
144 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

 

На правах рукопису 

 

 

ЧЕП’ЯКОВА ІННА ЮРІЇВНА  

 

УДК 811.14’02’367.625:378.147.091.33  

 

 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ 

ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ  

Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (класичні мови) 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

 

 

 

Науковий керівник:  

ШОВКОВИЙ В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

 

Харків – 2015 



2 

 

ЗМІСТ 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ........................................................................................ 4 

ВСТУП ............................................................................................................................................. 5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ 

ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ................................................... 16 

1.1. Лінгвістичні та лінгвокогнітивні характеристики похідного дієслова ........................ 16 

1.2. Структурні та функціонально-семантичні особливості давньогрецьких похідних 

префіксальних дієслів .................................................................................................................. 25 

1.3. Похідні дієслова давньогрецької мови як складова мовної та мовленнєвої 

компетентностей майбутніх філологів-елліністів .................................................................. 35 

1.4. Психологічні, психолінгвістичні та методичні основи навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови .................................................................................................................... 48 

Висновки до розділу 1 ................................................................................................................. 69 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ 

МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ.......................................................................................... 72 

2.1. Критерії дoбoру пoхiдних дієслів давньогрецької мови для навчання майбутніх 

філологів ......................................................................................................................................... 72 

2.2. Методика семантизації похідних дієслів давньогрецької мови .................................... 85 

2.3. Технологія формування навичок оперування похідними дієсловами та інтегрування 

їх в уміння читання ....................................................................................................................... 94 

2.4. Модель навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів ...... 130 

Висновки до розділу 2 ............................................................................................................... 144 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ 

ФІЛОЛОГІВ ................................................................................................................................ 146 

3.1. Об’єкти контролю та критерії оцінювання якості засвоєння похідних дієслів 

давньогрецької мови .................................................................................................................. 146 

3.2. Організація, проведення та інтерпретація результатів експериментального навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови .................................................................................... 153 

3.3. Методичні рекомендації до навчання похідних дієслів давньогрецької мови ........ 190 



3 

 

Висновки до розділу 3 ............................................................................................................... 195 

ВИСНОВКИ ................................................................................................................................ 197 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................................... 205 

ДОДАТКИ ................................................................................................................................. 2399 

ДОДАТОК 1 .............................................................................................................................. 2399 

ДОДАТОК 2 .............................................................................................................................. 2533 

ДОДАТОК 3 .............................................................................................................................. 2599 

ДОДАТОК 4 .............................................................................................................................. 2655 

ДОДАТОК 5 .............................................................................................................................. 2666 



4 

 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

1. Alk. – Алкей; 

2. Apoc. In. – Апокаліпсис від Іоанна; 

3. Arph. – Аристофан; 

4. Arst.– Аристотель; 

5. Dem. – Демосфен; 

6. Her. – Геродот; 

7. Hom. – Гомер; 

8. Isocr. – Ісократ; 

9. Luc. – Лукіан; 

10. Lys. – Лісій; 

11. Plat. – Платон; 

12. Plut. – Плутарх; 

13. Polyb. – Полібій; 

14. Soph. – Софокл; 

15. Strab. – Страбон; 

16. Thuc. – Фукідід; 

17. Xen. – Ксенофонт. 

 

 

 

 

 



5 

 

ВСТУП 

 

Знання давньогрецької мови та культури є запорукою якості будь-якої 

гуманітарної освіти. Вивчення давніх мов було й залишається важливим компонентом 

духовного розвитку молодих поколінь, воно дає можливість глибше осмислити 

історичні та культурні традиції, встановити безперервний ланцюг наступності в 

розвитку людства [247, с. 6]. Саме тому інтерес до викладання класичних мов із роками 

тільки зростає. І це зумовлює потребу в перегляді компонентів методичної системи – 

внесення змін до цілей, змісту, методів, прийомів, засобів, форм організації, системи 

моніторингу якості навчання, а найголовніше – розробки нових технологій, здатних 

реалізувати нові шляхи оптимізації процесу навчання класичних мов. 

У навчанні давньогрецької мови набуто значний досвід, який століттями формував 

вітчизняну лінгвометодичну школу: 

- визначено цілі та зміст навчання давньогрецької мови студентів гуманітарних 

спеціальностей (М. Бреаль [30], П. Деттвейлер [66], Н. Кацман [87], 

С. Максимова [122; 123], В. Нікольський [141]); 

- розроблено методичну систему навчання давньогрецької мови на засадах 

герменевтичного підходу (В. Шовковий [247]); 

- упорядковано педагогічну граматику давньогрецької мови, дібрано 

граматичний, лексико-фразеологічний, текстовий, лінгвосоціокультурний матеріал для 

навчання давньогрецької мови (Л. Звонська [281; 282], А. Козаржевський [283], 

М. Слав’ятинська [287; 288], Р. Кюнер (R. Kühner) [297; 298], Г. Менґе (H. Menge) [299], 

Ґ. Мейер (G. Meyer) [300]), Ф. Сміт (F. Smith) [275]; 

- розроблено велику кількість вправ, спрямованих на формування мовленнєвої 

компетентності в читанні, перекладацької, лексичної, граматичної та 

лінгвосоціокультурної компетентностей студентів (М. Григоревський [279], 

Л. Доровських [280], Л. Звонська [281; 282], А. Козаржевський [283], Я. Мор [284], 

І. Нідерле [285], Б. Ординський [286], М. Слав’ятинська [287; 288], 

С. Соболевський [289], Е. Чорний [290; 291], Ф. Бутман (Ph. Buttman) [292], А. Ґотчік 

(А. Gottschick) [293], К. Клемент (К. Кlement) [294], Е. Кох (Е. Коch) [295], К. Крюґер 
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(К. Кrühger) [296], Р. Кюнер (R. Kühner) [297; 298], Е. Лонґвіль (Е. Longueville) [268], 

Г. Менґе (H. Menge) [299], Ґ. Мейер (G. Meyer) [300]); 

- досліджено методи, прийоми, принципи, засоби навчання класичних мов 

(О. Алтонєн [6], Д. Дроздова [70], Н. Кацман [87], Н. Круглик [109], С. Муреєва [137], 

Л. Труженікова [209], А. Хамурзова [214], О. Цивкунова [220]); 

- визначено граматичну вертикаль у навчанні класичних мов 

(М. Григоревський [279], Л. Доровських [280], Л. Звонська [281; 282], 

А. Козаржевський [283], М. Слав’ятинська [287; 288], С. Соболевський [289], Ф. Бутман 

(Ph. Buttman) [292], К. Клемент (К. Кlement) [294], Е. Кох (Е. Коch) [295], К. Крюґер 

(К. Кrühger) [296], Р. Кюнер (R. Kühner) [297; 298], Е. Лонґвіль (Е. Longueville) [268]); 

-  обґрунтовано, що стратегічною метою навчання давньогрецької мови студентів 

гуманітарних спеціальностей є навчання читання та інтерпретації оригінальних текстів 

(В. Шовковий [247]); 

- упорядковано вичерпні двомовні перекладні словники з давньогрецької мови 

(О. Вейсман [301], Гомерівський словник [302], М. Грацинський [303], 

Й. Дворецький [304], І. Огановський [305], У. Ґудвін (W. Goodwin) [306]; Дж. Вайт 

(J. White) [307]). 

Хоча в методиці навчання давньогрецької мови є значні напрацювання, проте вони 

здебільшого мають навчально-практичний характер (підручники, навчальні посібники, 

методичні вказівки, словники). Процес викладання давньогрецької мови потребує 

розробки та запровадження нових науково обґрунтованих методик, які здатні 

інтегрувати новітні досягнення в галузі психології, психолінгвістики, педагогіки, 

методики навчання сучасних іноземних мов, а також враховувати умови навчання 

давньогрецької мови студентів вищих навчальних закладів. 

Лексика є важливим компонентом навчання будь-якої мови, а сформованість 

лексичних навичок – показником рівня якості володіння мовою. Багатий тезаурус 

студента є однією з головних передумов якісного володіння всіма видами мовленнєвої 

діяльності, зокрема читанням (яке є головним і єдиним видом мовленнєвої діяльності в 

навчанні класичних мов): якість інтерпретації тексту залежить від повноти й глибини 



7 

 

володіння семантичною парадигмою слів, їхніми денотативними та конотативними 

значеннями. Саме тому навчанню лексики присвячено значну кількість наукових робіт. 

Методичні засади формування лексичних навичок досліджені в працях багатьох 

науковців (О. Алешугіна [5], І. Баценко [17], O. Бібін [23], В. Бухбіндер [33; 34], 

Н. Гредасова [58], Н. Гришелєва [61], П. Гурвич [63; 64], Н. Догонадзе [68], 

М. Коваленко [93], Т. Ковбасюк [94], B. Кондратьєва [98; 99], 

B. Коростельов [103; 104; 105; 106], С. Кукліна [113], А. Куманяєва [114], 

М. Ляховицький [129], І. Макаренко [120], Л. Москалюк [135], О. Петращук [149], 

О. Потрикеєва [160], О. Приймак [161], Н. Проніна [162], О. Пронченко [163], 

С. Рахман [164], Л. Роптанова [167], Ю. Семенчук [179], О. Сиземіна [183; 184], 

О. Скляренко [187], Е. Соловцова [198], В. Терещук [207], Т. Ткаченко [208], 

Н. Тюпенко [211], Г. Харлов [215], С. Церна [218], С. Шатілов [241; 242], 

В. Шмідт [245], О. Щепетова [254], М. Льюіс (M. Lewis) [267], Н. Шмітт 

(N. Schmitt) [273], Й. Трієр (J. Trier) [277]). 

Психологічні й психолінгвістичні основи навчання лексики досліджували 

Б. Бєляєв [18], В. Вященко [50], С. Григорян [59], О. Козаченко [95], 

О. Сиземіна [183; 184], А. Шамов [239; 240], В. Шатух [243]. 

Методика формування потенціального словника стала предметом спеціального 

вивчення у працях Е. Ларіної [116], Н. Ніколаєнко [140], С. Побєдинської [153; 154], 

І. Родіонової [166], О. Чічкової [237]. 

Методику роботи з похідними словами розробляли у своїх працях К. Абдієв [2], 

І. Аніщенко [9], Н. Доржу [69], Т. Соколова [196], М. Хегай [216]. 

Моделюванню технологій навчання семантичної парадигми слова та роботі з 

полісемією слова присвячені наукові праці Л. Головіної [55], Ю. Давидової [65], 

І. Милославського [130], Т. Нгуєн [138], С. Оленнікової [143], Г. Плотнікової [152], 

З. Тапової [204], Ю. Чжан [236]. 

Питанням добору лексичного матеріалу присвячені праці Г. Гринюк [60], 

В. Костомарова [108], О. Маркіної [125], Ю. Семенчука [179], М. Скопіної [189], 

С. Газенберґ (S. Hazenberg) [264], Я. Хулстийн (J. Hulstijn) [264], П. Меара 

(P. Meara) [270]. 



8 

 

Головною метою навчання майбутніх філологів давньогрецької мови є 

формування вмінь читання оригінальних текстів, а відтак формування рецептивних 

лексичних навичок. Практика роботи показує, що студенти навіть старших курсів 

недостатньо добре володіють читанням як видом мовленнєвої діяльності, і основними 

причинами цього є брак словникового запасу студентів та відсутність умінь самостійної 

семантизації незнайомої лексики на основі мовних та мовленнєвих опор. 

Похідні слова складають значну частину словникового запасу студента. Так, 

Л. Акуленко та Л. Засорина вважають, що «знання 100 найбільш продуктивних коренів 

створює базис потенціального словникового запасу, який у 80 разів перевершує 

початковий перелік коренеслів» [4, с. 34]. 

Похідні слова входять до складу пасивного й потенціального словника студента, 

проблема розширення якого при читанні текстів є однією з найбільш актуальних у 

методиці навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах [237]. 

У методиці навчання лексики розроблено моделі навчання в різних видах 

мовленнєвої діяльності, визначено підходи, принципи, методи, засоби, комплекси вправ 

для формування лексичних навичок, досліджено психологічні й психолінгвістичні 

основи навчання лексики, методичні засади формування потенціального словника; 

окремо досліджувалися технології навчання похідних слів, семантичної парадигми 

слова, багатозначних слів, добору та семантизації лексичного матеріалу. Навчання 

похідних слів досліджувалося лише в контексті морфемного й словотвірного аналізу, а 

також потенціального словника учня, що експлікує лише один бік такого складного 

явища, як похідне слово, адже воно є ще й складовою пасивного словника. Усе це 

зумовлює потребу в зміні й доповненні традиційних методичних поглядів на похідне 

дієслово, внесенні окремих корективів в існуючі технології навчання похідних дієслів, а 

також адаптації їх до навчання давньогрецької мови. 

На особливу увагу заслуговують дієслова. Ця частина мови має особливі 

стилістично-конструктивні якості, максимальні виражальні й образотворчі можливості. 

Своєрідність значення дієслова зумовлена його унікальними категоріально-лексичними 

якостями (багаті зображально-виражальні якості, унікальність семантики, 

сполучувальні особливості дієслова). Дієслово набуває трансформацій різного ступеня: 
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від розвитку номінативної дводенотативності, прирощення змісту, актуалізації деяких 

семантичних ознак при згасанні ряду інших до розвитку асоціативно-образних значень, 

появи метафоричного й символічного значення [171]. Дієслова становлять складний 

денотат, оскільки їх функціонально-когнітивний потенціал орієнтований на базові 

функції мови й конкретні функції мовленнєвої діяльності. Дієслова є ядерними, 

провідними, базовими словами у функціонально-семантичній сфері мовлення [83]. 

Похідні дієслова досліджувалися в морфемно-дериваційному, етимологічному, 

функціонально-стилістичному, прагматичному, структурно-семантичному, 

когнітивному, лінгвокультурологічному аспектах. Проте лінгвометодичні аспекти 

залишилися поза увагою науковців. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена: 

- потребою в розробленні та впровадженні в навчальний процес нових технологій 

навчання давньогрецької мови; 

- необхідністю залучення до навчання давньогрецької мови новітніх досягнень у 

галузі мовознавства, психології, психолінгвістики, методики навчання сучасних 

іноземних мов; 

- відсутністю науково обґрунтованої та експериментально перевіреної методики 

навчання лексики давньогрецької мови в цілому та похідних дієслів зокрема;  

- потребою в розширенні в студентів пасивного й потенціального словника, 

здатного забезпечити читання й розуміння різножанрових і різнодіалектних 

давньогрецьких оригінальних текстів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна як складова науково-дослідної теми 

кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології «Світова література і 

класичні мови в сучасному науковому дискурсі» (№0115U004052). Тема дисертації 

затверджена вченою радою філологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (протокол №4 від 21 листопада 2014 року) та 

рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації тем наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №9 від 23 грудня 2014 року). 
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Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, розроблення та 

експериментальна перевірка методики навчання майбутніх філологів похідних дієслів 

давньогрецької мови. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

- визначити лінгвокультурологічні, структурні й функціонально-семантичні 

особливості давньогрецьких похідних дієслів та їх місце в складі мовної та мовленнєвої 

компетентностей майбутніх філологів-елліністів; 

- окреслити психологічні, психолінгвістичні й методичні основи навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови; 

- здійснити добір похідних дієслів давньогрецької мови для навчання майбутніх 

філологів; 

- визначити найбільш оптимальні способи семантизації похідних дієслів 

давньогрецької мови; 

- розробити технологію навчання похідних дієслів давньогрецької мови; 

- створити модель навчання похідних дієслів давньогрецької мови; 

- експериментально перевірити ефективність авторської методики навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови та сформулювати методичні рекомендації до 

організації навчання похідних дієслів давньогрецької мови студентів вищих навчальних 

закладів України. 

Об’єктом дослідження є процес навчання давньогрецької мови студентів-

філологів вищих навчальних закладів України. 

Предметом дослідження є методика навчання майбутніх філологів похідних 

дієслів давньогрецької мови. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що забезпечити ефективне 

навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів можна за таких 

умов: 1) під час презентації слова та автоматизації лексичних навичок відбувається 

формування когнітивної моделі слова через встановлення загального та прототипічного 

лексичного значення, навчання фреймового / сценарієвого аналізу, аналізу 

метафоричного поля лексеми; 2) навчання похідних дієслів організовується за 

дериваційно-гніздовим принципом і 3) складається із шести етапів: І етап – навчання 
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словокореня, ІІ етап – навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами 

префікса та кореня, ІІІ етап – навчання дієслів із полісемантичними префіксами, IV етап 

– навчання дієслів із префіксами, які змінюють семантику кореневого дієслова, але не 

мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами, V етап – навчання конотативних значень похідних дієслів, VI етап – 

інтегрування лексичних та граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та 

синтетичного читання; 4) навчання похідних дієслів давньогрецької мови базується на 

випередженні формування репродуктивних навичок порівняно з рецептивними. 

Для вирішення перелічених вище завдань застосовуються такі методи 

дослідження: теоретичні: критичний аналіз теоретичної літератури для визначення 

лінгвістичних, психологічних, психолінгвістичних, методичних засад навчання 

майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови; метод моделювання – для 

обґрунтування та розроблення моделі навчання майбутніх філологів похідних дієслів 

давньогрецької мови; емпіричні: анкетування фахівців із класичної філології та 

студентів випускних курсів із метою виявлення шляхів оптимізації авторської 

методики; експериментально-статистичні: експериментальне навчання з метою 

перевірки ефективності авторської методики навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови; статистична обробка результатів зрізів – для аналізу й інтерпретації результатів 

експерименту. 

Наукові положення, які виносяться на захист: 

1. Похідні префіксальні дієслова є квантом структурованого знання про світ, 

відображають специфіку словогенезу, особливості мислення, моделювання 

семантичної парадигми слова, логіку побудови метафоричних полів слова, експлікують 

сенсорно-рецептивну, логіко-поняттєву, оцінно-емотивну й морально-ціннісну складові 

мовної картини світу давніх еллінів. 

2. Головною метою навчання давньогрецької мови є формування вмінь 

читання та розуміння тексту. В основі «розуміння» лежить раціоналістична концепція, 

згідно з якою розуміння залежить від знань, здобутих суб’єктом, сформованості 

мисленнєвих стратегій (уміння виділяти смисл, висувати гіпотези, шукати аналоги, 

проводити паралелі, комбінувати знання, гнучкість мислення) та регулятивних 
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чинників (мотиви діяльності, переважання вербального чи образного мислення, 

характер, темперамент особистості). 

3. Навчання похідних дієслів здійснюється з позицій лінгвокраїнознавчого, 

когнітивного та герменевтичного підходів: похідне дієслово розглядається як 

лінгвокультурна та ментально-когнітивна одиниця, навчання якої передбачає 

опанування її форми, змісту, ментально-когнітивних процесів, які лежать в основі 

розвитку дериваційної та семантичної парадигми; навчання похідних дієслів 

здійснюється як формування перцептивного образу світу, занурення в мовну картину 

світу давніх еллінів. 

4. Навчання похідних дієслів давньогрецької мови здійснюється за 

допомогою текстуально-перекладного та свідомо-зіставного методів. Основними 

принципами навчання є принцип домінувальної ролі вправ, поліфункціональності 

вправ, взаємопов’язаного навчання аспектів іноземної мови за домінувальної ролі 

одного з них, диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів 

мовленнєвої діяльності, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, 

урахування особливостей рідної мови (зіставності), текстової основи, використання 

елементів репродуктивного мовлення у формуванні рецептивних навичок та вмінь, 

оптимальності семантизації. 

5. Навчання похідних дієслів доцільно здійснювати у форматі дериваційно-

гніздового принципу в шість етапів: I етап – навчання словокореня (непохідного 

дієслова), II етап – навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами 

префікса й кореня, III етап – навчання дієслів із полісемантичними префіксами, IV етап 

– навчання дієслів із префіксами, які змінюють семантику кореневого дієслова, але не 

мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами, V етап – навчання конотативних значень похідних дієслів (оцінно-

емотивної та метафоричної семантики), які не виводяться з семи префікса, VI етап – 

інтегрування лексичних та граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та 

синтетичного читання. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше розроблено й науково обґрунтовано методику навчання майбутніх філологів 
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похідних дієслів давньогрецької мови; подальшого розвитку набули прийоми 

семантизації лексики, зокрема упроваджено прийоми встановлення загального й 

прототипічного лексичного значення, фреймового / сценарієвого аналізу, прийом 

аналізу метафоричного поля лексеми; подальшого розвитку набув дериваційно-

гніздовий принцип навчання похідних дієслів іноземної мови; внесено доповнення до 

лексико-семантичних груп, які складають потенціальний словник. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження: розроблено та 

впроваджено в навчальний процес комплекси вправ для навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови; розроблено рекомендації до використання авторської методики 

навчання похідних дієслів; результати дослідження можуть використовуватися для 

написання підручників та навчальних посібників для студентів, які вивчають класичні 

мови. Результати дослідження лягли в основу створення методичного видання 

(робочого зошита) зі словотвору давньогрецької мови для студентів спеціальності 

«класична філологія»: Словотвір давньогрецької мови: збірник вправ: Методичні 

вказівки для студентів відділення класичної філології / [укладач Чеп’якова І. Ю.]. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 72 с. 

Упровадження результатів дослідження: результати дослідження впроваджено 

в навчальний процес Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (акт 

впровадження від 31 березня 2015 р.); Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (акт впровадження від 3 квітня 2015 р.); Київського славістичного 

університету (акт впровадження від 8 квітня 2015 р.); Харківської духовної семінарії 

(акт впровадження від 27 квітня 2015 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи оприлюднено 

на 7 конференціях: Международной научно-практической конференции «Диалог 

субъектов учебно-воспитательного процесса как средство развития одаренной 

молодежи» (Винница, 28-29 марта 2010 г.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Класична філологія у контексті сучасності» (Чернівці, 6-7 жовтня 

2011 р.), Международной научно-практической юбилейной конференции, посвящённой 

200-летию А. А. Хованского, «Сопоставительная и славянская филология: история, 

состояние, перспективы» (Воронеж, 3-4 октября 2014 г.); на звітній науковій 
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конференції викладачів філологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (Харків, 16 квітня 2014 р.); Філологічних читаннях до 

80-річчя від дня народження професора Н. Г. Корж (Харків, 9 жовтня 2009 р.), на 

ІІ Філологічних читаннях пам’яті професорів кафедри історії зарубіжної літератури і 

класичної філології Н. Г. Корж і Ф. Й. Луцької (Харків, 3 жовтня 2014 р.), а також на 

наукових читаннях «Античний світ і сучасність», присвячених 20-річчю відновлення 

спеціальності «Мова і література (класичні)» у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (Київ, 10 квітня 2014 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

викладено в 13 працях, із них 1 методичне видання, 5 – у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 – в зарубіжному виданні (Російська Федерація), 6 – в 

інших збірках наукових праць. Усі публікації одноосібні. 

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота проводилася 

протягом 2012-2015 рр. у Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна, в якій взяли участь 42 студенти І курсу підготовки бакалаврів 

напряму 6.020303 «Мова і література (латинська)», та в Київському славістичному 

університеті, в якій взяли участь 10 студентів ІІ курсу підготовки бакалаврів напряму 

6.020303 «Мова та література (грецька)». 

Етапи дослідження. Дослідження проводилось упродовж 2009 – поч. 2015 рр. На 

першому етапі (2009-2010 рр.) було визначено актуальність, об’єкт, предмет, мету та 

завдання дослідження, опрацьовано наукові джерела з лінгвістики, педагогіки, 

психології, психолінгвістики, методики навчання іноземних мов. На другому етапі 

(2010-2014 рр.) було визначено лінгвістичні, психологічні, психолінгвістичні й 

методичні засади навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови; 

визначено критерії добору та здійснено добір похідних дієслів давньогрецької мови; 

окреслено способи семантизації похідних дієслів; визначено етапи й розроблено 

комплекси вправ для реалізації технології навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови. На третьому етапі (2012 – поч. 2015 рр.) здійснювалася експериментальна 

перевірка методики навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької 

мови, проводився аналіз результатів передекспериментального й 
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післяекспериментального зрізів; було проведено математичну обробку даних; 

результати було впроваджено в навчальний процес у вищих навчальних закладах 

України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 280 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 204 

сторінках. Робота містить 4 таблиці та 2 рисунки, що охоплюють 11 сторінок 

основного тексту. Список використаних джерел налічує 322 найменування, з них 

36 іноземними мовами. Додатки викладено на 28 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ 

ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

У першому розділі досліджено лінгвістичні й лінгвокогнітивні характеристики 

похідних дієслів, структурні та функціонально-семантичні особливості давньогрецьких 

похідних префіксальних дієслів; похідні дієслова давньогрецької мови як складову 

мовної та мовленнєвої компетентностей майбутніх філологів; обґрунтовано 

психологічні, психолінгвістичні й методичні основи навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови. 

