної мови як такий, що забезпечує свідоме оволодіння 
мовою, найбільше розроблений і апробований у шкільній освіті, тоді 
як сучасна вища школа зорієнтована передусім на системно-структурне 
вивчення, постає проблема як вироблення нових підходів до структу-
рування змісту мовної освіти у вищій школі, так і впровадження най-
різноманітніших методів і методичних прийомів, адекватних функціо-
нально-комунікативному підходу до засвоєння рідної мови, зокрема її 
словотвірної підсистеми. 
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