 

1.1. Лінгвістичні та лінгвокогнітивні характеристики похідного дієслова 

 

Класичним визначенням похідного слова вважаємо дефініцію Г. Винокура, який 

уперше підкреслив роль вихідного, або мотивуючого, слова у формуванні семантики 

слова вмотивованого, або похідного, і вказав, що значення слова з похідною основою 

завжди вмотивоване значенням відповідної первинної основи, причому саме таке 

пояснення значення похідних слів, а не прямий опис відповідного предмета дійсності 

складає власне лінгвістичне завдання у вивченні значень слів [40, с. 421]. «Виходячи з 

цього визначення, специфіку семантики похідного слова необхідно шукати насамперед 

у тому, що похідне слово ніби відсилає нас до семантики іншого знака, прийнятого за 

вихідний… Похідне слово, на відміну від непохідного, передає своє значення за 

допомогою вказівки на інше, вже існуюче в мові найменування, і отримує своє 

значення із мотивуючого слова» [111, с. 8]. 

На нашу думку, також є правильним, що під похідним словом треба розуміти 

будь-яку вторинну, тобто зумовлену іншим знаком чи сукупністю знаків, одиницю 

номінації зі статусом слова, незалежно від структурної простоти чи складності 

останнього. Похідними бувають слова афіксального типу, складні слова й похідні, 

утворені шляхом конверсії чи усічення і т. д. [112]. При синхронному розгляді 
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словотвору припускається, що похідні слова та одиниці, що їх утворюють, не тільки 

перебувають одне з одним в певних відношеннях, але й характер цих відношень є 

чітким і зрозумілим: «твірна основа простіша за формою та значенням, ніж 

однокоренева похідна; похідна основа складніша за формою та за значенням, ніж 

однокоренева твірна» [77, с. 8]. «Похідне слово виникає в результаті застосування 

певної формальної операції (засобу) до твірної одиниці. Одна з двох одиниць 

розглядається як вихідна – джерело деривації, мотивуюча одиниця, друга – як результат 

деривації, вмотивована одиниця» [111, с. 6]. 

Дослідники стверджують, що похідні слова є відображенням певних знань про 

навколишній світ, що сформувалися в процесі пізнавальної діяльності людини [32; 112]. 

«Значення слова, – зазначав В. Виноградов, – окреслюється не тільки відповідністю 

його тому поняттю, яке виражається за допомогою цього слова…; воно залежить від 

властивостей тієї частини мови, тієї граматичної категорії, до якої належить слово, від 

суспільно-свідомісних і закріплених контекстів його вживання, від конкретних 

лексичних зв’язків його з іншими словами, зумовленими притаманними конкретній 

мові законами сполучуваності словесних значень…» [38, с. 170]. Услід за 

О. Кубряковою ми вважаємо, що «всі ці залежності можна розглядати на матеріалі 

похідних слів, намагаючись довести, що вони тісно пов’язані з характером 

словотвірного значення, що зумовлює головні особливості смислової структури 

похідного слова» [111, с. 6]. 

Здатність похідного слова мати й своє власне, й запозичене значення одночасно є 

«властивістю подвійної референції: референції до світу дійсності, типової для класу 

слів взагалі, та референції до світу слів, типової для вторинних одиниць номінації. 

Перше відображає наявність у похідного слова індивідуального лексичного значення, 

друге вказує на джерело цього значення й особливу форму його існування. Прості слова 

– референти тільки відносно світу дійсності, похідні – звернені до світу дійсності й до 

світу слів. Властивість подвійної референції похідного слова має важливі наслідки для 

розробки принципів опису семантики похідних слів. Наявність власного лексичного 

значення похідного слова змушує вважати його окремою одиницею номінації, що 

потребує її сприйняття як окремого нового слова і що може потім запам’ятовуватися 
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мовцями як самостійний номінативний знак. Це призводить також до необхідності 

зафіксувати похідне слово в словнику й дати йому лексикографічне тлумачення» [111, 

с. 10-11]. 

Услід за В. Абаєвим слово в процесі здійснення актів номінації вважаємо 

однозначним. Для мовця важливим є одне значення слова, а не наявність у ньому інших 

значень. Тоді завданням ономасіології є формальне називання предметів, явищ та 

відношень об’єктивної дійсності. У той же час завданням семасіології є визначення 

одного або кількох значень слів, яке передбачає факт розгляду змістового плану 

лексичних одиниць або, якщо ця лексична одиниця багатозначна, окремих її значень. 

Будь-який об’єкт, який потребує називання, має багато якостей, ознак та особливостей, 

які людська свідомість не може охопити за одиничний акт номінації, але здатна 

диференціювати ці номінати в зіставленні з іншими аналогічними об’єктами реальної 

дійсності [1, с. 233-260.]. Така диференціація передбачає виділення в слові, що потребує 

називання, однієї певної характерної ознаки, за якою воно відокремлюється від схожих 

номінантів. Проблема називання ототожнюється з проблемою пізнання, оскільки 

надання адекватної назви слову, що цього потребує, означає виділення чогось 

характерного для нього. 

Проблема виникнення нових слів нерозривно пов’язана із теорією номінації. 

Похідні слова є результатом словотвірного процесу, а отже, вони означають якесь нове 

поняття й потребують разом із цим мовленнєвого вираження, що і реалізується в актах 

номінації. 

Поділяючи думку О. Кубрякової, модель похідного слова розуміємо як єдину для 

словотвірного ряду схему його організації, що охоплює як характер компонентів 

похідного слова, так і порядок їх розташування. Тобто модель похідного слова – це 

найбільш загальна формула однотипних утворень, їх структурно-семантичний аналог. 

Виявити й описати модель – значить визначити основні її ознаки, як-то: 1) частоту 

вживання в текстах різного стилю й жанру; 2) територіальні межі її розповсюдження; 

3) частоту повторюваності в тексті певного розміру; 4) семантичну місткість; 

5) продуктивність й активність; 6) співвідношення з іншими моделями, близькими їй за 
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структурними й семантичними особливостями. Та найголовнішими ознаками моделі є 

її загальне значення чи призначення, її склад і принципи організації [112, с. 35-36]. 

Вважаємо за необхідне також приділити увагу аналізу словотворчих елементів, 

тобто афіксів. Це питання також ґрунтовно досліджується в роботі О. Кубрякової, яка 

вказує на суттєву відмінність окремої групи афіксів у тому, з якою саме метою вони 

приєднуються до мовних відрізків. Ураховуючи цей факт, науковець розрізняє афікси 

словотворчі й формотворчі. На морфологічному рівні афікси визначаються як службові 

елементарні частини, що використовуються при словозміні чи формотворенні. На рівні 

словотвору афікси виступають як дериваційні частини. Перші, відповідно, утворюють 

клас словозмінних морфем, другі – словотворчих. На думку дослідниці, не можна 

протиставляти афіксальні морфеми кореневим. Ми погоджуємось із таким 

твердженням і також вважаємо це не зовсім правильним за тих причин, що «серед 

кореневих морфем зустрічаються службові морфеми – прийменники, сполучники й 

інші одноморфемні частини. Та навіть у межах однієї мови можна побачити 

взаємопроникнення між афіксальними й кореневими морфемами, причому ця взаємодія 

нерідко приводить до створення нових афіксів у найбільш обмеженому значенні цього 

поняття, тобто афіксів як морфем, повністю позбавлених самостійного статусу в мові» 

[112, с. 39-40].  

Важливим, на наш погляд, видається питання виділення значення самого афікса та 

розгляду його впливу на значення похідного слова. В. Виноградов називав 

словотворчий афікс «граматичною морфемою» [38, с. 75], М. Нікітін і М. Степанова 

вважали, що афікси є носіями лексичних значень, а Т. Бєляєва вказувала на наявність 

лексичного та граматичного значення афіксів [19, с. 139; 139, с. 27; 201, с. 81-82]. 

«Можна припустити, що дериваційні форманти нетотожні за своїм значенням саме 

тому, що вони слугують різним цілям, виконують різні функції й беруть участь як 

стройові елементи в таких кардинально різних процесах, як транспозиція, модифікація 

й мутація. Ось чому визначення дериваційних афіксів можна пов’язати з тим, що до 

поля зору дослідників потрапляли різні процеси словотворення» [111, с. 133]. 

Ми поділяємо думку О. Кубрякової про те, що, по-перше, афікс є головним носієм 

словотвірного значення та що, таким чином, значення, яке передається словотворчим 
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афіксом, і є словотвірним значенням; по-друге, що значення похідного слова 

формується в той саме момент, коли операція використання афікса (чи іншого 

дериваційного форманта) застосовується для видозміни мотивуючої основи в бажаному 

напрямі. Напрям цей зумовлений перш за все потребою в синтаксичному, 

граматичному чи лексичному дериваті [111, с. 133]. 

Наступним кроком є визначення лінгвокогнітивних характеристик похідних 

дієслів. В останні десятиліття на зміну інструментальному підходу до дослідження 

мови увійшов антропоцентричний. Сформувалася тенденція досліджувати мову в 

тісному зв’язку зі свідомістю, світоглядом, мисленням, культурою як окремої 

особистості, так і цілого мовного колективу [158, c. 10]. У лінгвістиці інтенсивно 

розвивається когнітивний напрям, метою якого є не тільки дослідження мови, але й 

дослідження когніції, тобто пізнавального процесу [158, c. 10]. З. Попова та Й. Стернін 

визначають семантико-когнітивний підхід ключовим для лінгвокогнітивних 

досліджень, зокрема для дослідження співвідношення семантики мови з 

концептосферою народу, співвідношення семантичних процесів із когнітивними [156, 

c. 7]. У процесі концептуалізації відбувається виокремлення інформації, її осмислення з 

наступною трансформацією в знання – так виникають знання як продукт переробки 

вербального й невербального досвіду, що формує концептуальну картину світу [176, 

с. 46-50]. 

Дослідження лінгвокогнітивних процесів у свідомості людини як носія мови тісно 

пов’язане з її культурною приналежністю: мова «проростає» в культуру, виражає її 

[181, с. 223]. В. Воробйов розглядає мову як систему, у структурі якої інтерпретуються 

«соціально-культурні гештальти» [45]. Ю. Лотман вважає мову найважливішим 

засобом не лише спілкування та вираження думки, але й інтеграції знань культури [119, 

с. 227]. У кожній культурі відзначаються свої класифікаційні та квантифікаторні 

ланцюги, у яких ми можемо простежити асоціативні комплекси. Кожну національну 

культуру відрізняють специфічні мовні образи, символи, що утворюють особливий код 

культури, за його допомогою носій мови описує навколишній світ, використовуючи 

його в інтерпретації свого внутрішнього світу [151, c. 18]. 
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Ключовим поняттям лінгвокультурології й лінгвокогнітивістики є «мовна картина 

світу». Мовна картина світу – це своєрідне світосприйняття крізь призму мови, це 

загальна, інтегрована картина, сукупність усього мовного змісту [180, с. 7]; комплекс 

мовних засобів, у яких відображені особливості етнічного сприйняття світу, «це 

сукупність уявлень народу про дійсність, зафіксованих в одиницях мови, на певному 

етапі розвитку народу» [157, с. 5]. Мовна картина світу відображає світогляд і 

світосприйняття народу, вона зафіксована в мовних формах, обмежена рамками 

консервативної національної культури цього народу [151, c. 16]. 

Ми поділяємо думку О. Корнілова про те, що мовна картина світу – лише певна 

абстракція, яка реально не існує; реально функціонують і підлягають аналізу лише 

мовні картини світу конкретних національних мов, тобто національні мовні картини 

світу [102, с. 112-113]. У нашому дослідженні будемо оперувати саме поняттям 

національно-мовної картини світу, під яким услід за І. Голубовською розуміємо 

«виражене засобами певної мови світовідчуття і світосприйняття етносу, вербалізовану 

інтерпретацію мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі» [56, 

с. 1]. Науковці виділяють наукову та наївну картину світу. Остання є відображенням у 

мові способом сприйняття та концептуалізації світу: концепти мови складаються в 

єдину систему поглядів, колективну філософію, що нав’язується як обов’язкова всім 

носіям мови [11, с. 39]. 

Процес деривації є відображенням фрагментів національно-мовних картин світу. 

Услід за І. Євсєєвою вважаємо, що деривати, репрезентовані як когнітивні моделі, – 

ієрархічно організовані структури знань. Із погляду когнітивної лінгвістики комплексні 

одиниці-деривати становлять структури концептуального впорядкування знань, при 

цьому вони не тільки містять інформацію в упорядкованому вигляді, об’єктивуючи дані 

про світ, але й генерують нові знання [71]. 

Когнітивна продуктивність – це властивість мислення людини мотивовано, 

раціонально й ефективно використовувати мінімум мовних засобів для систематизації 

(категоризації) якомога більшої кількості об’єктів, явищ і процесів реального світу у 

формі складних слів, утворених від лексеми, що виражає прототипічне поняття [100]. 

При утворенні нового деривата думка людини «працює» за аналогією й спрямована до 
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тієї категорії, для якої прототипічною є реалізація конкретного лексико-словотвірного 

значення в межах певної пропозиційної схеми [71]. 

Похідне слово, за І. Євсєєвою, розглядаємо як фрейм-структуру, яка складається з 

різних рівнів: глибинного (рівень пропозиційних схем, рівень пропозицій і рівень 

слотів) та поверхневого (рівень лексико-словотвірного значення конкретного деривата) 

[71]. Значення похідних слів, логічно пов’язаних одне з одним на рівні поверхневих 

структур – лексико-словотвірних значень, – утворюють текст (у широкому сенсі). Це 

становить конкретне фрейм-гніздо або фрейм-тип, який дозволяє говорити про 

дискурсивну організацію комплексних одиниць дериватології, у яких засобом зв’язку 

значень дериватів стають метонімія та метафора – найважливіші джерела інформації 

про дискурсивність мислення людини [203]. 

Особливо яскраво ментальні процеси відображаються в полісемії дериватів, яка є 

важливим аспектом у рецептивному навчанні лексики й репрезентована в семантичній 

парадигмі слова як системі значень повнозначного слова [145]. Полісемію, поділяючи 

думку Г. Кустової, вважаємо наслідком того, що людині властиво не створювати нові 

знаки, а користуватися уже існуючими, пристосовувати старі слова до певних ситуацій 

для економії лексичних засобів. Когнітивною основою полісемії є те, що людина 

розуміє нове через призму уже відомого [115, c. 23]. 

Значення слів у семантичній парадигмі мають семантичну вмотивованість, яка 

визначається інтегрованою семою, архісемою, когнітивною моделлю ситуації та 

прототипічною ситуацією, що покладені в основу семогенезу [244, с. 58-62]. Людина 

порівнює денотативний матеріал із прототипічною ситуацією й вирішує, чи можна його 

«підігнати» під цю ситуацію, чи можна цим словом назвати [115, с. 26]. Семантичний 

потенціал слова в мовленні ніколи не реалізується повністю, а лише у вигляді окремих 

значень, лексико-семантичних інваріантів, яких набуває слово в синтагматиці [210]. 

Полісемія є яскравим відображенням сенсорно-рецептивної, оцінно-емотивної та 

логіко-поняттєвої складових мовної картини світу, що виражається в етнічних 

стереотипах, вторинній номінації, морально-ціннісних пріоритетах етнічної спільноти й 

спостерігається на всіх мовних рівнях – фонетичному, лексико-фразеологічному, 

словотвірному, граматичному, стилістичному [180]. 
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Дієслова давньогрецької мови глибоко й тонко відображають різні сфери мовної 

картини світу, наприклад, сенсорно-рецептивний рівень (відображення особливостей 

зорового та слухового сприйняття світу мовними засобами, тобто як бачили, чули, 

відчували на нюх і дотик світ давні елліни): φλαττοθραττοφλαττόθρατ – «трататата, 

трахтарарах» (жартівливе звуконаслідування пишномовним, але безглуздим словам), 

τερετίζω – «щебетати, наспівувати». Логіко-поняттєва концептуалізація дійсності 

відбивається в деталізації та конкретизації значень слів, в осмисленні явищ і процесів, 

які відбуваються в навколишньому світі, специфіці вторинної номінації, розгортанні 

семантичного поля слів. Це відображає в мові бачення логічних процесів та зв’язків між 

елементами світу: ψηφοπαικτέω – «показувати фокуси» (παίκτας, ου ὁ – «гравець (у 

кості)», ψῆφος, ου ἡ – «круглий камінчик, дорогоцінний камінець, лічильний камінчик, 

гральний камінчик, вотивний камінець»); ὑποπερκάζω – «темніти, чорніти, тобто 

достигати»; διὰ χειρὸς ἔχειν – «тримати у своїх руках (досл. тримати через свої руки)»; 

συντριανόω – «досл. розбивати тризубом; перен. руйнувати, ламати»; ῥέμβομαι – 

«блукати, мандрувати, бродити; бути розпливчатим, незрозумілим (про мову)». Оцінно-

емотивна складова мовної картини світу передбачає врахування ідіоетнічного оцінного 

коду (за шкалою добре-нейтрально-погано), а також емоційного національно 

зумовленого оцінювання дійсності (оцінно-емотивні відтінки семантики дієслів, а саме: 

смуток, туга, радість, роздратованість, здивування, захоплення тощо): χαράσσω – 

«гострити, точити; дряпати, поранити; дратувати, сердити»; (τὸ) φῶς βλέπω – «бачити 

денне світло (бути живим)»; φύω φρένας – «ставати розумним; ставати зухвалим; 

обдаровувати розумом»; φυλλορροέω – «скидати листя; насмішкувато про боягузів – 

кидати, губити»; ὑπερχολάω – «страждати розлиттям жовчі, тобто бути вкрай 

роздратованим»; σφριγάω – «досл. бути набряклим, пишним; перен. бути міцним, 

квітучим; бути роздратованим; бути зарозумілим, гордим, різким»; ῥιναυλέω – 

«свистіти носом або презирливо фиркати». Морально-ціннісній компонент мовної 

картини світу, що експлікує систему матеріальних та духовних цінностей етносу, 
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реалізується переважно на синтаксичному й дискурсивному рівні: τρέφεται ψυχὴ 

μαθήμασι – «душа годується науками»; χάρις χάριν ἔρις ἔριν τίκτει – «щирість 

породжує щирість, ворожнеча – ворожнечу»; ἀδικεῖ τοὺς ἀγαθοὺς ὁ φευδόμενος 

τῶν κακῶν – «хто щадить лихе, той псує хороше». 

Похідні дієслова давньогрецької мови деталізують, конкретизують та 

розширюють уявлення про мовну картину світу носіїв мови, відображають 

темпоральні, локальні, об’єктно-суб’єктні, фінальні, каузальні, концесивні, 

консекутивні, кондиціональні, логічні особливості світобачення й світорозуміння 

давніх греків: περισκέπτομαι – «оглядатися навколо, озиратися; перен. усебічно 

обдумувати, зважувати»; περιβάλλω – «закидати, накидати; одягати; будувати 

навколо, зводити навколо; надавати, давати; обплутувати, захоплювати; обіймати; 

покладати; накладати; вражати; огинати, об’їжджати; перевершувати; часто 

відвідувати; міркувати»; καταπλέω – «пливти зверху вниз, пливти з моря до берега (а 

не навпаки), припливати»; κατακλίνω – «нахиляти, класти, саджати за стіл 

(наказувати сідати)»; префікси мають здатність надавати слову певного оцінно-

емотивного компонента семантики: καταχαίρω – «радіти нещастю когось, 

зловтішатися»; κατασβέννυμι – «гасити, припиняти (гнів)». 

Варто робити акцент на особливостях дієслівного керування й специфіці 

поєднання похідних дієслів з іншими словами, що також відображає логіко-поняттєву 

складову мовної картини світу: ἐπιβάλλω τὴν ἀντίρρησιν – «виступити з 

запереченням»; χεῖρα ἐπιβάλλω τινί – «грубо доторкнутися до когось»; ἐπιβάλλω 

ἱμάσθην – «бити батогом»; καταβάλλω ἀπ’ ἐλπίδος – «позбавляти надії, 

засмучувати»; καταβάλλω τινὰ εἰς τὸ μηδέν – «скидати кого-небудь (владу, уряд)»; 

καταβάλλεσθαι εἰς φθόνον – «піддатися почуттям заздрості»; ὑποβάλλω ἑαυτὸν 

ὑπὸ τὰς συμφοράς – «підкорятися нещастям»; ὑποβάλλω τὰ ὄμματά τινι – «кидати 

погляд на когось». 
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Отже, аналіз наукових джерел дав можливість дійти висновку, що похідне слово в 

лінгвометодичному аспекті варто розглядати як об’єкт лінгвістики (словотворчі моделі 

та процеси, які відбуваються в словотворі), когнітивістики (похідне слово є одиницею 

розумової діяльності людини, квантом структурованого знання про світ, сукупністю 

знань та уявлень про світ представників етносу, відображенням особливостей 

мислення, логіко-поняттєвої інтерпретації навколишньої дійсності) та 

лінгвокультурології (відображення в мовних засобах етнічних особливостей 

сприйняття світу: похідні дієслова репрезентують сенсорно-рецептивну, логіко-

поняттєву, оцінно-емотивну та морально-ціннісну складові концептуалізації дійсності; 

відображають темпоральні, локальні, об’єктно-суб’єктні, фінальні, каузальні, 

концесивні, консекутивні, кондиціональні, логічні особливості світобачення й 

світорозуміння носіїв мови). 

 

1.2. Структурні та функціонально-семантичні особливості давньогрецьких 

похідних префіксальних дієслів 

 

У системі давньогрецької мови префіксами можуть бути такі частини мови, як 

частка та прийменник, але більша частина префіксів у давньогрецькій мові 

прийменникового походження. 

Теоретичну базу для характеристики структурних і функціонально-семантичних 

особливостей давньогрецьких похідних префіксальних дієслів складають ідеї 

В. Виноградова, І. Вихованця, О. Пєшковського, О. Потебні, Л. Щерби про те, що 

прийменники й префікси мають ряд спільних і відмінних ознак у формально-

граматичному й лексико-семантичному планах; формально-граматична спільність 

прийменників і префіксів полягає в тому, що вони є препозитивними морфемами, а 

відмінність між цими препозитивними морфемами визначається належністю їх до 

різних прошарків граматичної системи (морфології, синтаксису) і ступенем їх 

граматичної єдності з відповідною частиною мови [39; 41; 150; 159; 255]. 

За формально-граматичними ознаками префікс належить до внутрішньокласових 

препозитивних морфем. Це означає, що префіксальний словотвір можливий лише в 
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межах певного лексико-граматичного класу слів. У такому разі за допомогою префікса 

утворюється від дієслова тільки дієслово, від прикметника – тільки прикметник, а не 

інший лексико-граматичний клас. Отже, префікс послуговується словотвірним 

процесам у внутрішніх межах лексико-граматичного класу слів, йому не властиве 

трансформаційне перетворення певного класу слів на інший клас [41, с. 193]. 

На відміну від префіксів, прийменники функціонують як міжкласові препозитивні 

морфеми. У своїх типових виявах вони завжди надають субстантивованому елементу 

адвербіального значення, це і є їхнім призначенням у граматичній системі мови. Отже, 

прийменник має формальну спільність із префіксом (препозиція) і суттєву 

функціональну відмінність (трансформаційна міжкласова морфема, на відміну від 

внутрішньокласового функціонування префікса) [41]. 

Існують такі прийменники, які характеризуються спільними семантичними 

ознаками з префіксами. З цього випливає можливість існування таких дієслівних 

словосполучень, у яких комплексно, за допомогою префіксів, прийменників, відмінків 

та лексичного значення опорного дієслова виражаються різні відтінки нових значень, 

найчастіше просторових, абстрактно-логічних, часових (початку, тривалості, 

завершення), значень протилежності (протидії, протиставлення), заперечення, 

наявності, присутності, інтенсивності, супровідності тощо. Явище префіксально-

прийменникової кореляції розвинулося на основі того, що більшість префіксів та 

прийменників мають спільне походження, внаслідок чого вони виконують у мові 

подібні функції [47, с. 224]. Ось чому префіксально-прийменникова кореляція 

найповніше виявляється в конструкціях, у яких префікс дієслова та прийменник 

зберігають своє первинне значення. 

Для групи давньогрецьких префіксів характерна симетрія їх просторових, часових 

значень, а також значень наявності / відсутності, протилежності / супроводу тощо, на 

основі якої розвинена система синонімії та антонімії. Наприклад, на позначення 

віддалення використовуються такі префікси, як ἀπο-, ἐκ- (ἐξ-): ἐκφεύγω, 

ἀποφεύγω – «(у)тікати, бігти від»; антонімами до цих префіксів можуть бути такі: ἐν-, 

προς-, εἰς- (ἐς-), ἐπι- : προσβαίνω, ἐμβαίνω, εἰσβαίνω, ἐπιβαίνω – «входити, 
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вступати, підходити». Таку симетрію виявляють і прийменники, які з динамічними 

відмінками вказують на напрямок або шлях руху. Наприклад, синонімами є 

прийменники ἀμφί, περί, що мають значення «навколо, по, біля»: ἀμφὶ τῆς πόλιος 

(Her.) – «навколо міста»; περὶ τρόπιος (Hom.) – «кругом (навколо) кіля». Для 

префіксальних дієслів, відповідно, також характерне явище семантичної симетрії. 

Наприклад, префікс на позначення руху всередину й префікс на позначення руху 

назовні, приєднуючись до дієслова, змінюють його семантику: ἐνάγω – «вводити» 

ἐξάγω – «виводити»: ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νέκυιαν (Plut. Biogr., Phil., Theseus 

20.2. ) – «кидатися на виклик мерців Гомера» (традиційний заголовок XI пісні «Одісеї»); 

καταβαίνω πρὸς τὸν ἐμὸν ἄνδρα (Plut. Biogr., Phil., Mul. virt. 258.B.11.) – «прямую 

від свого чоловіка»; πέτρης ἐκβαίνοντα (Hom. Il. IV.107) – «той, хто сходить зі скелі». 

Звертаючись до префіксально-прийменникової кореляції в системі давньогрецької 

мови, можна зазначити, що у формально-граматичному плані префікси й прийменники 

здебільшого зберігають своє препозитивне значення на різних рівнях граматичної 

системи: префікси – у межах морфології, прийменники – у межах синтаксису. Є лише 

два прийменники-винятки, які вживаються у постпозиції, це ἕνεκα та χάριν – «заради, 

задля» (як і латинські слова causa, gratia): χρημάτων ἕνεκα (χάριν) – «задля, заради 

грошей». Також очевидно, що в давньогрецькій мові префікс належить до 

внутрішньокласових препозитивних морфем, а прийменник – до міжкласових. Отже, 

префікс як словотворчий формант, приєднуючись до кореня, змінює його семантику за 

допомогою такого відтінку, яким безпосередньо наповнене його власне значення. 

Специфічним явищем у давньогрецькій мові є явище тмесису, тобто роз’єднання 

префікса і кореня іншим словом. Тмесис використовується в поетичній мові для 

збереження віршованого розміру [314]. Наприклад: ὑπὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν 

ἔχει (Alk. fr. 6) – «морська вода перевищує опору щогли». Тут роз’єднаним є дієслово 

ὑπερέχει – «тримати зверху, підійматися, здійматися». У Гомера тмесис зустрічається 

частіше, ніж в інших давньогрецьких авторів: ...κούρη δ’ἐκ θαλάμοιο φέρεν ἐσθῆτα 
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φαεινήν (Hom. Od. VI.74) – «дівчина винесла з кімнати гарний одяг». У цьому реченні 

у тмесисі вжите дієслово ἐκφέρεν (en.) від ἐκφέρω – «виносити». 

У лексико-семантичному плані давньогрецькі прийменники і префікси тісно 

пов’язані, тому що основні значення прийменника переходять до значення префікса. 

Отже, давньогрецькій мові притаманне явище префіксально-прийменникової 

кореляції, коли елементи мають спільне походження й виконують споріднені функції. 

Ось чому префіксально-прийменникова кореляція в давньогрецькій мові найповніше 

виявляється в конструкціях, де префікс дієслова та прийменник зберігають своє реальне 

значення (просторове, часове (початку, тривалості, завершення), абстрактно-логічне, 

протилежності (протидії, протиставлення), заперечення, наявності, присутності, 

відсутності, інтенсивності, супровідності тощо). 

У давньогрецькій мові, як і в інших мовних системах, префікси, приєднуючись до 

дієслів, коригують значення мотивуючого слова. Одним із найчастотніших способів 

вираження різних відтінків значень у давньогрецькій мові є вживання префіксальних 

дієслів з іменником у прийменниковому або безприйменниковому керуванні. Це можна 

пояснити тим, що дієслова самі по собі є динамічними одиницями, і коли прийменники, 

вступаючи у корелятивні відношення з префіксами, поєднуються з дієсловами, вони 

надають їм нового відтінку просторового, часового, абстрактно-логічного значення, 

значення наявності / відсутності, протилежності / супроводу тощо. 

Префіксальні дієслова характеризуються специфікою функціонування в різні 

періоди давньогрецької мови. Для повної їх характеристики ми зробили аналіз 

префіксальних дієслів архаїчного, класичного періодів та періоду койне. 

Для визначення особливостей функціонування префіксальних дієслів архаїчного 

періоду були проаналізовані твори Гомера. 

Для розуміння еволюції прийменника спираємося на погляди С. Соболевського, 

який вважав, що «спочатку прийменники були прислівниками місця. Із значення місця 

розвинулось значення часу, а потім розвинулись інші значення (мети, причини, способу 

дії та інші)» [289, с. 380]. Також відомо, що самі відмінки могли виражати, хоча й не 

повно, відношення місця, часу і т.д.; а прислівники, які потім стали прийменниками, 
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більш точно й виразно передавали ці відношення. Унаслідок того, що прийменники в 

архаїчний період були прислівниками, вони в мові Гомера використовуються нерідко 

самостійно, тобто не приєднуються до дієслів як префікс і не керують певним 

відмінком. Із цієї ж причини в Гомера прийменник нерідко ставиться не безпосередньо 

перед словом, яким керує, але, якщо і знаходиться перед ним, відокремлюється від 

нього одним або кількома словами або ж ставиться після нього. Так само можуть 

вживатися й прийменники-префікси в складному дієслові: відокремлюватись від 

простого дієслова одним або кількома словами й ставитися чи перед, чи після нього. Це 

явище, як ми зазначали вище, називається тмесис [289, с. 380-381]. Наприклад: αὐτὰρ 

ἐπεὶ δὴ πάντα λοέσσατο καὶ λίπ’ ἄλειψεν, // ἀμφὶ δὲ εἵματα ἕσσαθ’ ἅ οἱ πόρε 

παρθένος ἀδνὴς (Hom. Od. VI.227-228) – «…коли він усе помив і намастився маслом, 

одягнув одяг, який йому дала незаміжня дівчина». 

Тут складне дієслово ἀμφι-έννυμι – «одягати, покривати» вжите у тмесисі з 

іменником εἵματα – «одяг». 

Визначити точно, коли прийменник ужитий в адвербіальному значенні (як 

самостійний прислівник) і коли він є префіксом дієслова, який стоїть у тмесисі, 

здебільшого складно [289, с. 382]. 

Джерелом добору матеріалу для дослідження префіксальних дієслів просторового, 

абстрактно-логічного, часового значень (початку, тривалості, завершення), а також 

значень протилежності (протидії, протиставлення), заперечення, наявності, 

присутності, інтенсивності, супровідності тощо) у межах синтагми {дієслово – 

прийменник – іменник} в архіїчний період функціонування давньогрецької мови стали 

поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» [308; 309; 313], обсяг яких складає близько 

2295 речень, із яких 1732 містять префіксальні дієслова, вжиті з прийменниковою 

конструкцією чи без неї. 

Проаналізувавши випадки вживання досліджуваних одиниць у творах Гомера, ми 

встановили, що префіксальне дієслово в тмесисі з іменником зустрічається рідше, ніж у 

його типовому вживанні, а конструкція {префіксальне дієслово – прийменник – 

іменник} в тмесисі зовсім не притаманна текстам Гомера. Наводимо приклад вживання 
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префіксального дієслова в тмесисі з іменником: ἔρχεσθαι πολλὸν γὰρ ἄπο πλυνοί 

εἰσι πόληος (Hom. Od. VI.40) – «…місця для виполіскування білизни далеко від міста». 

У цьому прикладі дієслово ἄπο-εισι – «бути далеким» стосується іменника 

πλυνοί. Префікс ἀπο-, який має просторове значення віддалення чи відділення, 

відірваний від дієслова, а отже, фіксуємо явище тмесису. ἄπο-εισι – «розташоване 

далеко від» (πλυνοί  – «місця для виполіскування білизни»). 

Щодо функціонування префіксальних дієслів із прийменниковою конструкцією 

без явища тмесису, ми виділяємо варіанти: 

1. Префіксальне дієслово з іменником (80% варіантів), наприклад: 

…πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν // ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ τηλόθι 

πάτρης // ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν (Hom. Il. I.29-31) – 

«…Перш ніж старість не прийде до неї в наш дім, в Аргосі, далеко від її батьківщини, 

коли вона буде підходити до ткацького верстата і розділяти зі мною ліжко… (іти 

назустріч до мого ліжка)». 

Тут дієслово ἀντιόωσαν (ᾀντιάζω та ᾀντιάω) має просторове значення «іти 

назустріч до кого-, чого-небудь» і вжите з іменником λέχος – «ліжко». 

2. Префіксальне дієслово з прийменниково-іменниковою конструкцією 

2.1. Префіксальні дієслова з однаковими префіксом і прийменником у конструкції 

(всього 4% вживання), наприклад: 

αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἤ ὀΐεσσιν // ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους (Hom. Od. 

VI.132-132) – «…Одразу він (лев) нападає на биків, або баранів, або на диких оленів». 

Дієслово μετέρχεται має просторове значення «йти за чимось / кимось, нападати 

на кого-небудь» і вжите з іменником ἐλάφους – «оленів» з прийменником μετὰ, який 

має значення «за; позаду». 

2.2. Префіксальні дієслова з різними префіксом і прийменником у конструкції (16% 

уживань) наприклад: 
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…αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα, // ἑξείης πέτασαν παρὰ 

θῖν’ ἁλός, ἧχι μάλιστα // λάϊγγας ποτὶ χέρσον ἀποπτύεσκε θάλασσα (Hom. Od. 

VI.93-95) – «…Потім, коли вони випрали та почистили весь бруд, розклали одяг по 

порядку вздовж берега моря, де море викинуло багато каміння на суходіл». 

Дієслово ἀποπτύεσκε має префікс ἀπο- зі значенням «відділення» і вжите з 

іменником χέρσον – «суходіл», «суша» і прийменником ποτί = πρός зі значенням «до; 

наближення». 

Показовим, на наш погляд, є приклад вживання в межах однієї фрази 

префіксального дієслова cпочатку без прийменникової конструкції, а потім – з 

прийменником, який має таку саму форму вираження, що й префікс: 

… αὐτὰρ ὁ βουσὶ μετέρχεται ἤ ὀΐεσσιν // ἠὲ μετ’ ἀγροτέρας ἐλάφους (Hom. 

Od. VI.132-133) – «…Одразу він (лев) нападає на биків, або баранів, або на диких 

оленів». 

У цьому прикладі дієслово μετέρχεται має просторове значення «йти за 

чимось / кимось, нападати на кого-небудь» і вжите з іменниками βουσὶ – «на биків», 

ὀΐεσσιν – «на баранів» без прийменника, а потім автор використовує прийменник μετά 

зі значенням «за; позаду» перед іменником ἐλάφους – «на оленів». 

Отже, в одному реченні бачимо два способи передачі однотипних відношень: 

спочатку за допомогою префіксального дієслова з іменниками, а потім у конструкції з 

прийменником, тотожним префіксу. Автор змінює засіб вираження для того, щоб 

підсилити один із просторових відтінків значень (у цьому випадку це другий варіант (із 

прийменниковою конструкцією), хоча перший спосіб для творів Гомера є більш 

типовим). 

Вживання префіксальних дієслів у межах синтагми {дієслово – прийменник – 

іменник} у класичний період ми проаналізували на матеріалі діалогу Платона «Бенкет» 

і твору Ксенофонта «Анабазис» [310; 312; 316]. Обсяг матеріалу становить 2500 речень, 

із яких 1830 містять префіксальні дієслова, вжиті з прийменниковою конструкцією чи 

без неї. 
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1. Префіксальне дієслово з іменником (32% варіантів), наприклад: 

… φίλοι γὰρ γενόμενοι καὶ διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ 

ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν (Plat. Symp. 193b) – 

«…примирившись і потоваришувавши з цим богом, ми знайдемо і зустрінемо тих, кого 

кохаємо». 

У цьому реченні дієслово ἐντευξόμεθα стосується іменника παιδικοῖς. 

Просторове значення префікса ἐν- вказує на рух, спрямований до центру, або рух 

всередину, тобто ἐντευξόμεθα – «ми наштовхнемося на кого-небудь», «ми 

зіштовхнемося з ким-небудь» (τοῖς παιδικοῖς – з тими, кого кохаємо). 

2. Префіксальне дієслово з прийменниково-іменниковою конструкцією 

2.1. Префіксальні дієслова з однаковими префіксом і прийменником у конструкції 

(6% уживань), наприклад: 

…καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ 

διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου (Plat. Symp. 179d) – «…він не спромігся 

померти заради кохання, як Алкеста, та, залишаючись живим, він вигадав спосіб зайти 

до Аїда». 

Префікс εἰς- (ἐς-) дієслова εἰσιέναι має значення проникнення, це значення 

підсилюється при вживанні з омонімічним прийменником. 

2.2. Префіксальні дієслова з різними префіксом і прийменником у конструкції 

(62% вживань), наприклад: 

… εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν αὐτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς 

τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν (Plat. Symp. 193с) – «…якщо ми достатньо 

задовольнимо Ерота і кожен знайде відповідний до себе предмет любові, повернувшись 

до своєї початкової природи». 

Конструкція дієслова з префіксом ἀπο- та прийменником εἰς (ἐς) має значення 

«всередину; в» (ἀπο-) у напрямку до чого-небудь або куди-небудь (εἰς (ἐς). Дієслово 
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ἀπελθών виражає «повернення до чого-небудь, кого-небудь», у цьому прикладі – до 

природи (εἰς τὴν φύσιν). 

На наш погляд, слід звернути увагу на наступні два приклади: 

… εἰπε, σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ ἢ οὔ; (Plat. Symp. 172b.7) – 

«… скажи, ти сам був присутнім на цьому бенкеті чи ні?» 

… παρεγεγόνει δ’ἐν τῇ συνουσίᾳ... (Plat. Symp. 173b.2) – «…був присутнім на 

бенкеті». 

Ми бачимо, що автор вживає одне й те саме префіксальне дієслово 

παραγίγνομαι з афіксом παρα-, який надає йому відтінку суміжності, з 

безприйменниковим дативом іменника τῇ συνουσίᾳ в першому випадку, а в другому – 

той саме іменник τῇ συνουσίᾳ з прийменником ἐν, який має значення знаходження 

всередині. Цей випадок, на наш погляд, цікавий тим, що автор передає те саме 

просторове значення за допомогою різних конструкцій, наявних у давньогрецькій мові. 

Отже, проаналізувавши вживання префіксальних дієслів у творах класичних 

авторів, можна стверджувати, що префіксальне дієслово більш активно функціонує в 

межах синтагми {дієслово – прийменник – іменник}, причому префікс дієслова та 

прийменник – різні за значенням, але, безперечно, вони доповнюють й уточнюють 

значення конструкції. Тож для давньогрецької мови класичного періоду характерним є 

часте вживання префіксального дієслова в конструкції з прийменником, відмінним від 

префікса. 

Для окреслення особливостей вживання префіксальних дієслів у період койне 

були проаналізовані дослідження С. Соболевського про мову Нового Завіту [194, с. 603-

715] та сам текст [311; 315]. Це дало можливість визначити, що вживання 

префіксальних дієслів у період койне, порівняно з класичним періодом, не зазнало 

значних змін. Власне нових кореневих лексем, які були невідомими в класичну добу, у 

період койне було дуже мало; велика кількість нових слів, зокрема похідних, утворені 

повністю за правилами морфеміки та словотвору класичного аттичного діалекту. 

Особливий інтерес становлять для нас префіксальні дієслова в системі засобів 

вираження просторових, часових, умовних, причинових, допустових, об’єктних та 
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інших відношень та їх функціонування в межах синтагми {дієслово – прийменник – 

іменник}. Під час розгляду префіксальних дієслів періоду койне на прикладі тексту 

Нового Завіту було залучено 1455 речень, із яких 1100 містять префіксальні дієслова, 

вжиті з прийменниковою конструкцією чи без неї. Варіанти використання цих одиниць 

також можна розподілити на групи, визначені вище: 

1. Префіксальне дієслово з іменником (7% уживань), наприклад: 

… καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφταλμούς σου ἵνα 

βλέπῃς…(Apoc. In 3:18) – «і маззю для очей помаж очі твої, щоб бачити…». 

Тут дієслово ἐγχρίω має значення «намазувати, натирати»; очі (τοὺς 

ὀφταλμούς). 

2. Префіксальне дієслово з прийменниково-іменниковою конструкцією 

2.1. Префіксальні дієслова з однаковими префіксом і прийменником у конструкції 

(35% варіантів), наприклад: 

καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ … 

(Apoc. In 15:6) – «і вийшли з храму сім янголів, які мали сім виразок…». 

У цьому прикладі префіксальне дієслово ἐξέρχομαι має значення «виходити з 

чогось» і вжите з прийменником ἐκ зі значенням «руху назовні» та іменником ναοῦ 

(вийшли з храму). 

2.2. Префіксальні дієслова з різними префіксом й прийменником у конструкції 

(58% варіантів), наприклад: 

…ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γὴν ... (Apoc. In. 9:3) – «вийшла на землю сарана…». 

Як і в попередньому прикладі, тут використовується префіксальне дієслово 

ἐξέρχομαι зі значенням «виходити з чогось», але вжите воно з прийменником εἰς зі 

значенням «проникнення» та іменником γὴν (вийшла на землю). 

Отже, в епоху койне використання префіксальних дієслів із прийменниково-

іменниковою конструкцією і без неї є поширеним способом передачі різноманітних 

логіко-граматичних відношень. Так само, як і в класичний період функціонування 
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давньогрецької мови, частіше використовувалися префіксальні дієслова з 

прийменниковою конструкцією, коли префікс і прийменник різні. 

Під час аналізу характеру функціонування префіксальних дієслів у давньогрецькій 

мові протягом трьох періодів її існування (архаїчного, класичного періодів і періоду 

койне) виявлено таку тенденцію: давньогрецька мова, як і будь-яка інша мова світу, у 

процесі свого розвитку прагнула до спрощення граматики на всіх рівнях. Зокрема це 

простежується у вживанні префіксальних дієслів з прийменниковою конструкцією чи 

без неї. Ми встановили, що в архаїчну епоху для передачі різноманітних логіко-

граматичних відношень із залученням префіксальних дієслів частіше 

використовувалася конструкція «префіксальне дієслово + іменник», значно рідше – 

«префіксальне дієслово + прийменник + іменник». Синтетичність давньогрецької мови 

цього періоду ускладнювала розуміння особливостей лексико-семантичних одиниць. 

Згодом, у класичний період, для більш точного виділення ознак і логіко-граматичних 

відношень між словами частіше почали використовуватися аналітичні конструкції в 

межах синтагми {дієслово – прийменник – іменник}, де прийменник конструкції і 

префікс дієслова були однаковими або різними за значенням, причому останній варіант 

вживання був значно частотнішим. Цей же спосіб став основним для передачі логіко-

граматичних відношень у період койне, коли граматична система давньогрецької мови 

зазнала найбільших спрощень. Префіксальні дієслова в поєднанні з 

безприйменниковим іменником для передачі логіко-граматичних відношень у період 

койне майже не використовувались. 

 

1.3. Похідні дієслова давньогрецької мови як складова мовної та мовленнєвої 

компетентностей майбутніх філологів-елліністів 

 

Основною метою навчання давньогрецької мови майбутніх філологів услід за 

В. Шовковим вважаємо формування у студентів знань, навичок та вмінь, необхідних 

для інтерпретації та розуміння давньогрецького писемного мовлення. Головною 

передумовою розуміння іншомовного автентичного тексту є якісні характеристики 

умінь читання, основними складовими яких є граматичні, лексичні знання та 
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рецептивні навички; лінгвосоціокультурні знання й уміння розпізнавати й розуміти 

лінгвосоціокультурну інформацію в тексті. Тож лексична, граматична, читацька 

(текстова) та лінгвосоціокультурна компетентності створюють фундаментальну базу 

для рецепції, інтерпретації та розуміння давньогрецького автентичного тексту [247, 

с. 49]. Отже, похідним дієсловам давньогрецької мови необхідно навчати майбутніх 

філологів у контексті лексичної, граматичної, лінгвосоціокультурної компетентностей 

та мовленнєвої компетентності в читанні. 

Похідні дієслова як складова лексичної компетентності. Аналіз теоретичних 

праць із проблем навчання лексики, навчальних програм з іноземних мов у цілому й 

класичних мов зокрема дав можливість виявити, що навчання лексики класичних мов 

має здійснюватися у двох напрямах – формування пасивного та потенціального 

словників [246-249; 322]. 

Вивчаючи лексему, студент повинен знати її форму (звукову та графічну), 

значення (діапазон найбільш частотних сем) і особливості вживання (конотативне 

значення та сполучуваність слова з іншими словами в реченні, т. зв. колокацій) [197, 

с. 82]. 

В. Бронська визначає дві педагогічні умови формування лексичної 

компетентності, які покладено в основу нашого дослідження. Перша умова пов’язана з 

організацією й запам’ятовуванням лексичного матеріалу; дотримання другої умови 

забезпечує засвоєння самих лексичних одиниць, семантичної інформації про них, 

відпрацювання практичних дій зі словом на різних рівнях складності, вироблення 

навичок комбінованого використання лексичних одиниць у найрізноманітніших 

ситуаціях мовного спілкування [31, с. 705-706]. Дослідниця окреслює склад лексичної 

компетентності такими навичками: усвідомлено імітувати звуковий образ іншомовного 

слова; швидко знаходити слова в ментальному лексиконі; реконструювати ментальний 

(когнітивний) образ слова в природну мовну форму; здогадуватися про значення 

невідомих слів за їх складом; вирішувати проблему браку лексичних одиниць різними 

шляхами; здійснювати лексичну самокорекцію [31, с. 705-706]. 

Оскільки сьогодні в лінгвометодиці простежуються тенденції до навчання 

іноземної мови в контексті культури, з позицій міжкультурного підходу, а мовну та 
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мовленнєву компетентності розглядають у тісному зв’язку з міжкультурною 

компетентністю, яка становить здатність усвідомлювати, розуміти та інтерпретувати 

рідну та іноземну мовну картини світу в їх взаємодії й будувати на цій основі процес 

іншомовного спілкування з представником іншого лінгвосоціуму [86], то при 

опануванні лексики вважаємо доцільним, услід за Н. Гальсковою та Н. Гез, не тільки 

враховувати відомості формально-структурного характеру, але й знання ситуативних, 

соціальних і контекстуальних правил, яких дотримуються носії мови [206]. 

У процесі визначення змісту навчання похідних дієслів давньогрецької мови 

спиратимемося на лінгвістичні знання в галузі лексики, рецептивні лексичні навички, 

лінгвосоціокультурні знання та вміння в лексиці (якими повинні оволодіти суб’єкти 

навчання), визначені Н. Гальсковою та Н. Гез: 

 лінгвістичні знання в галузі лексикології: знання правил словотвору лексичних 

одиниць та їх сполучуваності; знання стройових і службових слів як засобів зв’язку в 

реченнях і текстах; знання етимології окремих слів; знання понять, значення яких 

виражається по-різному в різних мовах; 

 рецептивні навички: співвіднесення звукового / зорового образу слова з 

семантикою; впізнавання й розуміння вивченого слова / словосполучення в 

мовленнєвому потоці / графічному тексті (у навчанні давньогрецької мови); розкриття 

значення слів за допомогою контексту; розуміння значення слів з опорою на 

звукові / графічні ознаки (афіксацію, конвертовані лексичні одиниці, запозичені слова 

тощо); диференціювання подібних за звучанням і написанням слів; володіння 

механізмом рецептивного комбінування; користування прогнозуванням й орієнтирами 

сприйняття для створення настанови на виконання певної діяльності з новим (або 

раніше засвоєним) лексичним матеріалом та ін.; 

 лінгвосоціокультурні знання та вміння в галузі лексики: знання безеквівалентної 

лексики та вміння розуміти її в текстах (зокрема з використанням довідників); знання 

мовленнєвих етикетних формул [206, с. 288]. 

У процесі навчання студенти повинні засвоїти значення та форми лексичних 

одиниць і вміти їх використовувати у мовленнєвій діяльності, тобто оволодіти 
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навичками лексичного оформлення мовлення та навчитися розуміти лексичні одиниці 

при рецепіюванні мовлення [129, с. 194]. 

Поділяючи погляди Н. Гез , М. Ляховицького, О. Миролюбова, вважаємо, що для 

володіння рецептивними видами мовленнєвої діяльності необхідно співвідносити 

аудитивний / зоровий образ із семантикою, долати спрямованість уваги на внутрішнє 

артикулювання, диференціювати схожі за звучанням і формою слова за 

інформативними ознаками; розмежовувати омонімічні, синонімічні й антонімічні 

явища; володіти механізмом рецептивного комбінування; користуватися словотвірною 

й контекстуальною здогадкою, миттєво визначати графічний образ за слухо-моторним 

(і слухо-моторний за графічним); широко користуватися прогнозуванням й 

орієнтирами сприйняття для створення настанови на виконання певної діяльності з 

новим лексичним матеріалом [129, с. 194]. 

Тож лексичну компетентність услід за О. Стародубцевою розуміємо як сукупність 

лексичних знань, навичок і вмінь, що визначають здатність студентів встановлювати 

контекстуальне значення слова, порівнювати обсяг його значення у двох мовах, 

вживати слово у відповідному контексті; це оволодіння значенням лексичної одиниці, її 

графічним оформленням і вимовою, знанням граматичних форм слова і правил 

поєднання з іншими лексичними одиницями [200, с. 127-131]. Лексична компетентність 

як складне й багатогранне явище покликана забезпечити: а) усвідомлене сприйняття 

висловлювань співрозмовника; б) усвідомлене вираження власних думок, 

комунікативних намірів засобами іноземної мови [185; 186]. 

Під рецептивними лексичними навичками слідом за С. Шатіловим розуміємо 

навички впізнавання й розуміння лексичних одиниць під час сприйняття на слух або 

під час читання. Психофізіологічною основою лексичних мовленнєвих навичок є 

лексичні автоматизовані динамічні зв’язки як єдність семантичних, слухо-

мовленнєвомоторних та графемно-фонемних образів слів і сполучень [241, с. 120-121]. 

Формування лексичної навички передбачає засвоєння парадигматичних (лексичні 

та граматичні парадигми) та синтагматичних (поєднання слів у словосполучення та 

речення) зв’язків слова. Саме засвоєння парадигматичних зв’язків, на думку 

О. Соловової, забезпечує міцність запам’ятовування, а отже, миттєву актуалізацію 



39 

 

слова з довготривалої пам’яті [197, с. 85]. Отже, навчання похідних дієслів – це 

складова не лише лексичної, але й граматичної компетентності. 

Аналіз теоретичних джерел, присвячених навчанню лексики, програм підготовки 

філологів-елліністів, підручників та навчальних посібників дав можливість встановити 

лексичну складову навчання похідних дієслів. 

Студенти повинні знати графічні та звукові образи похідних дієслів, семантичні 

парадигми похідних дієслів в обсягах, передбачених навчальними програмами, 

семантику префіксальних та кореневих морфем; розуміти семантичні деривації та 

стратегії утворення нових значень, вихідне (кореневе) значення слова, інтегровані та 

мотивуючі семи семантичної парадигми, когнітивну модель позначуваної ситуації та 

прототипічну ситуацію, які визначають механізм утворення нових значень [115; 210; 

317-322]. 

Студенти повинні оволодіти навичками імітування звукових образів похідних 

слів; упізнавання слова та надання слову лексичного значення в його синтагматичному 

зв’язку; визначення морфемного складу слів; здогадування про значення невідомих слів 

за їхніми компонентами; здійснення лексичної самокорекції; надання слову такого 

лексичного значення, якого б надали носії мови у його синтагматичних зв’язках; 

диференціювання морфемних та вербальних омонімів; комбінування слів у потоці 

мовлення [115; 210; 317-322]. 

Похідні дієслова як складова граматичної компетентності. Граматичну 

компетентність визначають як внутрішнє, невербалізоване знання граматичної системи 

мови, тобто типології форм, а також набору прескриптивних або дескриптивних 

правил, що відображають нормативні лінгвістичні уявлення про 

коректність / некоректність висловлювання [53, с. 201-205]. 

Граматична компетентність забезпечує на основі наявного обсягу знань 

конструювання граматично правильних форм і синтаксичних конструкцій і розуміння 

смислових відрізків мовлення, організованих відповідно до норм іноземної мови [174, 

c. 247-250]. Граматична компетентність передбачає здатність індивіда вилучати, 

розуміти й інтерпретувати концепти, оформлені граматичними засобами іноземної 

мови, у їх взаємодії з концептами рідної лінгвокультури. Ця здатність включає вміння 



40 

 

аналізувати концепти однієї або двох культур, оформлені граматичними мовними 

засобами [86]. 

Під рецептивними граматичними навичками слідом за Н. Гез та С. Шатіловим 

розуміємо автоматизовані дії з упізнавання й розуміння граматичної інформації 

(морфологічних форм і синтаксичних конструкцій) у письмовому й усному тексті [129, 

с. 185; 241, с. 118]. Рецептивні граматичні навички – це автоматизовані дії з визначення 

й розшифрування граматичної інформації в письмовому або усному тексті [101]. 

Н. Гез класифікує рецептивні граматичні навички на рецептивно-активні та 

рецептивно-пасивні навички читання та аудіювання. Рецептивно-активні граматичні 

навички читання ґрунтуються на зв’язках зорово-графічних і мовленнєво-моторних 

образів граматичних явищ з їхніми значеннями: ці зв’язки виявляються в 

автоматизованості процесу сприйняття й безперекладного розуміння тексту й 

граматичної інформації, яка в ньому міститься. До рецептивно-пасивних навичок 

належать навички впізнавання й розуміння граматичних явищ у тексті на основі зорової 

пам’яті образів, створених у процесі формування й розвитку читацького досвіду; 

дискурсивно-операційні мовні граматичні навички аналізу (аналітичного декодування) 

граматичної інформації тексту [129, с. 186-187]. 

Н. Гальскова до рецептивних граматичних навичок відносить такі: 

розпізнавання / виділення з мовного потоку граматичної конструкції й співвіднесення її 

з певним смисловим значенням; співвіднесення значення граматичних 

форм / конструкцій зі змістом контексту; розрізнення подібних за формою граматичних 

явищ; прогнозування граматичної форми слова / конструкції; визначення структури 

простого та складного речення; встановлення логічних, часових, причиново-

наслідкових, сурядних та підрядних відношень і зв’язків між елементами речень; 

встановлення зв’язків між реченнями всередині абзацу або складного синтаксичного 

цілого [206, с. 36]. 

І. Берман, В. Бухбіндер, С. Малишева, В. Шовковий конкретизують граматичні 

навички читання: навички вичленовування граматичної ознаки, навички впізнавання 

граматичних форм у контексті та поза контекстом; навички розпізнавання омонімічних 

морфологічних форм, синтаксичних конструкцій; навички встановлення значень 
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граматичних форм поза контекстом та в контексті; інтегрування граматичних навичок в 

уміння читання текстів [33; 124; 247]. 

В. Шовковий окреслює граматичні навички, якими повинен оволодіти студент у 

процесі навчання класичних мов: відтворювати (усно / письмово) повно або частково 

(вибірково) парадигму самостійних частин мови; визначати граматичні форми та 

граматичні значення самостійних слів; мати навички визначення граматичних значень 

слів із дефектною або неповною парадигмою; навички встановлення граматичних і 

смислових зв’язків між словами в реченні (засоби когезії та когерентності), між 

реченнями усередині абзацу; навички визначення граматичних форм та граматичних 

значень архаїзмів і діалектизмів (саме в давньогрецькій мові); навички визначення 

граматичних форм, які зазнали певних фонетичних змін, унаслідок чого похідна форма 

суттєво відрізняється від початкової [248]. 

Отже, аналіз представлених вище наукових джерел, присвячених проблемі змісту 

граматичної компетентності майбутніх елліністів, і навчальних програм із 

давньогрецької мови [317; 318; 320-322] дав можливість окреслити граматичну 

складову навчання похідних дієслів. Студенти повинні знати: 1) парадигми похідних 

дієслів, морфологічні ознаки граматичних форм та їхні значення; 2) фонетичні, 

морфонологічні, морфологічні процеси, які відбуваються при формозміні похідних 

дієслів; 3) особливості граматичного зв’язку похідних дієслів. 

Студенти повинні набути навичок: 1) упізнавання граматичних форм похідних 

дієслів, 2) визначення граматичного значення похідних дієслів із нормативною 

парадигмою; 3) розрізнення граматичних омонімів; 4) повного або вибіркового 

відтворення граматичних парадигм дієслів; 5) визначення граматичних значень 

похідних слів із дефектною або неповною парадигмою; 6) встановлення граматичних і 

смислових зв’язків між словами в реченні (темпоральних, локативних, 

інструментальних, каузальних, концесивних, кондиціональних тощо); 7) визначення 

граматичних форм та граматичних значень похідних дієслів, які мають архаїчні та 

діалектні особливості. 

Похідні дієслова як складова лінгвосоціокультурної компетентності. Вивчення 

мов і культур теоретично обґрунтовано провідними методистами, а саме: С. Аль 
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Масрі [7], О. Бирюк [24], І. Воробйовою [46], С. Єфімовою [72], 

Ю. Полікарповою [155], Л. Рудаковою [170]. Осягаючи реалії іншого суспільства, 

студенти не тільки збагачують свої фонові знання, долучаються до іншої культури, а 

також порівнюють дві культури, долучаються до своєї культури, розуміють її витоки, 

віднаходять відповіді на багато питань. 

Із початку 90-тих років у зарубіжній та вітчизняній лінгводидактиці інтенсивного 

розвитку набуває соціокультурний підхід, який передбачає таку організацію навчання 

іноземної мови, за якої створюються умови для того, щоб навчити тих, хто навчаються, 

орієнтуватися в різних типах культур та в співвідносних із ними нормами спілкування, 

адекватно інтерпретувати явища й факти (зокрема мовну культуру) і використовувати 

ці орієнтири для вибору стратегій взаємодії при вирішенні особистісно значущих 

завдань і проблем [73]. В останні роки інтенсивно почав розвиватися 

лінгвосоціокультурних підхід, який передбачає долучення суб’єкта навчання до 

світової культури засобами рідної та іноземної мов, коли іноземна мова є способом 

осягнення світу, спеціальних знань, засвоєння культурно-історичного та соціального 

досвіду різних країн (у тому числі і своєї) і народів [107].  

Лінгвосоціокультурний підхід спрямований насамперед на формування 

лінгвосоціокультурної компетентності, яку ми слідом за Н. Бориско розуміємо як 

«сукупність специфічних лінгвокраїнознавчих, соціолінгвістичних, соціально-

психологічних, культурознавчих і міжкультурних знань, навичок та вмінь, що 

складають здатність і готовність особистості до міжкультурного діалогу» [29, c. 63]. 

Складовими лінгвосоціокультурної компетентності є такі субкумпетентності: 

соціолінгвістична, соціокультурна та соціальна [127, с. 425-433]. Навчання похідних 

дієслів давньогрецької мови вважаємо доцільним організовувати в аспекті 

соціокультурної субкомпетентності. Соціолінгвістична та соціальна субкомпетентності 

більш актуальні під час навчання сучасних «живих» мов.  

Поняття соціокультурної компетентності (компетенції) вже міцно ввійшло до 

теорії й практики викладання іноземних мов і поряд із мовною та мовленнєвою 

компетентностями є одним із компонентів іншомовної комунікативної компетентності 

[178, с. 18]. 
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Появу терміна «соціокультурна компетенція» в методиці навчання іноземних мов 

пов’язують із діяльністю міжнародної організації «Рада Європи з культурного 

співробітництва», і насамперед – із роботами Яна ван Ека і Джона Трима. Згідно з цими 

документами, соціокультурна компетентність (компетенція) – одна зі складових 

комунікативної компетентності, що розуміється як здатність до адекватної взаємодії в 

ситуаціях повсякденного життя, до встановлення й підтримки соціальних контактів за 

допомогою іноземної мови [261]. 

Поділяючи думку О. Бернацької, вважаємо, що соціокультурну компетентність 

(компетенцію) слід розглядати як готовність людини до соціокультурної діяльності; як 

«інструмент виховання міжнародно-орієнтованої особистості», яка розуміє 

необхідність міжкультурної співпраці; як знання поведінкових актів; як володіння 

студентами особливостями вербальної та невербальної поведінки носіїв мови в певних 

комунікативних ситуаціях; як знання «лінгвістичних маркерів соціальних стосунків, 

виразів народної мудрості, діалектів» [20]. 

Уже аксіоматичним є твердження про те, що в мові відображається культура, 

світогляд, світосприйняття та світорозуміння її носіїв, а культура, у свою чергу, 

реалізується в мові. Тому вивчення іноземної мови сприяє розширенню перспектив 

світобачення людини, дає їй можливість сприймати та інтерпретувати світ дещо по-

іншому. 

Для характеристики соціокультурного аспекту в навчанні похідних дієслів 

давньогрецької мови вважаємо за доцільне спиратися на його компоненти, виділені 

Н. Муравйовою [136]: лінгвокраїнознавчий (знання лексичних одиниць із соціально-

культурною семантикою та вміння їх застосовувати в ситуаціях міжкультурного 

спілкування: безеквівалентні слова, фонові слова, реалії); культурологічний (історико-

культурний, етнокультурний фон, знання традицій, звичаїв народу, мова якого 

вивчається, відомості про національний характер, про особливості повсякденного 

життя, про основні цінності й типові для членів певного суспільства оцінки, про норми 

поведінки); соціолінгвістичний (мовні особливості соціальних верств, представників 

різних поколінь, статі, соціальних груп, діалектів: мовленнєві стереотипи, ситуативні 

кліше, комунікативні кліше, формули мовленнєвого етикету, моделі мовної поведінки); 
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соціально-психологічний (володіння соціо- та культурно-зумовленими сценаріями, 

національно-специфічними моделями поведінки з використанням комунікативної 

техніки, прийнятої в певній культурі). 

Формування лінгвосоціокультурної компетентності може бути досягнуто при 

вивченні не тільки правил побудови речень і системи сполучуваності слів, але й 

принципів функціонування багатозначних слів та граматичних структур у реальних 

комунікативних ситуаціях. При цьому комуніканти повинні вміти долати можливі 

труднощі за допомогою вербальних і невербальних засобів, оцінюючи емоційний 

рівень і стиль взаємодії, мету й умови спілкування. Тому пропонується в процесі 

викладання мови перемикати інтерес зі структурних аспектів на прагматичні [54]. 

Отже, аналіз основних складових лінгвосоціокультурної компетентності, типів 

соціокультурної інформації, виділених науковцями [3; 170; 247; 252], та аналіз 

навчальних програм підготовки фахівців із класичних мов [317; 318; 320-322] 

дозволяють визначити обсяги лінгвосоціокультурного компоненту, яким повинні 

осолодіти студенти-елліністи в процесі навчання похідних дієслів. 

Тож у межах лінгвосоціокультурної компетентності студенти повинні знати: 

похідні дієслова, які відображають інформацію про географічне розташування Греції, 

природу, клімат; про державний устрій, історико-культурний досвід, економіку, 

особливості освіти, побуту, традицій, звичаїв; про важливі історичні події давніх греків; 

про матеріальні та духовні цінності народу; про світоглядні процеси; про особливості 

самоідентифікації давніх греків та їхнє ставлення до інших народів; про повір’я, обряди, 

ритуали, звичаї; похідні дієслова, які відображають знання про соціально-економічні, 

територіально-етнічні, вікові, релігійні, освітні, професійні, статеві, психологічні 

характеристики носіїв мови; про риси національного характеру; стереотипи бачення та 

відображення в мові дійсності; похідні дієслова, які є вербалізаторами образно-

символічних уявлень давніх греків; похідні дієслова, які називають процеси й стани, які 

відбувалися в мистецтві: літературі, архітектурі, живописі, скульптурі, театрі, музиці, 

хореографії тощо; похідні дієслова, які відображають логіку світосприйняття та 

світорозуміння давніх греків, процеси вторинної номінації. 
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У студентів повинні бути сформовані навички сприйняття та визначення 

культурно маркованої семантики похідних дієслів; визначення культурно маркованих 

конотативних сем похідних дієслів у синтагматиці з іншими словами; уміння 

розпізнавати в тексті й розуміти лінгвосоціокультурну інформацію, виражену 

похідними дієсловами; уміння розпізнавати та розуміти інформацію, яка 

репрезентована в сталих виразах (фразеологізмах, ідіомах); уміння співвідносити з 

похідними дієсловами ту саму інформацію, що й носії мови; уміння оцінювати та 

інтерпретувати лінгвосоціокультурну інформацію, вербалізовану похідними 

дієсловами; уміння використовувати похідні дієслова з культурним компонентом 

семантики для розуміння країнознавчих текстів. 

Похідні дієслова як складова мовленнєвої компетентності в читанні. 

Стратегічною метою навчання класичних мов є формування умінь читання 

автентичних текстів, і на це повинне бути спрямоване навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови. Читання є метою (формування умінь читання та інтерпретації 

інформації тексту) і засобом навчання (формування, закріплення, удосконалення знань 

мовного матеріалу, зокрема розширення словника) [129]. 

Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності й інтегрує техніку читання 

й одержання, переробку інформації, тобто читання, яке супроводжується розумінням 

тексту. Під читацькою компетентністю ми слідом за Н. Чепелевою розуміємо систему 

якостей особистості, інтелектуальної та операційної сфер читача, що дозволяють йому 

вступати у взаємодію з будь-яким твором, змінюючи залежно від цілей читання та 

жанру твору стратегії сприйняття та розуміння тексту, оперувати його елементами, 

вести діалог із ним [222]. Тож мовленнєва компетентність в читанні – це сукупність 

умінь перероблювати лінгвальну й екстралінгвальну інформації, які ведуть до 

розуміння смислу тексту [247, с. 34]. 

У визначенні цілей читання як виду мовленнєвої діяльності опираємося на працю 

«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання» й орієнтуємося на рівень незалежного й досвідченого користувача, який 

а) може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему; б) може 

розуміти великий обсяг досить складних та об’ємних текстів і розпізнавати тонкі 
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стилістичні прийоми та значення, передані як імпліцитно, так і експліцитно; 

в) демонструє свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та 

зв’язними програмами висловлювання; г) може розуміти без ускладнень у роботі 

практично все, що читає; ґ) може розуміти та критично інтерпретувати практично всі 

форми писемного мовлення, зокрема абстрактного, зі складною структурою або з 

великою кількістю літературних та нелітературних письмових колоквіалізмів [320]. 

Одні науковці (В. Бухбіндер, Н. Гез, М. Ляховицький та інші) виділяють два плани 

читання: процесуальний (техніка читання) та змістовий; інші вчені – три плани: 

процесуальний, змістовий, смисловий [33; 35; 91; 260; 269]. Ми є прихильниками думки 

вчених, які визначають три плани читання і під навчанням читання розуміють 

інтегрування навичок сприйняття графічних знаків, співвіднесення їх із певними 

значеннями або перекодування зорових сигналів у смислові одиниці; установлення 

смислових зв’язків між мовними одиницями різних рівнів і тим самим розуміння змісту 

тексту, задуму автора (сприймати текст як закінчене мовленнєве висловлювання) [129]. 

Основними компонентами текстової складової читацької компетентності є 

мовний / лінгвістичний (лексико-граматичні знання й рецептивні навички), 

прагматичний (уміння розуміти тексти відповідно до інтенцій автора, його 

комунікативного наміру), предметний (знання людини про світ, фонові знання 

реципієнта), лінгвосоціокультурний (здатність сприймати мову в її культуроносній 

функції) [16, с. 124]. 

Умовною одиницею сприйняття тексту слідом за Н. Гез вважаємо слово, оскільки 

воно є мінімальною графічною одиницею, яка наділена значенням; значення слова 

співвідноситься зі значенням інших слів, таким чином між ними встановлюється 

зв’язок і формується контекстуальне значення; слова поєднуються у синтагми, що 

утворюють речення, які, у свою, чергу інтегруються в змістові відрізки, а ті утворюють 

мовленнєве висловлювання. Одиницею змістової переробки інформації вважаємо 

синтагму [129]. 

Спираючись на погляди Н. Гез , М. Ляховицького, О. Миролюбова про те, що 

лексику, яку учень повинен розуміти при читанні, варто ділити на два класи: реальний 

пасивний словник та потенціальний словник (пасивний словник складають слова, 
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зорово-моторні образи яких відкладені в пам’яті реципієнта; до потенціального 

словника належать слова, значення яких студент може зрозуміти з контексту) [129]; 

О. Соловової, яка вважає, що для ефективного читання необхідні такі навички: 

ігнорувати невідомі слова, якщо це не заважає виконанню поставленої мети читання; 

вичленовувати смислову інформацію, читати за ключовими словами, працювати зі 

словником, користуватися посиланнями й коментарями до тексту, інтерпретувати, 

трансформувати текст [197]; Т Вдовіної, яка поділяє уміння читання на дві групи: 

(1) загальнотекстові уміння та 2) специфічні уміння, до яких дослідниця зараховує 

вміння оперувати лінгвосоціокультурними, лінгвостилістичними, естетичними, 

літературознавчими знаннями) [35]; В. Шовкового, який визначає компоненти 

мовленнєвої компетентності в читанні студентів-елліністів (мовні знання та рецептивні 

лексичні й граматичні навички; країнознавчі та лінгвокраїнознавчі знання та вміння їх 

використовувати в процесі сприйняття та розуміння тексту; уміння виділяти в тексті 

основні елементи, прогнозувати на смисловому рівні; уміння встановлювати смислові 

зв’язки між словами / реченнями, абзацами та поєднувати їх у відповідні синтагми, 

абзаци, смислові відрізки; уміння сприймати речення / абзац як смислове ціле; уміння 

здогадуватися про значення окремих слів, а також ігнорувати незнайомі слова; уміння 

встановлювати ідею тексту, уміння давати оцінку викладеним фактам; уміння 

інтерпретувати та розуміти фактуальну, підтекстову, оцінну та емотивну інформацію; 

уміння визначати тему, виділяти головне та другорядне, прогнозувати зміст за 

заголовком) [247, с. 35-36], зробимо спробу визначити місце похідних дієслів у змісті 

мовленнєвої компетентності в читанні. 

Студенти повинні знати: 1) зорово-моторні образи похідних дієслів та їхній 

семантичний діапазон, зокрема денотативний, сигніфікативний, прагматичний та 

конотативний компоненти семантики; 2) особливості синтагматики дієслова 

(опосередковане та безпосереднє керування). 

Студенти повинні вміти: 1) перекодовувати зорові сигнали похідних слів у 

смислові одиниці; 2) розпізнавати імпліцитні значення похідних слів, експлікувати їх, а 

на їхній основі експлікувати зміст судження, повідомлення; 3) встановлювати змістову 

та граматичну зв’язність слів у реченні, зокрема встановлювати логіко-граматичні 
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відношення між похідними словами та залежними від них; 4) визначати семантику 

незнайомого похідного дієслова, інтегруючи семи префікса та кореня; 5) оскільки 

дієслово є граматичним центром повідомлення й інтегрує кілька граматичних значень, 

які виражають дію в певному часі, просторі, у площині реальності / нереальності, 

відносно актантів та сиркостантів тощо, студенти повинні вміти визначити граматичні 

значення похідних дієслів, модальність повідомлення, комунікативний тип 

повідомлення; 6) розуміти денотативний, сигніфікативний, прагматичний та 

конотативний компоненти семантики похідних дієслів так само, як їх розуміли б носії 

мови; 7) визначати стилістичне наповнення похідних дієслів; 8) розуміти естетичну 

наповненість похідних дієслів; 9) експлікувати фактуальну, концептуальну, 

підтекстову, оцінно-емотивну інформацію тексту через похідні дієслова, розуміти 

смислове навантаження похідних дієслів в експлікації деталей тексту, авторських 

інтенцій, теми та ідеї твору; 10) розуміти імпліцитну інформацію, виражену похідними 

дієсловами (інтерпретаційні вміння). 

Отже, ми обґрунтували, що навчання похідних префіксальних дієслів необхідно 

здійснювати в аспекті лексичної, граматичної, лінгвосоціокультурної компетентностей 

та мовленнєвої компетентності в читанні. 

 

1.4. Психологічні, психолінгвістичні та методичні основи навчання похідних 

дієслів давньогрецької мови 

 

Упродовж останніх років у лінгводидактиці нагальним є питання про 

переорієнтацію навчання з мовної поведінки людини на саму особистість, що 

навчається, на необхідність врахування її здібностей, інтересів, а також мотивів 

навчання. Педагогічна психологія тісно пов’язана з віковою, яка вивчає «вікову 

динаміку психіки людини, онтогенез психічних процесів і психологічних властивостей 

людини, що розвивається» [42, с. 53]. Оскільки загальна методика навчання базується 

на вирішенні найголовніших завдань: кого, чого і як навчати, – то при розробці нам, 

безсумнівно, необхідно враховувати вікові психологічні особливості студентів. 
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Період навчання у вищому навчальному закладі припадає частіше за все на вік 18-

25 років. У цьому віці, зазначають такі відомі дослідники, як Л. Виготський [48; 49] і 

Д. Фельдштейн [212, с. 3-31], основною в психічному й соціальному розвитку постає 

розвинена форма пізнавальної діяльності, яка активно сполучається з суспільно-

корисною працею, що має важливу роль у виборі професії; складаються основні 

передумови для формування соціальної відповідальності як інтегральної якості 

особистості, що, у свою чергу, сприяє зміні мотивації навчальної діяльності та 

ставлення до набуття знань у юнаків і дівчат [78, с. 108]. Отже, студент має роль 

суб’єкта навчальної діяльності зі свідомим розумінням процесу пізнання, ефективність 

якого необхідна для його особистісного становлення. У процесі навчання необхідно 

максимально враховувати національні, вікові, індивідуально-психологічні та статусні 

особливості тих, хто навчається, у нашому випадку – студентів [78, с. 76]. 

Тому вважаємо необхідним проаналізувати такі важливі процеси когнітивної 

сфери особистості, як механізми запам’ятовування, формування навичок та вмінь, 

розуміння. 

Найважливішим когнітивним процесом, який лежить в основі навчання іноземної 

мови в цілому та зокрема лексики, є пам’ять. Вона є базою накопичення знань, 

формування навичок та вмінь, збагачення досвідом, який у процесі сприйняття, аналізу 

та синтезу поступальної інформації створює основу для розуміння цієї інформації, 

вирішення різноманітних завдань. 

Пам’ять услід за А. Маклаковим визначаємо як відображення предметів і явищ 

дійсності у психіці людини в той час, коли вони вже безпосередньо не діють на органи 

чуття, це ряд складних психічних процесів, активне оволодіння якими надає людині 

здатності засвоювати й використовувати потрібну інформацію. Пам’ять охоплює такі 

процеси: запам’ятовування, зберігання, забування та відтворення. Запам’ятовування 

пов’язане із засвоєнням і накопиченням індивідуального досвіду. Його використання 

вимагає відтворення запам’ятованого. Регулярне використання досвіду в діяльності 

суб’єкта сприяє його збереженню, а невикористання – забуванню [121, с. 217]. В 

останні роки сформувалася діяльнісна концепція пам’яті, яку можна використовувати 

як основу в навчанні учнів юнацького та дорослого віку (а відтак і похідних дієслів 
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давньогрецької мови студентів-філологів). Згідно з цією концепцією запам’ятовування 

інформації залежить від того, наскільки вона важлива для діяльності суб’єкта [15, с. 6-

7]. 

П. Зінченко вважає процес запам’ятовування неоднорідним, оскільки його 

особливості залежать від умов, у яких він протікає, та від характеру взаємодії суб’єкта з 

об’єктами. У його дослідженнях встановлено, що найбільш загальною й необхідною 

умовою формування образу об’єкта й збереження його в мимовільній пам’яті є дія 

суб’єкта з цим об’єктом. Оптимальна ефективність запам’ятовування досягається за 

умови, коли матеріал, що запам’ятовується, включається до змісту основної мети 

діяльності [79, с. 5-9]. Послідовниця дослідника, Т. Зінченко, погоджується, що 

«загальною одиницею структурного генетичного та функціонального аналізу 

мимовільного й довільного запам’ятовування є дія людини» [80, с. 30]. 

І. Кикилик у своїй роботі зазначає, що «у психологічних дослідженнях пам’ять 

часто розглядається як компонент загальних і спеціальних здібностей» [89, с. 30]. 

Дослідниця, в свою чергу, посилається на С. Рубінштейна, який вказував на те, що в 

основі мнемічної функції лежить загальна здатність до запам’ятовування і збереження 

[169, с. 205], та на А. Смірнова, який для опису індивідуальних розбіжностей увів 

поняття мнемічних здібностей і показав, що ефективність довільного запам’ятовування 

зростає з віком [192]. На його думку, «процес логічної переробки матеріалу, 

спрямованої на його кодування, і складає сутність того, що прийнято називати 

прийомами логічного запам’ятовування» [89, с. 30]. 

Аналіз наукових праць, присвячених теорії пам’яті, дав можливість виявити, що на 

процес запам’ятовування в дорослому віці, окрім мети, яку ставить перед собою 

людина, впливають ще й такі чинники: емоції, асоціації, систематизація інформації, 

повторення, використання різних аналізаторів [14; 89; 90; 121; 169; 192]. 

Н. Коцюбанська стверджує, що для ефективнішого засвоєння матеріалу студент 

має бути емоційно готовий до цього. Тобто емоційна пам’ять може виявитися 

сильнішою за інші види, бо почуття запам’ятовуються ґрунтовно й надовго, і вони не є 

безпредметними. Емоції запам’ятовуються не самі по собі, а разом з об’єктами, що їх 

викликають. Емоції виконують функцію стимулятора в ланцюжку всього комплексу 
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асоціацій. Відтворені позитивні відчуття завжди спонукають людину до діяльності. 

«Для процесу запам’ятовування важливим є перше враження, його якість і глибина. 

Воно посилюється комплексним сприйманням об’єкта різними органами чуття» [67, 

с. 29]. Тож навчання лексики давньогрецької мови повинне підкріплюватися 

позитивними емоціями, які, на нашу думку, можна викликати тим, що інформація про 

лексичне значення слова супроводжуватиметься його культурним коментуванням, 

наведенням цікавих фактів із життя давніх греків, проведенням етимологічного аналізу, 

пошуком кореня слова в інших індоєвропейських мовах, виявленням еволюції його 

семантики. 

Спираючись на позиції Р. Клацкі, який вважає асоціації (тобто зв’язки між 

подіями, предметами чи явищами, що збереглися в нашій пам’яті) визначальними для 

запам’ятовування і ділить їх на три групи: 1) асоціації за подібністю; 2) асоціації за 

контрастом; 3) асоціації за суміжністю [90], вважаємо, що викладач має допомагати 

студентам створювати такі асоціації, оскільки студентам, як показує практика, не 

завжди вистачає досвіду самостійно моделювати такі зв’язки, щоб укласти лексичну 

підсистему давньогрецької мови в логічно-асоціативну матрицю, яка б сприяла 

легшому запам’ятовуванню слів на якомога триваліший період. Такими асоціаціями 

можуть бути: 1) міжмовні зіставлення в рідній та інших іноземних мовах: схожі слова, 

наприклад, δαίμων, ονος ὁ – «божество (добре і зле), доля (добра і зла), нещастя, 

загибель, дух померлого», укр. «демон»; відмінні конотації: δακτυλόδεικτος – «той, на 

кого показують пальцем (знаменитий, щасливий)» (в українців показування пальцем 

сприймається негативно, це знак поганої слави: на нього всі показують пальцем, 

тобто знають його вади й погані справи); 2) морфемний склад слова: ἑκατομφόνια, 

ας ἡ – «жертвоприношення за вбивство ста ворогів»; 3) словотвірні ряди, морфемна 

умотивованість слова: συναναιρέω – «одночасно знищувати; абсолютно руйнувати; 

одночасно вбивати, губити; давати ту ж вказівку, підтверджувати»; ἀναιρέω – 

«піднімати; підбирати, одержувати нагороду тощо»; 4) опора на архісеми, загальні 

значення похідних слів. 
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За часом зберігання інформації О. Асмолов визначає три типи пам’яті: 1) сенсорне 

відображення, 2) первинна пам’ять (короткотривала), 3) вторинна пам’ять 

(довготривала) [14, с. 33-34]. Р. Клацкі визначає чотири типи: 1) миттєву пам’ять, або 

іконічну (протягом 0,1-0,5 с. утримується повна й точна картина сприйнятого); 

2) короткотривала (зберігається до 30 с. в обсязі 7 ± 2 одиниці); 3) оперативна 

(зберігається від декількох секунд до декількох днів залежно від важливості завдання, 

яке необхідно вирішити, після чого інформація може бути стерта); 4) довготривала 

(інформація зберігається на невизначено довгий термін) [90]. Головною передумовою 

навчального процесу є переведення інформації з короткотривалої пам’яті до 

довготривалої, що досягається за умови систематичного повторення [247, с. 57]. 

Інформація, яка не зазнає повторень, забувається, оскільки вона сприймається нашою 

свідомістю як неважлива. У довготривалій пам’яті інформація зберігається не у 

вербальній, а в семантичній формі, процес згадування з довготривалої пам’яті є 

своєрідним вирішенням певного завдання, розуміння інформації ґрунтується на 

довготривалій пам’яті, інформація в довготривалій пам’яті організована за принципом 

асоціації [14, c. 33-34]. Особливо важливим цей факт є при навчанні полісемантів: 

майбутній філолог не може й не повинен тримати в пам’яті всі значення полісеманта, 

кількість яких часто вимірюється десятками. Виникає потреба сформувати загальне й 

прототипічне значення полісеманта, яке об’єднує всю його семантичну парадигму, 

утворити когнітивні моделі та прототипічні ситуації у свідомості студента, які стануть 

основою в експлікації конкретних контекстуальних значень слова. 

Р. Клацкі зауважує, що будь-які прийоми запам’ятовування результативні лише в 

тому випадку, коли вони адаптовані конкретною людиною до власного життєвого 

досвіду та особливостей психіки й поведінки. Науковець вважає, що успіх 

запам’ятовування залежить від таких чинників: мати мету запам’ятовувати; виявляти 

більше активності й самостійності в процесі запам’ятовування («людина краще 

запам’ятає шлях, якщо буде рухатися самостійно, ніж коли її будуть супроводжувати»); 

групувати матеріал за смислом (складання плану, таблиці, схеми, графіка тощо); процес 

повторення при заучуванні слід розподіляти за часом (перше повторення – через 15-

20 хв. після вивчення, потім – через 8-9 год., а потім – через 24 год.; повторювати слід 
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вранці на свіжу голову й перед сном); мати інтерес до матеріалу, незвичайність 

матеріалу поліпшує запам’ятовування; застосовувати «ефект краю», тобто більше часу 

приділяти повторенню того матеріалу, який знаходиться в середині інформаційного 

ряду; під час повторення матеріал, що знаходиться всередині, можна розміщати на 

початку або в кінці сторінки; матеріал буде згадуватися легше, якщо застосувати 

прийом асоціювання [90]. Означені чинники є релевантними не лише навчанню 

лексики класичних мов, їх повинен знати й використовувати у мнемотехніці кожен 

студент. 

У теорії пам’яті виділяють різні аналізатори, із якими пов’язаний процес 

запам’ятовування: зорові, слухові, емоційні, моторні, нюхові, дотикові, мовленнєво-

рухові. У навчанні мови домінують зорові, слухові та мовленнєво-рухові. У кожної 

людини головним є якийсь один або кілька аналізаторів. У лінгвометодиці прийнято 

використовувати максимальну кількість аналізаторів, тому слово чи граматичну форму 

(конструкцію) варто записувати, проговорювати, прослуховувати. Проте більшість 

науковців схиляються до того, що провідну роль у навчанні мови відіграє мовленнєво-

руховий аналізатор [247]. Тож навчання похідних дієслів повинне опиратися на 

мовленнєво-кінестезичну (рухову) пам’ять: лексика має репродукуватися, і, звичайно, 

без візуальних опор, тобто «з пам’яті». 

Навчання іноземної мови не завершується лише запам’ятовуванням лексичних 

одиниць, а вимагає виведення їх із довготривалої пам’яті до оперативної, тобто до 

формування навичок. Свого часу видатний лінгвіст, основоположник структуралізму в 

мовознавстві Л. Блумфілд зауважив: «Між мовними знаннями й володінням мовою 

немає ніякого зв’язку. Володіння мовою – це не питання знання… Володіння мовою – 

це питання практики. У мові навичка – все, знання – ніщо» [259, с. 12]. 

Лексична навичка – автоматизована дія з вибору лексичної одиниці адекватно 

задуму й відповідно до норм сполучуваності з іншими одиницями в продуктивному 

мовленні й автоматизоване сприйняття й асоціювання зі значенням у рецептивному 

мовленні [3, с. 134]. 

Ю. Пассов виділяє 6 стадій формування лексичної навички: 1) сприйняття слова в 

процесі його функціонування; створення звукового образу слова; 2) надання слову 
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значення; 3) імітація слова в ізольованому вигляді або в контексті речення; 

4) позначення, спрямоване на самостійне називання об’єктів певним словом; 

5) комбінування (слово вступає в нові зв’язки); 6) вживання слова в різних контекстах 

[146]. Хоч у навчанні лексики давньогрецької мови ми формуємо рецептивні навички, 

однак визначені Ю. Пассовим стадії формування репродуктивної навички є важливими 

й релевантними нашій проблематиці. Адже рецептивні навички треба формувати на 

основі репродуктивних (у свідомості студента мають утворитися як звукові, так і 

семантичні образи-еталони слів, на які накладатимуться реципійовані лексеми). 

І. Салістра зауважив: «Хочеш навчити розуміти іншомовний текст – вчи не тільки 

розуміти, але й відтворювати іншомовне мовлення й виражати свої думки іноземною 

мовою» [175, с. 43]. В. Цетлін писала: «Без усних вправ, без вимови, без утворення 

слухо-моторних образів неможливо оволодіти ніякою мовою, не можна й навчити 

читанню» [219, с. 240]. А. Монігетті вважав, що усне мовлення повинне випереджати 

усі інші види діяльності (50-і роки) [133]. М. Жинкін і В. Железняк експериментально 

довели необхідність формування звуко-моторних образів матеріалу, що вивчається, для 

подальшого формування всіх видів мовленнєвої діяльності [75; 76]. 

Отже, ми вважаємо, що до формування рецептивної навички варто переходити 

лише після того, як буде сформований звуко-буквений та семантичний образ слова. 

Навчання похідних дієслів передбачає оволодіння не лише їхньою лексичною 

семантикою, але й граматичною. У формуванні граматичної навички будемо спиратися 

на репродуктивне випередження у формуванні навичок. Тому рецептивним навичкам 

мають передувати репродуктивні. За основу формування репродуктивних навичок 

обираємо загальноприйняту модель: [3, с. 67; 147, с. 150-154; 172, с. 10]: 1) сприйняття; 

2) імітація; 3) підстановка; 4) трансформація; 5) репродукція; останній, п’ятий, етап 

використовуватися не буде, оскільки ми не формуємо продуктивного мовлення. Ця 

модель відповідає концепції формування розумових дій і може становити основу в 

навчанні граматики класичних мов. Після репродуктивного засвоєння граматичних 

інваріантів похідних дієслів розпочинається етап формування рецептивних 

граматичних навичок, який здійснюється за кілька етапів: упізнавання граматичних 
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форм; встановлення значень граматичних форм; удосконалення граматичних навичок 

на матеріалі читання текстів [33; 247]. 

Ще однією важливою передумовою ефективного навчання рецептивного 

мовлення є розуміння. Розуміння, як зазначає О. Юркевич, є результатом процесу 

інтерпретації, кінцевою метою сприйняття, комунікації, найвищим рівнем пізнання 

[256, с. 12]. 

Розуміння визначається згортанням інформації, перекладом її на стислу 

внутрішню мову реципієнта за рахунок предметно-схемного коду, результатом чого є 

фіксування змісту тексту як певної узагальненої смислової схеми [223]. 

Навчання похідних дієслів давньогрецької мови ґрунтується на раціоналістичній 

концепції розуміння. Згідно з цією концепцією розуміння залежить: а) від рівня й 

формату знань, набутих суб’єктом (словниковий запас, знання мови, фактуальні знання 

в цілому та в певній предметній галузі зокрема, загальнокультурний та загальноосвітній 

рівень людини); б) від рівня сформованості мисленнєвих стратегій (вміння виділяти 

смисл, висувати гіпотези, шукати аналоги, проводити паралелі, комбінувати знання), 

гнучкості мислення; в) від регулятивних чинників (мотиви діяльності, переважання 

вербального чи образного мислення, характер, темперамент особистості) [92, с. 83]. 

Розуміння мовлення є своєрідним декодуванням повідомлення, яке спирається на 

такі процеси, як аналіз, синтез, узагальнення, комбінування. Розуміння висловлювання 

проходить за кілька етапів: сприйняття зовнішньої розгорнутої мови; розуміння 

загального змісту висловлювання; розуміння підтексту [28; 223; 258; 263; 266; 274]. 

«Ціле повідомлення не складається лише з ланцюга окремих фраз, і для розуміння 

тексту не достатньо зрозуміти значення кожної фрази. Процес розуміння змісту, що 

криється за написаним, вимагає складної інтегративної самостійної роботи читача» 

[247, с. 30]. Інформація, закодована в мовних знаках, знаходить своє найточніше й 

найчіткіше відображення в тексті, який складається з одиниць нижчого порядку – 

синтагм, словосполучень, слів, які разом малюють картину реальної дійсності. Кожен 

елемент тексту є унікальним у змістовому навантаженні, і цю унікальність надає йому 

монолітність змісту. Сприйняття цілісної інформації, яка закладена в тексті, 

відбувається через сприйняття й поєднання в одне ціле його компонентів [247, с. 27-28]. 
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У навчанні похідних дієслів давньогрецької мови будемо спиратися на лінгвальні 

та екстралінгвальні чинники розуміння мовлення, виділені В. Шовковим. Лінгвальні 

чинники: лексичні й граматичні знання та рецептивні навички; правильне розуміння 

зв’язків між словами в тексті; уявлення про специфіку концептуалізації дійсності 

мовними засобами, про національномовну картину світу давніх греків; знання лексико-

граматичних засобів передачі різних модальних відношень у тексті; денотативна та 

конотативна семантика слів. Екстралінгвальні чинники: обізнаність суб’єкта рецепції 

про знання понять та реалій навколишньої дійсності, ідентифікація дискурсу в певному 

хронолого-культурному контексті, комунікативна ситуація, у межах якої здійснюється 

спілкування, рівень активізації в пам’яті студентів знань, здобутих раніше [247, с. 32]. 

Розгляемо психолінгвістичні засади навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови. Предметом дослідження психолінгвістики є а) мовленнєва діяльність як 

специфічно людський вид діяльності, її психологічний зміст, структура, види (способи), 

форми, функції; б) мова як основний засіб здійснення мовленнєвої діяльності, функції 

основних знаків мови в процесах мовленнєвої комунікації, «у психолінгвістиці у фокусі 

постійно перебуває зв’язок між змістом, мотивом і формою мовної діяльності й між 

структурою та елементами мови, використаними в мовному висловлюванні»; 

в) людська мова як спосіб реалізації мовленнєвої діяльності (мова як 

психофізіологічний процес породження й сприйняття мовних висловлювань; різні види 

й форми мовленнєвої комунікації) [52, с. 10]. 

Лаконічно й вдало визначив предмет психолігвістики О. Леонтьєв: «Предметом є 

структура процесів породження та сприйняття мовлення та їх співвідношення зі 

структурою мови» [117, с. 12]. Оскільки навчання лексики в цілому та похідних дієслів 

зокрема спрямоване на читання оригінальних текстів, домінувальним видом 

мовленнєвої діяльності є читання. Тому необхідно з’ясувати психолінгвістичну 

природу читання. 

Текст услід за В. Глуховим та В. Ковшиковим розуміємо як складне семантико-

синтаксичне утворення, що має низку психолінгвістичних характеристик. До них 

належать смислова, структурна й композиційна цілісність, а також смислова й 

граматична зв’язність мовлення. Крім того, у тексті, що розглядається як продукт 
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мовленнєвої діяльності, виявляються елементи невербальної поведінки учасників 

комунікації, тому він має великий ступінь «інтерпретативності» [52]. Існує кілька рівнів 

розуміння тексту. Переважна більшість провідних науковців зводять процес читання до 

таких основних етапів: сприйняття мовних знаків зоровими рецепторами (фізіологічне 

сприйняття, сенсомоторний рівень); обробка мовної складової тексту, обробка змістової 

частини тексту; обробка смислової складової тексту (розуміння) [33; 35; 91; 260; 269; 

271; 272; 275]. 

Читання є аналітико-синтетичним інтелектуальним процесом, який охоплює 

звуковий аналіз і синтез елементів мови. 

У нашому дисертаційному дослідженні використовуватимемо п’ятиетапну модель 

процесу читання, визначену В. Бухбіндером і Й. Берманом [33, c. 33-36]: 1) початкове 

сприйняття звуко-буквеного коду: читач здійснює послідовний прийом ряду слів і груп 

слів як графічних буквених ансамблів, упізнає їх; 2) перекодування графічної 

інформації на код мовленнєвих рухів: відбувається накладання сприйнятих образів на 

еталонні звукомоторні образи, що вже наявні в пам’яті реципієнта; 3) об’єднання 

синтагм, формування речень, зміст яких не є сумою значень окремих слів: слова мають 

бути сприйняті в їхніх зв’язках; 4) інтегрування змісту до немовленнєвих кодів, до 

образів, фіксованих у предметно-зображувальному і й іншому, більш високому коді; 

5) інтегрування змісту у вищому коді смислу. 

Головною одиницею читання вважаємо слово. Розуміння слова, фрази при читанні 

забезпечується не тільки точністю сприйняття, але і впливом контексту [52]. Значенням 

слова «є те, що відкривається в предметі або явищі об’єктивно – в системі об’єктивних 

зв’язків, відношень, взаємодій» [118, с. 387]. Слово не тільки вказує на предмет, але й 

«здійснює» складний аналіз цього предмета (ознаки, дії), аналіз, сформований у кодах 

мови в процесі суспільно-історичної практики [50]. 

Методичні основи навчання похідних дієслів. Одним із пріоритетних завдань 

навчання іноземної мови є визначення підходів, методів, прийомів та принципів 

навчання. 

Основною, базисною категорією методики є підхід, який визначає стратегію 

навчання мови та вибір методу навчання, що реалізує таку стратегію [3, c. 218]. 
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Нині сформувалася низка різних підходів до навчального процесу. Особистісно-

орієнтований: становлення й розвиток особистості відбувається з урахуванням її 

здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб’єктного досвіду; це навчання, 

центром якого є особистість того, хто навчається: його самобутність, самоцінність; це 

загальнодидактичний принцип індивідуального підходу до студента; це забезпечення 

можливості кожному студентові реалізувати себе в пізнавальній та інших видах 

діяльності, спираючись на свої здібності, нахили, інтереси, суб’єктивний досвід [185]. 

Під поняттям компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов услід за 

С. Ніколаєвою розуміємо як спрямованість освітнього процесу на формування в 

студентів іншомовної комунікативної компетентності з одночасним формуванням 

ключових (базових, основних, надпредметних) компетентностей, до складу яких 

зазвичай зараховують соціально-особистісні, загальнонаукові й інструментальні 

компетентності [142, с. 12]; цей підхід сприяє набуттю студентами важливих 

(ключових) компетентностей [97, с. 4], які є індикаторами готовності випускника до 

життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства; 

компетентність людини розуміють як «спеціально структуровані (організовані) набори 

знань, умінь, навичок, що їх набувають у процесі навчання, і які дозволяють людині 

визначати, тобто ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від контексту (від ситуації) 

проблеми, характерні для певної сфери діяльності [97, с. 17]. Перехід до 

компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу на результат освіти в 

діяльнісному вимірі, у зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених 

знань, навичок і вмінь на формування й розвиток у студентів здатності практично діяти, 

використовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях [142, c. 12]. 

Диференційований (індивідуально-диференційований) підхід: під таким типом 

навчанням Г. Шугайло розуміє спеціально організовану навчально-пізнавальну 

діяльність, за якої беруться до уваги вікові, індивідуальні особливості суб’єктів 

навчання, їхній соціальний досвід і стартовий стан і яка спрямована на оптимальний 

фізичний, духовний і психічний розвиток учнів (студентів), засвоєння ними 

необхідного обсягу знань, практичних дій за різними навчальними планами й 

програмами навчання; диференційований підхід визначається як особливий підхід 
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вчителя (викладача) до студентів чи груп студентів, що полягає в організації навчальної 

роботи з ними з урахуванням індивідуальних особливостей студентів на кожному уроці 

(добір навчального матеріалу, здатний враховувати різні здібності, мотиви, стартовий 

рівень кожного студента, оптимальне поєднання колективної, групової та 

індивідуальної роботи) [251]. 

Інтегрований (або комплексний, системно-комплексний підхід): об’єднання 

всіх видів мовленнєвої діяльності: читання, письма, говоріння й аудіювання, залежно 

від мети заняття та його етапів [134, с. 18-20]; добір та об’єднання навчального 

матеріалу з різних дисциплін з метою цілісного, системного й різнобічного вивчення 

важливих наскрізних тем; поєднання в одному синтезованому курсі (темі, розділі, 

програмі) елементів різних навчальних дисциплін [85, с. 46-50]; інтегрований підхід 

реалізується на рівні навчальної теми; на рівні навчального модуля; на рівні 

навчального предмета; на рівні навчальних циклів [195, c. 170-171]. 

У методиці навчання сучасних іноземних мов С. Ніколаєва називає чотири 

підходи, зокрема: 1) біхевіористський підхід (володіння іноземною мовою як 

сформованість мовленнєвих автоматизмів на іншомовні стимули), 2) індуктивно-

свідомий підхід (на основі моделей в інтенсивному режимі з наступним усвідомленням 

їх значення й правил оперування ними), 3) пізнавальний (когнітивний) підхід 

(засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі яких 

здійснюється свідоме конструювання висловлювань), 4) інтегрований підхід (органічне 

поєднання в ході заняття свідомих і несвідомих компонентів у процесі навчання, що 

передбачає паралельне опанування знаннями, мовленнєвими навичками й вміннями) 

[127, c. 82]. 

Описані підходи не заперечують один одного, є результатом накопичення досвіду 

й знань в системі освіти, сприяють оптимізації навчального процесу, удосконаленню 

якості знань, навичок та вмінь студентів. 

В останні десятиліття відбулися зміни в науковій лінгвістичній парадигмі. 

Сучасний етап у розвитку лінгвістичної науки характеризується докорінною зміною 

наукової бази, поворотом до розгляду мовних явищ під антропоцентричним кутом 

зору. Визначилася настанова досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, 
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свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного 

колективу, до якого він належить [56, с. 1]. Результатом цього є суттєві зміни в 

парадигмі навчання іноземних мов – сформувалася концепція «іншомовної освіти», яка 

здійснюється на основі комунікативно-когнітивного методу, розробленого 

Ю. Пассовим, що передбачає формування комунікативних умінь та навичок у тісному 

зв’язку з пізнанням понять та явищ культури носія мови [148, c. 8]. Це стало причиною 

появи нових підходів до навчання іноземної мови – лінгвосоціокультурного, 

культурологічного, лінгвокраїнознавчого тощо. Проте вироблення чіткої диференціації 

цих підходів досі триває. Зокрема В. Сафонова зазначає, що «при 

лінгвосоціокультурному підході пріоритетного становища набуває орієнтація на 

навчання в контексті діалогу культур, що вимагає створення дидактико-методичних 

умов для порівняльного гуманістично орієнтованого паралельного вивчення 

іншомовної та рідної культур при формуванні комунікативних умінь міжкультурного 

спілкування, причому методичної домінантою має бути орієнтація на навчання 

студентів як учасників діалогу культур» [177, с. 166]. На думку І. Іванової, 

«культурологічний підхід у межах комунікаційної функції сприяє міжкультурному 

спілкуванню, яке, поряд із знаннями мови іншого народу, потребує знання іншомовної 

культури, володіння культурологічним умінням порівнювати та співвідносити знання 

культури інших народів із національними культурними здобутками, обирати адекватні 

способи вирішення комунікативних завдань та подолання комунікативних перешкод» 

[84]. 

Найбільш релевантними нашому дослідженню є лінгвокраїнознавчий підхід 

(Є. Верещагін, В. Костомаров), когнітивний (В. Жежерова) та герменевтичний 

(В. Шовковий) підходи, що комплексно наближають нашу проблему до ефективного 

вирішення. 

Поділяючи думку В. Виноградова, вважаємо, що сфера лінгвокультурології має 

найбільші труднощі при засвоєнні другої мови, а її знання є показником найкращого 

проникнення в семантику й форми мови, що вивчається. Тому при вивченні іноземної 

мови значної частини зусиль потребує засвоєння не просто лексики й фразеології, але 

концептів культури [37, с. 19]. Є. Верещагін та В. Костомаров лінгвокраїнознавчим 
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називають аспект викладання іноземної мови, за якого з метою забезпечення 

комунікативності навчання та для вирішення загальноосвітніх та гуманістичних 

завдань реалізується кумулятивна функція мови і здійснюється акультурація адресата, 

причому методика викладання має філологічну природу – ознайомлення здійснюється 

через посередництво іноземної мови та в процесі її вивчення [36, с. 37]. 

Отже, лінгвокраїнознавчий підхід спрямований насамперед на вирішення 

проблем навчання лексики: пошук викладацьких прийомів презентації, закріплення та 

активізації культурно маркованих мовних одиниць (еквівалентних і безеквівалентних 

лексичних одиниць, фонової лексики, термінологічної лексики, фразеологізмів) та 

культурознавчого прочитання текстів на практичних мовних заняттях [36, с. 8]. 

Семантичний діапазон слова складається із «семантичних часток», сукупність яких 

утворює певні знання, що є особливими для певної лінгвокультури й мовної свідомості 

і створюють міжмовну асиметрію в семантичній парадигмі [36]. 

У навчанні похідних дієслів давньогрецької мови будемо спиратися на 

лінгвокраїнознавчий підхід і розглядати лексему як лінгвокультурологічну одиницю з 

культурно маркованим компонентом семантики, що здатна позначати поняття та реалії 

античного світу. 

Когнітивний підхід до навчання лексики ґрунтується на психолінгвістичній 

теорії, з якою в пам’яті індивіда варіанти значень усіх відомих йому слів існують не 

дискретно (свідомість не зберігає значення слів у вигляді «складів»), а певні семантичні 

інваріанти скріплюють усі значення полісемантичного слова; всі значення 

багатозначного слова не можуть бути виведені з номінативно-непохідного значення, що 

підтверджує існування більш високого ступеня його абстракції [12, с. 79; 32, с. 19]. 

Тож полісеманту властиве системне значення слова як ментальний формат знання 

й досвіду. Знання цього системного значення (загального значення полісеманта), 

когнітивної моделі багатозначного слова, яка лежить в основі всіх його значень, 

прототипічної ситуації дасть можливість студентові (який навіть не знає точних 

відповідників слова в рідній мові) зрозуміти семантику слова [74, с. 36-43]. Саме 

прототипічні значення (системні, загальні) мають стати предметом навчання: студент 

повинен усвідомити, що значення слова не є готовою одиницею, а щоразу його 
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доводиться виводити, моделювати, інтерпретувати; лексичний прототип вказує на 

загальний зміст слова і, отже, на потенціал його реалізації в актуальні окремі значення 

(рівень мови) [13, с. 159; 74, с. 36-43]. 

Саме з позицій когнітивного підходу в поєднанні з лінгвокультурологічним 

вважаємо доцільним здійснювати навчання похідних дієслів у такому форматі: 

розглядати похідне дієслово як лінгвокультурологічну та ментально-когнітивну 

одиницю, завдяки чому студенти мають засвоїти не лише звуко-буквену оболонку 

похідного дієслова, а й збагнути ментально-когнітивні процеси, які лежать в основі 

розвитку дериваційної та семантичної парадигми, прототипічні та загальні значення, 

когнітивні моделі, прототипічні ситуації; оволодіти культурним фоном лексичної 

одиниці, оцінно-емотивними та метафоричними компонентами семантики. Ці два 

підходи дають відповідь на те, які аспекти похідного слова потрібно вчити, однак не 

дають відповіді на питання, як це робити. Тому наш подальший науковий пошук привів 

до залучення герменевтичного підходу. 

В. Шовковий визначає герменевтичний підхід до навчання давньогрецької мови у 

широкому розумінні як цілісну методичну систему формування мовленнєвої 

компетентності в читанні, мовної, перекладацької та соціокультурної компетенцій 

(компетентностей) студентів-філологів, а у вузькому розумінні – як систему 

методичних прийомів тлумачення лексичного, граматичного та соціокультурного 

матеріалу [247, с. 51]. Герменевтичний підхід навчанню давньогрецької мови 

спрямований на подолання лакун міжкультурного спілкування, міжмовної 

інтерференції, що зумовлені мовними та позамовними чинниками; на формування в 

студентів уявлень про культурно-специфічні поняття та реалії, що не мають аналогів в 

українськомовній свідомості й незнання яких перешкоджає адекватному розумінню 

автентичного тексту [247, с. 45]. Герменевтичний підхід природно може бути 

релевантним для навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності. У навчанні 

класичних мов – це читання автентичних текстів. Розуміння смислу тексту, імпліцитної 

та експліцитної інформації в процесі читання передбачає формування у свідомості 

студентів знань про географію, історію, звичаї, предмети матеріальної культури, 

матеріально-духовні цінності, моральні принципи, особливості світосприйняття, 
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світорозуміння, світобачення давніх греків, які знаходять своє відображення в 

національно-мовній картині світу [247, с. 47]. 

Навчання похідних дієслів з позицій герменевтичного підходу обґрунтоване 

такими чинниками: 1) формування рецептивних навичок оперування похідними 

дієсловами завершується наступним їх інтегруванням у рецептивному виді мовленнєвої 

діяльності – читанні; 2) навчання похідних дієслів потребує застосування прийомів 

їхнього тлумачення; 3) навчання похідних дієслів здійснюється в лінгвальному, 

лінгвокультурологічному й лінгвокогнітивному аспектах – як формування 

перцептивного образу світу, занурення в мовну картину світу давніх еллінів. 

Підхід до навчання як базисна категорія методики передбачає визначення методу 

навчання. У сучасній лінгвометодиці науковці визначають метод як систему навчання і 

метод як прийом навчання. 

Навчання класичних мов здійснюється за допомогою перекладних та зіставних 

методів: граматико-перекладний, текстуально-перекладний, свідомо-зіставний. 

Граматико-перекладний метод був провідним до середини ХІХ ст., має такі 

особливості: навчання мови ставить за мету опанування граматики, а потім 

передбачається читання оригінальних текстів; основним способом розкриття значення 

граматичних форм і слів є дослівний переклад, оскільки (на думку тогочасних 

методистів) усі мови мають спільну граматику й слова різних мов відрізняються одне 

від одного тільки різною комбінацією букв. Прихильники цього методу вдавалися до 

максимального абстрагування від лексики, щоб «не відволікати увагу учнів від 

граматики» [246, с. 29]. Отже, цей метод не може бути визначальним у навчанні 

лексики давньогрецької мови. 

Текстуально-перекладний (індуктивно-аналітичний) метод: навчання мови 

розпочиналося з аналізу речень та текстів і потім переходило до узагальнення й 

виокремлення правил граматики. Цей метод мав таку технологію реалізації: 

1) осмислення нового матеріалу й аналіз тексту у формі бесіди викладача й студента, у 

процесі аналізу передбачається виявлення знайомих слів і граматичних явищ, 

встановлення логічних зв’язків у реченні й усвідомлення його змісту; 2) засвоєння 

нового матеріалу: змісту тексту й значень слів, словоформ і синтаксичних конструкцій; 
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3) виділення законів граматики: формулювання правил на основі прикладів; 

4) знайомство з мовною системою й формулювання виокремлених правил; 

5) використання нового матеріалу в процесі читання й перекладі нових текстів [246, 

с. 30]. Цей метод може бути використаний у навчанні похідних дієслів, однак із 

певними зауваженнями. Презентацію граматичного та лексичного матеріалу необхідно 

здійснювати дедуктивно (а не індуктивно), що дозволить зекономити час для читання 

текстів; переклад не завжди є оптимальним способом семантизації слова; поряд із 

перекладним читанням варто використовувати безперекладне. Однак усвідомлення 

загального значення полісемантів, прототипічних сем та ситуацій можливо 

здійснювати, на наше переконання, тільки індуктивно, коли студент є дослідником 

мови; навчання похідних дієслів можливе тільки за оригінальними зв’язними текстами, 

читання визначаємо як домінувальний тип мовленнєвої діяльності. 

Свідомо-зіставний метод, який зазнав поширення в навчанні класичних мов у 2-

ій половині ХІХ ст. [87], мав таку технологію реалізації: дедуктивний виклад 

навчального матеріалу з використанням даних усіх мов, які відомі студентові; 

засвоєння студентами теоретичних лінгвістичних знань про систему індоєвропейських 

мов; вправи на закріплення граматичного та лексичного матеріалу; читання, переклад 

та аналіз текстів. Свідомо-зіставний метод у навчанні класичних мов базується на 

принципах: 1) принцип усвідомлення мовних явищ у період їх засвоєння, усвідомлення 

способів їх використання; 2) зв’язок змісту з формою мовних одиниць; 3) зіставне 

вивчення мовних явищ; 4) використання негативного мовного матеріалу; 

5) використання перекладу на рідну мову як основного засобу семантизації; 

6) урахування теоретичних і практичних цілей навчання [87, с. 124]. Свідомо-зіставний 

метод спрямований на формування мовної та лінгвістичної компетентностей, 

компетентність у читанні та лінгвосоціокультурна дещо зміщуються на задній план. 

Однак зіставлення з рідною мовою у навчанні похідних дієслів все ж таки мають місце: 

1) для семантизації лексичних одиниць може бути використаний переклад; 

2) аналітичне читання (перекладне) є одним із домінувальних видів навчальної 

діяльності студентів; 3) формування денотативних і конотативних значень дериватів 

здійснюється у порівнянні з матерілом української мови. 
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Аналіз підходів та методів навчання класичних мов у цілому та лексики зокрема 

дав можливість окреслити принципи навчання похідних дієслів давньогрецької мови. 

Отже, одним із головних у навчанні похідних дієслів давньогрецької мови 

вважаємо принцип домінувальної ролі вправ [247, c. 117]. Навчання похідних дієслів 

передбачає формування у студентів лексико-граматичних, лінгвосоціокультурних 

рецептивних навичок та їх інтегрування в уміння читання, що можна забезпечити лише 

за систематичного виконанння вправ. 

За спрямованістю на прийом або видачу інформації переважатимуть рецептивні 

вправи. Вони спрямовані на впізнавання слова та його граматичних ознак; визначення 

контекстної семантики слова; визначення загального та прототипічного лексичного 

значення полісеманта; здогадування про значення слова за його морфемними ознаками, 

за схожістю зі словами в інших мовах; визначення граматичних значень слова; 

розуміння засобів когезії та когерентності слова в контексті; читання та розуміння 

змісту текстів, які мають похідні культурно марковані слова. Репродуктивні вправи 

спрямовані на суцільне та вибіркове відтворення звуко-буквеної оболонки слова, його 

граматичної парадигми, на конструювання окремих невеликих висловлювань із 

актуальною лексикою, трансформування граматичних форм слів (зміст вправ 

відповідає етапам формування лексичної та граматичної мовленнєвої навички). За 

комунікативністю переважають мовні (некомунікативні) та комунікативні вправи. 

Некомунікативні вправи використовуються на дотекстовому етапі: це вправи, 

спрямовані на формування лексико-граматичних та лінгвосоціокультурних навичок. 

Комунікативні вправи на текстовому етапі – це безпосереднє читання оригінальних 

текстів, які інтегрують означені навички. 

За способом виконання застосовуємо усні й письмові; механічні й програмовані 

вправи. Механічні вправи полягають у механічному відтворенні звуко-буквеного 

складу слів та їх морфологічної парадигми. Програмовані вправи передбачають певну 

послідовність (алгоритм) дій, релевантних психічним аналітико-синтетичним 

операціям у процесі комбінування контекстної семантики дериватів, визначення їх 

граматичних значень, інтегрування в контексті, експлікації закодованої інформації. 
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За участю рідної мови: одномовні (безперекладні) та двомовні (з перекладом 

рідною мовою). 

За функцією в навчальному процесі переважають тренувальні вправи. 

Залежно від виду мовленнєвої діяльності: вправи на читання (дотекстові, 

притекстові, текстові, післятекстові). 

Залежно від аспекту мови: лексичні й граматичні вправи. 

За призначенням: аспектні й комплексні вправи. 

Для формування лінгвосоціокультурної компетентності: вправи інформаційні, 

орієнтувальні, виконавчі та контрольні. 

Принцип поліфункціональності вправ спрямований на одночасне й паралельне 

оволодіння мовним матеріалом і мовленнєвою діяльністю [247, c. 117]. У навчанні 

дієслівних дериватів давньогрецької мови реалізується цей принцип так: на 

дотекстовому етапі в процесі формування лексичних чи граматичних навичок 

паралельно формуються лінгвосоціокультурні знання та навички, що дозволяє 

формувати читацькі та інтерпретаційні уміння; на текстовому етапі в процесі читання 

та інтерпретації текстів відбувається удосконалення лексичних, граматичних та 

лінгвосоціокультурних навичок. Таким чином, вправи виконують кілька навчальних 

функцій. 

Принцип взаємопов’язаного навчання аспектів іноземної мови за домінувальної 

ролі одного з них [247, c. 119] передбачає інтегроване навчання лексичних та 

граматичних ознак дериватів. Проте кожен із цих аспектів потребує спеціальних вправ, 

орієнтованих на формування певної навички. Тому під час формування лексичних 

навичок граматичні ознаки дериватів залишатимуться на задньому плані, і навпаки – 

під час навчання граматики похідних слів домінуватимуть граматичні вправи. Для 

формування лінгвосоціокультурних знань та навичок оперування дериватами теж 

необхідні спеціальні вправи та спеціально організована робота. Завершується навчання 

дериватів давньогрецької мови етапом інтегрування лексичних, граматичних та 

лінгвосоціокультурних навичок в уміння читати. І ці вміння студенти зможуть 

реалізувати за умови сформованості навичок, що відповідає засадам принципу 
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диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої 

діяльності [247, c. 116]. 

Принцип співвивчення іноземної мови та іноземної культури, згідно з яким 

передбачається паралельне формування мовних знань та навичок, умінь читання з 

лінгвосоціокультурними знаннями та уміннями [247, c. 119]. За цим принципом 

студенти, опановуючи деривати, паралельно засвоюють лінгвосоціокультурні пласти 

інформації, знання носіїв мови, закодовані в дериватах, опановують прототипічні 

ситуації, когнітивні моделі, мовну картину світу давніх греків, що є основою 

адекватного розуміння автентичних текстів. 

Принцип урахування рідної мови (зіставності) є одним із найважливіших у 

навчанні класичних мов [247, c. 118]: опанування іноземної мови здійснюється з 

урахуванням та з опорою на рідну мову, на сформовані мовленнєві навички та вміння, 

первинні мовленнєві коди, концепти рідної мови, логіку стуктурування мовлення та 

його відображення в мові. Означений принцип насамперед передбачає вивчення 

семантичного боку дериватів: необхідно дібрати і сконцентруватися на тих дериватах, 

які називають культурно марковані номінативні одиниці, експлікують особливості 

мовної та концептуальної картини світу, знання про поняття та реалії античного світу. 

Принцип текстової основи [247, c. 119] є важливим у процесі навчання похідних 

дієслів давньогрецької мови. Формування рецептивних лексичних, граматичних та 

лінгвосоціокультурних навичок здійснюється на основі оригінальних текстів чи 

контекстів, адже слово розкриває свій семантичний потенціал лише в оригінальному 

контексті. Тому на дотекстовому етапі слід добрати матеріали для вправ 

(словосполучення, речення) з оригінальних текстів. На текстовому етапі інтегрування 

лексичних, граматичних та лінгвосоціокультурних навичок в уміння читання 

здійснюється виключно на текстовій основі. 

Потреба в принципі використання елементів репродуктивного мовлення у 

формуванні рецептивних навичок та вмінь підтверджується базальною функцією 

мовленнєво-рухового аналізатора в навчанні іноземної мови, оскільки мовленнєво-

кінестезичній пам’яті відводиться домінувальна роль у цьому процесі [247, с. 120]. 

Формуванню рецептивної навички з погляду психології повинне передувати 
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формування репродуктивної, адже в процесі сприйняття й розуміння інформація 

повинна накладатися на певні семантичні чи мовленнєві коди [75; 76]. Тому вважаємо 

за доцільне використовувати елементи репродуктивного мовлення під час формування 

лексичних та граматичних навичок на дотекстовому етапі. 

Принцип оптимальності семантизації лінгвального матеріалу полягає у виборі 

таких способів семантизації – перекладу, ілюстрування, демонстрації, вказівки на 

родову назву, використання синонімів, використання контексту, пояснення, розповіді 

[247, с. 119], комбінування кількох способів для того, щоб сформувати у студентів 

якомога повніше уявлення про поняття, явища, дії, процеси, стани, позначувані 

дериватами. Важливим є визначення загального значення полісемантів, яке інтегрує 

їхню семантичну парадигму. 

Отже, нами обґрунтовано, що навчання класичних мов, зокрема давньогрецької, 

повинне спиратися на діяльнісну концепцію пам’яті, згідно з якою запам’ятовування 

інформації залежить від того, наскільки вона важлива для діяльності суб’єкта. Під час 

навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови формування 

рецептивної навички здійснюється лише після того, як буде сформований звуко-

буквений та семантичний образ слова, а отже, рецептивним навичкам мають 

передувати репродуктивні. Навчання майбутніх філологів давньогрецької мови має 

здійснюватися з позицій лінгвокраїнознавчого, когнітивного та герменевтичного 

підходів, а також за допомогою текстуально-перекладного, свідомо-зіставного методів і 

методу вправ. Основними принципами навчання є принцип домінувальної ролі вправ, 

поліфункціональності вправ, взаємопов’язаного навчання аспектів іноземної мови за 

домінувальної ролі одного з них, диференційованого й інтегрованого навчання мовних 

аспектів та видів мовленнєвої діяльності, співвивчення іноземної мови та іноземної 

культури, врахування рідної мови (зіставності), текстової основи, використання 

елементів репродуктивного мовлення у формуванні рецептивних навичок та вмінь, 

оптимальності семантизації лінгвального матеріалу. 
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Висновки до розділу 1 

Аналіз теоретичних джерел із лінгвістики, психолінгвістики, психології, 

лінгвокультурології, лінгвометодики, навчальних програм підготовки філологів-

елліністів, методики викладання іноземних мов, зокрема й класичних, дав можливість 

дійти таких висновків. 

Похідні дієслова є результатом інтелектуальної діяльності людини, відображають 

квант структурованого знання про світ, специфіку словогенезу, сукупність знань та 

уявлень про світ представників етносу, відображенням особливостей мислення, логіко-

поняттєвої інтерпретації реципійованої навколишньої дійсності, репрезентують 

сенсорно-рецептивну, логіко-поняттєву, оцінно-емотивну та морально-ціннісну 

складові концептуалізації дійсності; відображають темпоральні, локальні, об’єктно-

суб’єктні, фінальні, каузальні, концесивні, консекутивні, кондиціональні, логічні 

особливості світобачення та світорозуміння носіїв мови. Когнітивною основою 

полісемії є те, що людина розуміє нове через призму уже відомого. Полісемія 

зумовлена фрагментом мовної картини світу, досвідом як окремої людини, так і цілого 

етносу. Значення слів у семантичній парадигмі мають семантичну вмотивованість, яка 

визначається інтегрованою семою, архісемою, когнітивною моделлю ситуації та 

прототипічною ситуацією, прототипічною семою, які становлять основу семогенезу. 

Семантичний потенціал слова у мовленні реалізується у вигляді лексико-семантичних 

інваріантів, яких слово набуває в синтагматиці. 

Давньогрецькій мові притаманне явище префіксально-прийменникової кореляції, 

коли елементи мають спільне походження й виконують споріднені функції, виражаючи 

широкий спектр відношень. Прийменники, вступаючи в корелятивні зв’зки з 

префіксами, поєднуються з дієсловами й надають їм нового відтінку значення. Для 

давньогрецької мови характерним є активне вживання префіксального дієслова в 

конструкції з прийменником, відмінним від префікса, та іменником для вираження 

логіко-граматичних відношень. 

Зміст навчання похідних дієслів давньогрецької мови розглядається в межах 

лексичної, граматичної, лінгвосоціокультурної та мовленнєвої компетентностей у 

читанні. Студенти повинні знати зорово-моторні образи похідних дієслів та їхні 
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денотативний, сигніфікативний, прагматичний та конотативний компоненти 

семантики; розуміти семантичні деривації, знати семантичні парадигми похідних 

дієслів; граматичні парадигми похідних дієслів, фонетико-морфологічні процеси, які 

відбуваються при формозміні похідних дієслів; особливості граматичного зв’язку 

похідних дієслів; похідні дієслова, які відображають інформацію про поняття та реалії 

античного світу, логіку світосприйняття та світорозуміння давніх греків, процеси 

вторинної номінації. Студенти повинні оволодіти навичками упізнавання похідного 

дієслова та надання йому лексичного та граматичного значення; здогадування про 

значення невідомих слів за їхніми компонентами; упізнавання граматичних форм 

похідних дієслів, розрізнення лексичних та граматичних омонімів; визначення 

граматичних значень похідних дієслів із дефектною, неповною парадигмою, з 

архаїчними та діалектними особливостями. Студенти повинні оволодіти уміннями 

розпізнавати й розуміти лінгвосоціокультурну інформацію в тексті, виражену 

похідними дієсловами; уміннями оцінювати та інтерпретувати лінгвосоціокультурну 

інформацію, вербалізовану похідними дієсловами; розуміти імпліцитні значення 

похідних дієслів, експлікувати фактуальну, концептуальну, підтекстову, оцінно-

емотивну інформацію тексту (зокрема через семантику похідних дієслів), розуміти 

смислове навантаження похідних дієслів у вираженні деталей тексту, авторських 

інтенцій, теми та ідеї твору. 

Навчання класичних мов у вищих навчальних закладах повинне спиратися на 

діяльнісну концепцію пам’яті, згідно з якою запам’ятовування інформації залежить від 

того, наскільки вона значуща для діяльності суб’єкта. Важливим чинником 

запам’ятовування є мотиви, емоції та асоціації. Серед видів пам’яті домінувальною 

визначено мовленнєво-кінестезичну, а отже, перш ніж формувати рецептивні навички, 

слово має пройти етап репродукування, щоб у свідомості студента сформувалися звуко-

буквені образи, на які накладатимуться поступальні сигнали у вигляді лексем. На 

репродуктивне випередження спирається формування лексичних і граматичних 

навичок. 

Основною метою навчання класичних мов взагалі та давньогрецької зокрема є 

формування вмінь читання, яке завершується розумінням тексту. В основі «розуміння» 
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лежить раціоналістична концепція, згідно з якою воно залежить від рівня й формату 

знань, набутих суб’єктом, від рівня сформованості мисленнєвих стратегій, від 

регулятивних чинників. Розуміння висловлювання проходить кілька етапів: сприйняття 

зовнішньої розгорнутої мови; розуміння загального змісту висловлювання; розуміння 

смислу. 

Навчання похідних дієслів має здійснюватися з позицій лінгвокраїнознавчого, 

когнітивного й герменевтичного підходів: похідне дієслово розглядається як 

лінгвокультурологічна та ментально-когнітивна одиниця. Студенти мають засвоїти не 

лише звуко-буквену оболонку похідного дієслова, а й збагнути ментально-когнітивні 

процеси, які лежать в основі розвитку дериваційної та семантичної парадигми, 

прототипічні значення, когнітивні моделі, прототипічні ситуації; осягнути культурний 

фон лексичної одиниці, оцінно-емотивні та метафоричні компоненти семантики; 

навчання похідних дієслів потребує застосування прийомів їхнього тлумачення; 

навчання похідних дієслів здійснюється як формування перцептивного образу світу, 

занурення в мовну картину світу давніх еллінів. 

Навчання класичних мов (а відтак і мовних аспектів та видів мовленнєвої 

діяльності) повинне здійснюватися за допомогою перекладних та зіставних методів: 

текстуально-перекладний, свідомо-зіставний. Основними принципами навчання є такі: 

принцип домінувальної ролі вправ, поліфункціональності вправ, взаємопов’язаного 

навчання аспектів іноземної мови за домінувальної ролі одного з них, 

диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої 

діяльності, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, урахування 

особливостей рідної мови (зіставності), текстової основи, використання елементів 

репродуктивного мовлення у формуванні рецептивних навичок та вмінь, оптимальності 

семантизації. 

Результати проведеної в першому розділі роботи репрезентовано 4 публікаціями 

[229-231; 234]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

У другому розділі дисертації визначено критерії добору похідних дієслів 

давньогрецької мови для навчання майбутніх філологів, теоретично обґрунтовано та 

розроблено методику семантизації похідних дієслів давньогрецької мови, технологію 

формування навичок оперування похідними дієсловами й інтегрування їх в уміння 

читання, модель навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів. 

 

2.1. Критерiї дoбoру пoхiдних дiєслів давньoгрецькoї мови для навчання 

майбутнiх фiлoлoгiв 

 

Визначення теоретичних засад дoбoру мовного та мовленнєвого матеріалу 

класичних мов, а також спрямування його до практичної реалізації сприяють 

удосконаленню змісту навчання мов, виробленню нових підходів до створення 

підручників, навчальних посібників, словників-мінімумів для студентів різних 

спеціальностей. Попри значні здoбутки в підручниковій справі, яка активно 

розроблялася впродовж останніх двох-трьох століть, багато питань щодо компонування 

граматичного матеріалу в навчальні концентри залишаються відкритими. В організації 

ж лексичного матеріалу спостерiгається ще більша невпорядкованість: лексика 

подається у вправах часто хаотично й безсистемно, що унеможливлює її ефективне 

засвоєння. Тому проблема дoбoру лексичного матерiалу є дуже актуальною. 

Перш за все необхідно визначити теоретико-методичні засади дoбoру пoхiдних 

префіксальних дієслів давньогрецької мови для навчання майбутніх філологів: 

1) визначити принципи, критерії, одиниці дoбoру пoхiдних префіксальних дієслів 

давньогрецької мови для навчання майбутніх філологів; 2) визначити основні групи 

похiдних дiєслiв та дати їм методичну інтерпретацію; 3) визначити критерії дoбoру 

текстів для навчання пoхiдних префіксальних дієслів давньогрецької мови. 
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При розробці методики навчання пoхiдних префiксальних дiєслiв давньoгрецькoї 

мoви за основу ми брали підходи, критерії, одиниці та джерела дoбoру лінгвістичного 

матеріалу, окреслені в сучаснiй методицi [147, c. 82-92]. 

Услід за К. Митрофановою вважаємо, що у процесi дoбoру лексичного матеріалу 

слід чітко виділити лексичні одиниці іноземної мови та визначити їхню кількість, 

необхідно систематизувати лексичний мінімум, який буде відповідати вимогам робочої 

програми дисципліни й освітніх стандартів; оскільки однією з основних причин 

недостатньої сформованості лексичної компетентності є невисока мотивація студентів 

до вивчення іноземної мови, яка найчастіше спричинена одноманітністю навчального 

процесу, а також відсутністю чіткого уявлення про вимоги до підготовки фахівців; 

низьким рівнем умінь студентів працювати самостійно [132]. 

Аналізу наукових джерел дав можливість визначити критерії дoбoру лексичного 

матеріалу: критерій частотності, тематичний критерій (або критерій тематичної 

важливості), критерій функціональності лексичних одиниць, семантичної та 

словотвірної цінності, синтаксичної сполучуваності, критерій подібності лексичних 

одиниць в іноземній та рідній мовах [132; 221]. 

Під час дoбoру лексики давньогрецької мови спираємося зокрема на критерії, 

визначені В. Шовковим, який є прихильником інтеграції функціонально-

структурного (кожна лексична одиниця має розглядатися в усій своїй семантичній 

гамі) та лінгвокраїнознавчого підходів (дoбoру підлягатимуть ті лексичні одиниці, які 

позначають поняття та реалії античного світу, що характеризують давньогрецьку 

матеріальну й духовну культуру, світогляд давніх грекiв, їхню мовну картину світу), 

виділяє такі критерії дoбoру лексичного матеріалу для навчання студентів-філологів 

давньогрецької мови: критерій урахування особливостей рідної мови (або зіставності), 

критерій культурної специфічності, ментальної специфічності, критерiй частотності, 

критерій історико-культурної цінності, критерій сполучуваності, критерій семантичної 

згрупованості, критерій багатозначності слова [247, с. 130-133]. 

Матеріалом для дoбoру матеріалу в нашому дослідженні є писемні пам’ятки 

давньогрецької мови класичного періоду, а також писемні пам’ятки, які репрезентують 

різні групи діалектів. 
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Одиницями дoбoру навчального матерiалу є лексичні одиниці, лексичні й 

граматичні словосполучення, фразеологічні сполуки, що мiстять префiксальні дієслова. 

У процесі дoбoру лексичного мінімуму основним вважаємо критерій 

частотності, що спирається на кількісні показники вживання лексичної одиниці в 

мовленні. Для реалізації означеного критерію було здійснено аналіз творів античних 

авторів різних жанрів, який дав можливість встановити частотну ієрархію вживання 

похiдних дiєслiв: «Іліада» та «Одіссея» Гомера, які представляють героїчний епос, 

«Теогонія» та «Роботи і дні» Гесіода, які є зразком дидактичного епосу; елегійна лірика 

(Тіртей, Солон, Мімнерм); ямбічна лірика (Семонід, Архілох); монодичний мелос 

(Сапфо, Алкей, Анакреонт); хоровий мелос (Алкман, Симонід, Піндар); давньогрецька 

трагедія та комедія («Ористея» Есхіла, «Медея» Еврипіда, «Антигона» Софокла); 

історіографія («Анабазис» Ксенофонта, «Історії» Геродота); ораторська проза 

(Демосфен «Про вінок», Лісій (окремі промови), Ісократ «Промови на 

загальноеллінських зборах», «Філіпп»); філософська проза (Платон «Апологія 

Сократа», «Бенкет», Аристотель «Поетика» та «Риторика»). Це твори, рекомендовані 

для читання студентам-філологам на старших курсах. Суцільна вибірка орфографічних 

слів склала близько 250 000 одиниць (із 42 творів античних авторів), із яких дієслова 

складають близько 40 тисяч одиниць, із них похiдними є ≈ 10 000 випадків 

слововживань, які складають близько 3000 лексичних одиниць. Близько 200 дієслів 

вживаються 1-2 рази на всю вибірку, від 3 до 10 разів зустрічаються ≈ 500 дієслів 

(дієслово вживається в середньому 1 раз на 100 сторінок (за 1 сторінку умовно брали 

2000 друкованих знаків)), 11-20 разів – ≈ 500 дієслів, 31-40 разів – ≈ 500 дієслів, 41-

50 разів – 900 дієслів (1 раз на 25 сторінок), понад 50 разів (1 раз на 20 сторінок 

тексту) – ≈ 400 дієслів. Таким чином, за критерієм частотності дібрано близько 

1300 пoхiдних дiєслів, частота вживання яких складає приблизно 1 слово на 

6300 орфографічних слів тексту (коефіцієнт частотності складає k = 0,00016): дієслово 

вживається 1 раз у тексті обсягом як одна книга «Іліади» Гомера. 

За критерієм сполучуваності для добору й вивчення підходять ті похiднi слова, 

які мають більшу здатність вступати в сполучення з іншими словами [3, c. 129]: 

дієслова, які керують двома й більше відмінками, яким властиве безпосереднє й 
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опосередковане керування, при цьому сполучуваність впливає на семантику дієслова: 

ἐμ-βάλλω – «кидати (у що-небудь), скидати» (τινὰ πόντῳ, τινὰ ἐς τὸ βάραθρον, 

λίθον εἰς τὴν κεφαλήν τινι): πῦρ ἐμβαλεῖν (Thuc.) – «підпалити»; ἐμβαλεῖν ἐαυτὸν 

εἰς τόπος (Plut.) – «потрапити в місцевість»; εἰς τοὺς περιπατοῦντας ἐμβαλεῖν 

ἑαυτόν (Plut.) – «змішатися з натовпом тих, хто гуляє»; σκῆπτρόν τινι ἐμβαλεῖν χειρί 

(Hom.) – «вручити кому-небудь скіпетр»; τὴν χεῖρα ἐμβαλεῖν τινί (Arph.) – «подавати 

кому-небудь руку; давати, пропонувати»: ἐμβαλεῖν περί τινος βουλὴν εἰς τὸ 

στράτευμα (Xen.) – «винести щось війську на обговорення; вводити, зараховувати (до 

складу), прираховувати» (τινὰ εἰς τὸν ἀριθμόν τινων (Plut.): ἐμβαλεῖν ἑαυτὸν εἰς 

τὴν ἑταιρείαν (Plut.) – «увійти у співдружність; саджати, вантажити» (τινὰς εἰς 

πλοῖα) (Polyb.); ἀνθρώπους τε καὶ φόρτον, εἰς τὴν ὁλκάδα (Plut.): ἐμβαλέσθαι τινά 

(Luc.) – «посадити кого-небудь на свій корабель». 

Критерій культурної специфічності передбачає дoбiр лексики, яка називає 

культурні поняття та реалiї [247, с. 131]: συμ-βακχεύω – «спільно справляти вакхічне 

торжество»; ἐξ-οιωνίζομαι – «боятися як поганої прикмети; забобонно уникати»; ἐξ-

οστρακίζω – «виганяти шляхом остракізму (виганялися тi громадяни, які через свою 

впливовість чи статус вважалися небезпечними для демократії, виганялися ті люди, 

проти яких голосувало понад 6000 мешканців; виганяти (взагалі))»; ἀν-ὀτοτύζω – 

«заходитися риданнями (ὀτοτοῖ – вигук горя: «ах!»)». 

Критерій ментальної специфічності спрямований на дoбiр мовного матеріалу, 

що репрезентує особливості мислення, логіку світобудови та світосприйняття у 

свідомості носіїв мови, відoбражає мовну картину світу [247, с. 131]: παρανύσσω – 

«поколювати, колоти збоку, перен. бути спонукуваним»; ἐξ-οργάω – «бути охопленим 

пристастями»; παραλύω – «відв’язувати, знімати; (потай) розв’язувати; обкрадати; 

спускати (із прив’язі); відокремлювати, розлучати; віднімати, відбирати; звільняти; 

рятувати; відсторонювати, відвертати; послабляти, розслабляти»; παραχορδίζω – 
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«ударяти не по тих струнах, перен. робити помилку, помилятися»; παρευθύνω – 

«направляти вбік, відводити, тобто примушувати»; περιστέλλω – «закривати, 

покривати, одягати; одягати небіжчика, прибирати; ховати; готувати; влаштовувати; 

охороняти, захищати, берегти; піклуватися, дбати; накривати, приховувати». 

Дотримання критерію словотвірної цінності передбачає залучення дo слoвника 

одиниць, здатних давати велику кількість похiдних лексем, які стають основою для 

розширення потенціального словника [132]. Так, дієслово βαίνω поєднується майже з 

усiма префiксальними морфемами: ἀνα-βαίνω, ἀντι-βαίνω, ἀπο-βαίνω, ἐκ-βαίνω, 

προ-βαίνω, ἐμ-βαίνω, συμ-βαίνω, εἰσ-βαίνω, δια-βαίνω, κατα-βαίνω, μετα-βαίνω, 

ὑπερ-βαίνω, ἀμφι-βαίνω, ἐπι-βαίνω, παρα-βαίνω, περι-βαίνω, προσ-βαίνω, ὑπο-

βαίνω. 

Критерій багатозначності передбачає виокремлення насамперед тих мовних 

одиниць, які здатні позначати кілька об’єктів дійсності [132]. Згідно з цим критерієм 

дoбoру підлягають похiднi дiєслова, які мають кілька значень, особливо лексеми, 

семантика яких не завжди мотивується семою префікса (наприклад, ἀνα-δέω, ἀνδέω – 

1) «пов’язувати»; 2) «обвивати, прикрашати»; 3) «вплітати»; 4) «увінчувати»; 

5) «підв’язувати, зав’язувати собі»; 6) «прив’язувати»; 7) «зв’язувати (спорідненістю), 

з’єднувати»), а також дієслова, які мають антонімічні семи (наприклад, ἀνα-δύομαι, 

ἀνδυομαι – 1) «виходити (з глибини), підніматися (на поверхню), спливати, виринати»; 

2) «відступати вглиб, ховатися»; 3) «вивертатися, ухилятися, уникати, відрікатися»). 

У сучасній лінгвометодиці науковці виділяють критерій стилістичної 

нейтральності, який передбачає неoбхiднiсть вилучати з базового словника 

дiалектизми, професiоналiзми, архаїзми i все те, що залишається за межами 

нейтрального стилю. Однак не можна погодитися із застосуванням цього критерію під 

час дoбoру пoхiдних дієслів давньогрецької мови для навчання майбутніх філологів, 

оскільки поняття «давньогрецька мова» в нашому традиційному розумінні умовне: це 

аттичний діалект VI-IV століть до н. е. Мова представлена великою кількістю діалектів, 

причому їй властива жанрова диференціація діалектів, тобто закріплення певного 
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діалекту за окремими літературними жанрами. До уваги варто взяти також те, що кращі 

зразки античної літератури, «Іліада» та «Одіссея» Гомера, створені на 

ранньоіонійському діалекті й мають велику кількість архаїзмів. Давньoгрецька мова 

збереглася лише в письмовій формі, і говорити про «нейтральний стиль» некоректно. 

Тому замість критерію стилістичної нейтральності варто ввести в обіг критерій 

стилістичної маркованості. Згiдно з цим критерiєм передбачається дoбiр пoхiдних 

дієслів, у яких яскраво відoбражені фонетико-морфологічні особливості діалектів, 

архаїчні та поетичні риси давньогрецької мови: ἀφ-ικνέομαι, іон. ἀπικνέομαι; ἀνα-

βαίνω, поет. ἀμβαίνω; ἀνθ-ίστημι іон. ἀντίστημι. 

Отже, аналіз критеріїв дoбoру лексичного матеріалу дозволив визначити основні 

групи похiдних дiєслів, які складають словник майбутнього філолога-еллініста, і 

спробувати дати їм методичну інтерпретацію. 

Поняття «методичної iнтерпретації навчального матерiалу» передбачає 

насамперед його оцінку щодо складності для засвоєння. У лінгвометодиці основним 

критерієм визначення рівня складності навчального матеріалу є 

схожість / несхожість із рідною мовою. 

М. Ільїн та І. Жукова класифікують навчальний матерiал іноземної мови вiдносно 

рiдної на схожий, частково схожий, несхожий [82, с. 88; 278, с. 214]. О. Климентенко та 

О. Миролюбов мають власний підхід до типологізації: 1) значення та вживання 

мовного явища збігається в обох мовах; 2) обсяг значень і межі вживання мовного 

явища в рідній та іноземній мовах не збігаються; 3) мовні явища, що мають місце в 

одній мові та відсутні в іншій [205, с. 383]. 

У свою чергу О. Петращук пропонує поділити медичні терміни за критерієм 

зіставлення лексичних міжмовних відповідників англійської та російської мов на такі, 

що відбивають повний і частковий збіг або його відсутність у семантичній і 

морфологічній структурах, у сполучуваності та вимові слів у мовах, які порівнюються, 

при цьому враховувався вплив латинської мови, що вивчалася паралельно з 

англійською при рідній російській. [149]. 
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О. Козаченко та Л. Кашкуревич об’єднують слова за критерієм схожості з рідною 

мовою в такі групи: 1) слова, що характеризуються подібністю лексем та сем; 2) слова, 

які мають деякі фонетичні розбіжності та повністю збігаються в семантиці; 3) слова, якi 

не суттєво відрізняються фонетично, але не повністю збігаються за семантичною 

структурою; 4) слова, які подібні за формою, але повністю відрізняються за семантикою 

(міжмовні омоніми); 5) слова, що відрізняються як за формою, так і семантично [88; 

95]. 

Найпростішими для засвоєння науковці визначають ізоморфні в обох мовах 

явища, найскладнішими – частково ізоморфні, середніми за складністю є аломорфні 

мовні явища [247]. 

Означена характеристика мовних явищ ґрунтується на когнітивних процесах 

перенесення мовленнєвих дій із рідної мови на іноземну – «інтерференція», яка виникає 

за умови, якщо дія, що провадиться на підставі однієї навички, має спільні риси із дією, 

що провадиться на підставі іншої навички [95]. 

У методичній літературі деякі науковці інтерференцією позначають будь-яке 

перенесення – позитивне чи негативне (В. Андонова [8]), проте переважна більшість 

схиляється до того, що інтерференцією є лише негативне перенесення 

(Л. Войцещук [43], Л. Кашкуревич [88]). Для позитивного перенесення вживають 

терміни фацилітація [126] або трансференція [265]. 

Отже, трансференція сприяє ефективному використанню мовного та 

мовленнєвого досвіду рідної мови у навчанні іноземної, інтерференція сприяє 

гальмуванню цього процесу і є причиною для виникнення ряду помилок. Саме під 

трансференцію (фацилітацію) потрапляють ізоморфні явища в обох мовах, які легко 

переносяться на ґрунт іноземної мови й не створюють перешкод для її вивчення. У 

давньогрецькій мові кількість дієслів, особливо похiдних, які б мали однакову з рідною 

мовою фонетичну оболонку та семний діапазон, є надзвичайно обмеженою і 

спостерігається здебільшого в коренях, які мають спільне індоєвропейське походження: 

δέρω – «здирати шкіру, драти, лупити»; στέλλω – «слати»; λέγω – «(по)ложити». 

Такий ізоморфізм властивий більшою мірою для іменників. Проте під вплив 

трансференції можуть потрапляти похiднi, складені з кореневої морфеми, яка 
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функціонує в українській мові й зберігає значення етимону, та префікса (семантичні 

відповідники давньогрецьких префіксів широко вживані в українській мові), так що 

студент, знаючи семи окремих компонентів, може легко акумулювати семантику цілого 

дієслова: συλ-λαλέω – «розмовляти, вести бесіду або переговори (відвигукове дієслово 

лялякати)»; ἀγγέλλω – «сповіщати, повідомляти, заявляти, оголошувати»; προ-

αγγέλλω – «завчасно сповіщати, наперед оголошувати»; περι-αγγέλλω – «скрізь 

оголошувати, сповіщати всім». 

Аломорфнi лексеми не можуть потрапляти пiд вплив iнтерференцiї, оскiльки у 

свiдомостi студента немає образу, на який накладався б образ нової лексеми. 

Частково ізоморфні мовні явища потрапляють під вплив як міжмовної, так і 

внутрішньомовної інтерференції: міжмовна інтерференція полягає в тому, що студенти 

надають давньогрецькому слову, схожому зі словом рідної мови, такого ж значення, як 

і в рідній мові, хоча семантичний діапазон різниться: наприклад, θεραπεύω (укр. 

«терапія») – 1) «служити, бути в служінні»; 2) «поклонятися, ушановувати»; 

3) «шанувати, поважати»; 4) «нести службу, служити, прислужувати»; 5) «догоджати, 

підлещуватися»; 6) «домагатися»; 7) «потурати»; 8) «виховувати, вправляти, привчати»; 

9) «оточувати лікарським доглядом, лікувати»; 10) «підтримувати в хорошому стані, 

плекати, пестити»; 11) «приводити до ладу, лагодити»; 12) «мати піклування, докладати 

зусиль, піклуватися». Слово часто семантизують як «лікувати» під впливом укр. 

«терапія», однак основними його значеннями є «служити, ушановувати». 

Внутрішньомовна інтерференція полягає в тому, що студенти запам’ятовують одне-два 

значення дієслова й переносять його на всі випадки вживання: γράφω – 1) «дряпати, 

розсікати»; 2) «записувати, писати»; 3) «писати, письмово повідомляти»; 

4) «наказувати»; 5) «записувати, вносити до списків»; 6) «подавати до суду скаргу, 

притягати до відповідальності, звинувачувати»; 7) «малювати, писати»; 

8) «розписувати, розфарбовувати»; ἐκ-γράφομαι – 1) «переписувати собі»; 2) «веліти 

переписати»; ὑπο-γράφω – 1) «писати внизу, робити приписку»; 2) «ставити свій 

підпис, підписувати»; 3) «висувати додаткове обвинувачення»; 4) «писати під 

диктовку»; 5) «робити записи, накидати, намічати»; 6) «підфарбовувати, підводити». 
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Отже, виділимо основні групи дієслів, якими повинні оволодіти майбутні 

філологи, та дамо їм методичну інтерпретацію. 

І. Ізоморфнi та частково iзоморфнi з українською мовою дієслова. 

1. Дієслова, звучання й семантика яких збігаються в українській (або іншій відомій 

студентові мові) та давньогрецькій: δέρω – «здирати шкіру, драти, лупити»; στέλλω – 

«слати»; λέγω – «(по) класти». 

2. Дієслова, семантика яких акумулюється з семи префікса та кореня, які 

функціонують в українській мові (але часто представлені іншими частинами мови): 

ἀγγέλλω – «сповіщати, повідомляти, заявляти, оголошувати»; προ-αγγέλλω – 

«завчасно сповіщати, наперед оголошувати»; περι-αγγέλλω – «скрізь оголошувати, 

сповіщати всім». 

3. Дієслова, кореневі морфеми яких є в українській мові, проте семантичний 

діапазон не збігається з українською мовою: θεραπεύω – «служити, бути в служінні» і 

т.д.; γράφω – 1) дряпати, розсікати; 2) записувати, писати та інші. 

ІІ. Аломорфнi з українською мовою дієслова. 

4. Дієслова з моносемантичними префіксами, які мотивують семантику слова 

шляхом кумуляції семи префікса й семи кореня: ἀ-βλεπτέω – «не бачити, не 

помічати»; συν-αδικέω – «разом скоювати злочин»; προ-αιτιάομαι – «раніше або 

наперед звинувачувати»; ἀ-βουλέω – «не бажати, не хотіти»; συν-ακούω – 

«одночасно слухати»; συμ-βασιλεύω – «разом царювати»; ὑπερ-ανατείνω – 

«надмірно витягувати». 

5. Дієслова з полісемантичними префіксами, значення яких зумовлене контекстом: 

ἀνα-βλέπω – «дивитися вгору; дивитися прямо»; ἀνα-βλέπω πρός τινα – «дивитися 

на когось; знову відкривати очі; знову отримувати зір, почати бачити, прозріти»; συμ-

βάλλω – «накопичувати, збирати, насипати; приєднувати, додавати; подавати, 

надавати; сприяти; домовлятися, приходити до згоди; з’єднувати; обмінювати(ся); 

розмовляти; (про військові дії) починати, розв’язувати; позичати; зіштовхувати, бити 
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один одного; сварити; зіставляти, порівнювати; припускати, укладати, здогадуватися; 

прикидати, визначати, оцінювати; тлумачити, пояснювати; зустрічатися, сходитися». 

6. Дієслова з префіксом нейтральної семантики, який не впливає на зміну 

семантики безпрефіксального дієслова – ігнорування семантичного відтінка префікса, 

який не є значущим для розуміння семантики слова, не відповідає логіко-світоглядній 

складовій мовної картини світу українців, тому не має лексичного еквівалента: 

αἰθριάζω (ἀέρα) – «прояснюватися, бути ясним (про небо)»; συν-αιθριάζω – 

«прояснюватися»; βοάω – «крикнути, закричати; шуміти, ревіти; видавати звуки, 

голосно кликати, голосно наказувати»; ἀνα-βοάω – «крикнути, закричати, вигукувати; 

криком (голосно) наказувати, голосно оплакувати»; ἀν-αγγέλλω – «сповіщати, 

повідомляти». 

7. Дієслова з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами: 

προβατεύω – «пасти овець»; ἀγινέω – «приводити, приганяти; приносити, 

доставляти». 

8. Дієслова з префіксом, який дає дієслову емотивно марковану семантику: ἐπι-

βλέπω – «(пильно) дивитися, дивитися, спостерігати; дивитися із заздрістю, заздрити»; 

ἀνα-φυσάσω – «дути нагору, видувати; вивергати лаву; робитися пихатим»; ἀπο-

τύπτομαι – «перестати бити себе в груди, припинити плач»; δια-μελετάω – «уважно 

слухати; активно тренуватися в чомусь». 

9. Дієслова з префіксами, які дають дієслову культурно марковану семантику (як 

наслідок – вторинні номінативні процеси): ὑποσταχύομαι – «досл. розростатися, 

немов колосся; перен. плодитися»; ὑποπερκάζω – «темніти, чорніти, тобто доспіти»; 

ὀφρυόομαι – «гордо піднімати брови»: ἀγροικίαν ὠφρυωμένος – «до грубості 

зарозумілий»; συνοφρυόομαι – «стягувати (супити) брови, отримати скорботний 

вигляд»; ἀνα-κόπτω – «збивати вбік, відсувати; відбивати, відкидати, 

віддзеркалювати; відрубувати; вибивати, виколювати; стримувати, заважати»; 

συνανακόπτω – «досл. разом бити; перен. спільно висміювати». 
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ІІІ. Фонетико-граматичнi особливостi похiдних дiєслiв. 

10. Дієслова, які не зазнають фонетичних змін на межі кореня й префікса в процесі 

словозміни при утворенні форм аориста, імперфекта перфекта, плюсквамперфекта: 

ὑπερ-βαίνω (fut. ὑπερβήσομαι, aor. ὑπερέβην); ὑπερ-βάλλω (impf. ὑπερέβαλλε) – 

«переходити, переступати; вступати, проникати; виходити з берегів, розливатися; 

виходити за межі; порушувати; перевищувати, перевершувати; переносити, 

перекидати»; προσ-άγω (fut. προσάξω, aor. 1 προσῆξα, aor. 2 προσήγαγον, pf. 

προσῆχα) – «вести (проти); підводити, наближати; приводити; приносити; 

пропонувати; чинити; доставляти, приганяти; застосовувати; притягати, приваблювати; 

збирати». 

11. Дієслова, які зазнають фонетичних змін на межі кореня і префікса в процесі 

словозміни (при утворенні форм аориста, імперфекта, перфекта, плюсквамперфекта): 

ἐπι-βαίνω – «входити, вступати; наступати; вдиратися; підніматися, збиратися; 

доходити, достигати та інш.» (fut. ἐπιβήσομαι, aor. ἐπέβην; μεθ-ίημι (іон. μετίημι, 

епічн. μεθέηκεν), ἐμ-βαίνω – «входити, вступати; занурюватися; сідати; йти вперед, 

просуватися; перен. входити, починати, рушати; ступати, ходити; наступати ногою, 

топтати (нехтувати); водити корабель та інш.» (fut. ἐμβήσομαι, aor. ἐνέβην, 

pf. ἐμβέβηκα, aor. ἐνέβησα), δια-βαίνω – «широко розставляти ноги; переходити; 

пересікати, перепливати; переправлятися, переїжджати; звертатися; перевершувати» 

(fut. διαβήσομαι aor. διέβην, pf. διαβέβηκα). 

12. Дієслова зі злиттям префікса з аугментом (повне поглинання префікса 

аугментом): ἀ-βουλέω – «не хотіти; не бажати» (aor. ἠ-βούλουν).

IV. Дiєслова з дiалектними варiантами префiксiв. 

ὑπερ-βάλλω – «переходити, переступати; вступати, проникати; виходити з 

берегів, розливатися; виходити за межі; порушувати; перевищувати, перевершувати; 

переносити, перекидати»; еп.-іон. ὑπειρβάλλω, іон. ὑπερβαλέω; μεθ-ίημι – 

«(від)пускати; ослабляти; випускати; відкладати в бік; залишати; роняти, лити; 

вимовляти, говорити, кидти та інш.», іон. μετίημι. 
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До простих для засвоєння належать похiдні дiєслова, які мають аналоги або 

еквіваленти в рідній мові студента або в інших іноземних мовах, які знає студент. 

Середній рiвень труднощiв пiд час вивчення викликають дієслова з 

моносемантичними префіксами, які мотивують семантику слова шляхом кумуляції 

семи префікса й семи кореня; дієслова з префіксом нейтральної семантики, який не 

впливає на зміну семантики безпрефіксального дієслова; дієслова з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами. 

Високий рівень труднощів викликають дієслова з полісемантичними префіксами, 

значення яких зумовлене контекстом, дієслова з префіксом, який надає дієслову 

емотивно маркованої семантики; дієслова з префіксами, які надають дієслову 

культурно маркованої семантики (як наслідок вторинних номінативних процесів). 

З граматичного погляду, до простих для засвоєння належать дієслова, які не 

зазнають фонетичних змін на межі кореня й префікса в процесі словозміни. 

Дієслова, які зазнають фонетичних змін на межі кореня й префікса в процесі 

словозміни, дієслова зі злиттям префікса з аугментом (повне поглинання префікса 

аугментом) та дієслова з діалектними варіантами префіксів викликають середній рівень 

труднощів, якщо ці явища не впливають на зміну семантичного поля дієслова у процесі 

його словозміни. 

Навчання префіксальних дієслів здійснюється з виходом на читання оригінальних 

текстів. Тому варто здійснити дoбiр текстів для читання. 

Услід за І. Воробйовою, вважаємо, що дoбiр текстів для читання здійснюється з 

позиції урахування вікових особливостей та пізнавальних мотивів студентів, етапу та 

умов навчання мови [46, c. 122]. 

Критерії дoбoру текстового матеріалу для читання напрацювала 

Л. Смелякова [191]. У методиці викладання класичних мов, зокрема у давньогрецькій, 

ця проблема знайшла розв’язання у дисертації В. Шовкового [247]. Тож основними 

критеріями дoбoру текстового матеріалу є критерій автентичності, критерій 

інформаційної цінності, критерій повноти й систематичності представлення художньої 

літератури майбутньому читачу, критерій відповідності прагматикону. 
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Критерій автентичності, який є основним, передбачає використання 

оригінальних текстів для формування навичок і вмінь, оскільки автентичні тексти 

якнайяскравіше ілюструють функціонування мовних явищ у тій формі, яка властива 

його носіям, і в тому соціальному контексті, що є природним для певної 

лінгвокультурної спільноти [247, c. 133]. За критерієм автентичності можуть 

добиратися як цілісні тексти, так і окремі речення, які фіксують різні семантичні 

відтінки похiдних дiєслiв. 

Згідно з критерієм інформаційної цінності дoбoру підлягають такі тексти, які 

максимально репрезентують особливості синтаксису, морфології, культурно марковані 

лексеми та фразеологізми давньогрецької мови, а також містять лінгвосоціокультурну 

інформацію про античний світ [247, с. 133]. Кожен текст чи окреме речення повинні 

бути максимально інформативними: насамперед містити інформацію про широкий 

семантичний діапазон похiдного дiєслова; кількість дібраних речень має бути такою, 

щоб максимально повно відoбразити найбільш вживані семи похiдних дiєслiв, їх 

емотивні та культурно марковані значення. 

Критерій повноти й систематичності представлення художньої літератури 

майбутньому читачеві передбачає використання в навчальному процесі якомога 

ширшого жанрово-стильового розмаїття творів та їх упорядкованість [191, c. 90]. Перед 

викладачем стоїть завдання дібрати такі тексти, які б репрезентували вживання 

похiдних дiєслiв (точніше, експлікації їхнього семантичного діапазону) у текстах 

(фрагментах текстів) різних історичних періодів розвитку давньогрецької мови, різних 

жанрів та літературних стилів. 

Важливо враховувати критерій відповідності прагматикону студентів їхнім 

читацьким мотивам, настановам, потребам: змістово-пізнавальний аспект текстів 

повинен охоплювати інокультурну інформацію про країну та народ [262, c. 26-29; 

276, c. 163-168;]. Згідно з дослідженнями В. Шовкового це тексти з міфологічною, 

мистецькою тематикою, бібліографічні твори (про життя видатних постатей 

античності), тексти про звичаї, традиції, ритуали давніх греків, мораль та світогляд, 

тексти історичного та історико-культурного змісту [247, с. 187]. 
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Отже, аналіз теоретичних джерел з проблем дoбoру мовного та мовленнєвого 

матеріалу з класичних мов, а також морфологічних та фонетичних особливостей 

давньогрецьких дієслів дав підстави стверджувати, що дoбiр лексики здійснюється з 

позицій функціонально-структурного та лінгвокраїнознавчого підходів на основі 

критеріїв частотності, сполучуваності, культурної специфічності, ментальної 

специфічності, словотвірної цінності, багатозначності, стилістичної маркованості. 

Дoбiр текстового матеріалу для навчання похiдних префiксальних дiєслiв повинен 

здійснюватися за критеріями автентичності, інформаційної цінності, повноти й 

систематичності представлення художньої літератури майбутньому читачеві, 

відповідності прагматикону студента. 

 

2.2. Методика семантизації похідних дієслів давньогрецької мови 

 

Лексичні знання – відoбраження у свідомості студента результату пізнання 

лексичної системи іноземної мови у вигляді поняття про цю систему й правил 

користування нею. До лексичних знань належать знання усної та письмової форм 

слова; семантики слова (денотативне й конотативне значення); парадигматичних 

зв’язків слова; його стилістичної та лінгвосоціокультурної забарвленості; синтаксичної 

та лексичної сполучувальної цінності слова; правил словотвору; схожості та / або 

розбіжності у лексичних системах рідної та іноземної мов [193, c. 17]. 

Семантизація лексики має дуже важливу роль у процесі навчання мови. Власне, із 

семантизації розпочинається процес формування лексичних навичок та їх інтегрування 

до умінь в різних видах мовленнєвої діяльності. 

У навчанні лексики З. Соломко виділяє три етапи: 1) презентація, семантизація й 

первинне закріплення лексичних одиниць; 2) автоматизація мовленнєвих дій студентів 

із новими лексичними одиницями; 3) удосконалення лексичних навичок у різних видах 

мовленнєвої діяльності [199, с. 36]. С. Смоліна вважає, що на першому етапі 

відбувається формування знань про лексичну систему іноземної мови, правил 

користування нею, семантизація лексичних одиниць, показ особливостей її 

використання; на другому етапі відбувається формування лексичних навичок на рівні 
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словоформи, вільного словосполучення, речення, понадфразової єдності 

(діалогу / монологу), мікротексту [193, с. 19]. 

До навчання нових лексичних одиниць історично склалося чотири підходи: 

свідомо-зіставний, функціональний, інтуїтивний, інтенсивний. Навчання лексики 

класичних мов здійснюється з позиції інтегрування різних підходів. Свідомо-зіставний 

підхід передбачає «розкриття значення та форми лексичної одиниці, а не особливостей 

її застосування в мовленні; автоматизація здійснюється шляхом зіставлення з рідною 

мовою, використання перекладу, некомунікативних вправ, відповідей на запитання; 

самостійні висловлювання з використанням лексичних одиниць обмежуються 

навчальним завданням» [193, с. 19]. Свідомо-зіставний підхід відповідає меті й змісту 

навчання класичних мов в аспектах розкриття значення та форми, автоматизації 

лексичних дій шляхом зіставлення з рідною мовою та перекладу за допомогою 

некомунікативних вправ. Проте ми не можемо беззаперечно прийняти цей підхід. 

Навчання лексичних одиниць має здійснюватися не лише у форматі значення та форми, 

але й має бути спрямованим на опанування студентами функції слова в мовленні, що є 

прерогативою функціонального підходу. У рамках цього підходу функція лексичної 

одиниці розкривається через контекст; засвоєння форми, значення й функції 

здійснюється інтегровано. Проте функціональний підхід спрямований на навчання 

лексики насамперед у продуктивному мовленні: «автоматизація відбувається шляхом 

самостійного вибору та комбінування лексичних одиниць у процесі оформлення 

думки» [193, с. 19] і, на перший погляд, не може бути релевантним процесові навчання 

лексики класичних мов. Однак ми не бачимо перешкод розглянути цей підхід під кутом 

зору рецептивного мовлення. Навчання лексики, а отже, опанування форми, змісту й 

функції слів, може відбуватися й у процесі інтерпретації текстів, де студент сприймає 

вже готове слово, яке має конкретне лексичне значення, мотивоване контекстом, 

виконує певну функцію в мовленні. Читач здійснює комбінування лексичних одиниць у 

процесі читання, сприймаючи їх форму та інтерпретуючи зміст і функції. 

Удосконалення лексичних навичок та комбінування їх в уміння читати буде 

здійснюватися на матеріалі комунікативних вправ – читання й інтерпретації 

оригінальних текстів. При інтуїтивному підході «семантизація здійснюється шляхом 
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встановлення безпосереднього зв’язку значення слова без опори на рідну мову; 

автоматизація відбувається в процесі багаторазового відтворення; активізація 

лексичних одиниць здійснюється в умовах, наближених до природного спілкування» 

[193, с. 19]. Означений підхід є релевантним для формування потенціального словника 

похідних слів, що здійснюється часто інтуїтивно як результат кумуляції кореневих, 

префіксальних, суфіксальних та інших сем. Інтуїтивним часто є розуміння 

денотативного та конотативного значення полісемантів, яке визначається з контексту, 

відображає певний фрейм чи сценарій, уявлення про прототипічне значення слова. 

Інтенсивний підхід, за якого навчання лексики відбувається в процесі «багаторазового 

представлення великого обсягу лексичних одиниць у полілозі, відтворення лексичних 

одиниць у контексті, імітації – з використанням паралінгвістичних засобів, 

автоматизації – в умовах керованого спілкування» [193, с. 19] вважаємо нерелевантним 

нашому дослідженню. 

Ознайомлення з новою лексичною одиницею включає роботу над формою, 

змістом і вживанням слова й розпочинається з первинного звукового та графічного 

представлення слова. Наступним кроком є семантизація лексичної одиниці. На цьому 

етапі необхідно обрати найбільш ефективний спосіб презентації нових слів відповідно 

до ступеня навчання, рівня знань студентів, мети й завдань конкретного заняття [57 

с. 13-14]. Головне завдання етапу семантизації полягає в тому, щоб довести до 

розуміння студентів значення слова або фразеологічного вислову, показати особливості 

його вживання в мовленні, особливості сполучуваності з іншими словами, граматичні 

особливості. Семантизація – це система дій, пов’язана з розкриттям значення слова, 

тобто, встановлення взаємозв’язку між формою слова і вираженим ним поняттям, 

предметом, явищем [168]. 

Способи семантизації нової лексики класифікують на перекладні та безперекладні. 

До перекладних способів належить однослівний переклад, багатослівний переклад, 

пофразовий переклад, тлумачення або пояснення значення лексичної одиниці рідною 

мовою. До безперекладних способів належить наочна семантизація 

(демонстрація / ілюстрація); мовна семантизація за допомогою контексту, 

ілюстративного речення, зіставлення однієї лексичної одиниці з іншими відомими в 
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іноземній мові (використання антонімів, синонімів, дефініцій, тлумачення або 

пояснення значення слова іноземною мовою) [193, с. 20]. 

В. Шовковий у навчанні давньогрецької мови, окрім традиційних, 

загальновідомих способів семантизації лексики (переклад слова, словосполучення, 

фразеологізму (для слів з еквівалентами в українській мові), використання синонімів, 

антонімів, ілюстрація або демонстрація предмета, поняття: використання натуральної 

та зображувальної наочності; сюжетна розповідь, історико-культурний контекст; 

словесне пояснення – слова чи вирази, які потребують додаткових роз’яснень; 

контекстуальний аналіз слова – для визначення його основних семантичних відтінків; 

використання комплексу різних прийомів (зображення, словесного тлумачення, 

перекладу тощо)), додає ще прийом зняття маркованості (переносного, метафоричного, 

алегоричного значення) й пошук стилістично нейтрального відповідника або заміна 

слова українським стилістично маркованим відповідником. Ми поділяємо думку 

В. Шовкового про те, що в прийомах семантизації домінувальною є герменевтична 

складова – спрямованість на інтерпретацію та розуміння лексичного фонду як 

вплетеного до культури та ментальності носіїв мови [247, с. 229-230]. 

Вибір найефективнішого способу семантизації похідних дієслів зумовлюється 

його типологією, запропонованою в попередньому параграфі. 

Прийом перекладу (встановлення еквівалента слова в рідній мові) 

використовується для дієслів, звучання, денотативні й конотативні значення яких 

збігаються в українській та давньогрецькій мовах (δέρω, στέλλω). Для дієслів, 

семантика яких акумулюється з семи префікса та кореня (ἀγγέλλω, προ-αγγέλλω, 

περι-αγγέλλω, ἀ-βλεπτέω, ἀ-βουλέω), використовуємо прийом перекладу з 

калькуванням (поморфемний переклад слова). Цей прийом можна використовувати для 

семантизації дієслів з моносемантичним префіксом. Дієслова, кореневі морфеми яких 

присутні в українській мові, проте семантичний діапазон не збігається з українською 

мовою (θεραπεύω, γράφω), потребують перекладу із супровідним поясненням та 

тлумаченням. 
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Під час семантизації дієслів, значення яких мотивоване префіксом, необхідно, на 

нашу думку, репрезентувати слово в опозиції похідне-непохідне. Це дозволить, з 

одного боку, закріпити знання семантики непохідного дієслова, сформувати в студентів 

уявлення про сему префікса, а з іншого боку, дасть можливість проілюструвати шляхи 

розвитку семантики деривата: ἀδικέω – «вчиняти злочин, здійснювати беззаконня», 

συν-αδικέω – «разом скоювати злочин»; αἰτιάομαι – «звинувачувати», προ-

αιτιάομαι – «раніше або наперед звинувачувати». 

У межах когнітивного підходу до навчання іноземних мов В. Шовковий пропонує 

такі способи семантизації лексики: «встановлення загального та прототипічного 

лексичного значення», «фреймового / сценарієвого аналізу», аналізу «метафоричного 

поля лексеми». Окреслені способи спрямовані на формування у студентів через 

лексичну підсистему мови фрагментів мовної та концептуальної картини світу. 

Означені прийоми є релевантними герменевтичному підходу, процесові навчання 

іноземних мов взагалі та класичних зокрема у вищій школі на поглибленому етапі 

[249]. 

Для дієслів із полісемантичними префіксами, конкретне значення яких 

зумовлюється контекстом (ἀνα-βλέπω, συμ-βάλλω), пропонуємо прийом 

«встановлення загального та прототипічного лексичного значення». Під час 

вивчення лексикону на базі змістового ядра похідного слова або лексичного прототипу 

методика презентації дещо змінюється: студентам пропонується лексичний прототип і 

набір ситуацій і фреймів, назви яких – інші лексико-семантичні варіанти – повинні бути 

виведені на основі цього змістового ядра. При цьому підході знімається складне 

завдання виведення на основі відомих механізмів звуження, розширення, метонімії, 

метафори всіх значень слова від основного значення [96]. Для встановлення загального 

та прототипічного лексичного значення пропонуємо студентам проаналізувати 

словникову статтю з усіма лексичними значеннями слова й встановити загальне, часто 

схематичне, лексичне значення. Студент повинен дібрати таке слово, яке об’єднує всі 

значення, або описати лексичне значення полісеманта мовою примітивів. Це дозволить 

сформувати у свідомості студента семантичний стрижень слова, який збережеться в 
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довготривалій пам’яті й активізується в контекстуальних випадках вживання слова. Для 

цього пропонуємо некомунікативні рецептивні лексичні перекладні аналітичні вправи 

на аналіз семантичної парадигми слова. 

Вправа 1. Мета вправи: формування знань про загальне лексичне значення 

полісеманта; формування вмінь аналізу семантичної парадигми слова та встановлення 

мотивації її розширення, спільного семантичного стрижня, який об’єднує наявні у 

слова значення. 

Інтрукція: Прочитайте словникову статтю, зверніть увагу на всі значення 

полісеманта, визначте, яким словом, словосполученням чи реченням можна об’єднати 

усі ці значення. Встановіть, на основі якого різновиду метафоризації розвинулися 

значення «охоплювати питання повністю; висловлювати щось словами», «осягати, 

розуміти», «ставати вагітною». 

Συλλαμβάνω – 1) збирати, з’єднувати, об’єднувати; 2) закривати; 3) забирати (з 

собою), відводити; 4) захоплювати; 5) затримувати, піддавати арешту; 6) охоплювати 

(охоплювати питання повністю; висловлювати щось словами); 7) засвоювати; 

8) осягати, розуміти; 9) приймати в себе; 10) ставати вагітною; 11) тж. med. 

допомагати, надавати підтримку. 

Полісемант у синтагматиці може мати лише одне значення, зумовлене контекстом. 

Для встановлення цього конкретного значення необхідно використовувати 

контекстуальний аналіз, який часто супроводжується поясненням лексичного значення 

слова, добором синонімів, антонімів, гіперо-гіпонімів. Для встановлення конкретного 

значення полісеманта використовуємо рецептивні некомунікативні лексичні двомовні 

аналітичні вправи на аналіз контекстуального значення слова. 

Вправа 2. Мета вправи: формування вмінь аналізувати семантичну парадигму 

слова, визначати загальне лексичне значення, встановлювати контекстуальне значення 

слова. 

Інструкція: Прочитайте словосполучення (речення / текст). Визначте загальне, а 

потім конкретне лексичне значення виділених дієслів. 
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νόσου κάμνοντι συλλαβέσθαι (Soph.); τὸ κάλλιστον τέλος ἀπολαβεῖν (Plut.); 

ὑπ’ἀνέμων ἀπολαμφθέντες (Her.). 

Послідовне та взаємопов’язане виконання вправи 1 та вправи 2 дасть можливість 

сформувати у студентів алгоритм дій із визначення лексичного значення слова: 

спочатку студент інтерпретує загальне значення лексичної одиниці, потім добирає 

найбільш вдалий інваріант значення цього слова в конкретному контексті. 

Для семантизації дієслів з префіксом, який надає дієслову оцінно-емотивно 

маркованої та культурно маркованої семантики, слід використовувати кілька прийомів, 

зокрема переклад, словесне пояснення, зняття маркованості (переносного, 

метафоричного, алегоричного значення), пошук стилістично нейтрального 

відповідника або заміна українським стилістично маркованим відповідником. Однак, 

поряд із названими прийомами, у межах лінгвокультурологічного та когнітивного 

навчання лексики варто застосувати прийом «фреймового / сценарієвого аналізу». 

Згідно з цим аналізом семантизація лексичної одиниці здійснюється як оволодіння 

системою знань, сценаріїв дій, асоціацій, оцінно-емотивних афектів, які були 

репрезентовані у свідомості носіїв мови. Для виявлення системи знань, сценаріїв дій, 

оцінно-емотивних афектів, які імпліцитно чи експліцитно представлені в слові, 

пропонуємо рецептивні некомунікативні лексичні двомовні аналітичні вправи на аналіз 

словникових статей. 

Вправа 3. Мета вправи: формування екстралінгвістичних знань про фрагмент 

світу, вербалізованого культурно маркованими дієсловами; умінь виявлення системи 

знань, сценаріїв дій, які імпліцитно чи експліцитно представлені у слові. 

Інструкція: Прочитайте слова, поясніть їхні значення, зробіть розгорнуту 

доповідь про дії, вербалізовані наведеними словами. 

κωμάζω – здійснювати веселу процесію на честь Вакха та інших богів; 

ὀστρακίζω – виганяти шляхом остракізму (виганяли тих громадян, які через свою 

впливовість або могутність вважалися небезпечними для демократії, виганяли людину 

за умови, якщо проти неї голосували понад 6000 мешканців). 
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Вправа 4. Мета вправи: формування екстралінгвістичних знань про оцінний та 

емотивний фрагменти мовної картини світу давніх еллінів; умінь виявлення оцінно-

емотивних компонентів семантики, які імпліцитно чи експліцитно представлені у слові. 

Інструкція: Прочитайте слова, поясніть їхнє значення, визначте оцінно-

емотивний компонент семантики. Визначте, що у стародавніх греків вважалося 

позитивним, а що негативним, що в них викликало емоції осуду, схвалення, радості, 

смутку тощо. 

δημαγωγέω – управляти народом (за допомогою низьких засобів: лестощів, 

облуди), у негативному розумінні; 

ὀφρυόομαι – гордовито піднімати брови: ἀγροικίαν ὠφρυωμένος – до грубості 

зарозумілий. 

Для визначення конотативних значень полісемантів пропонуємо застосовувати 

прийом «аналізу метафоричного поля лексеми», що здійснюється в контексті аналізу 

семантичної парадигми слова. Згідно з цим аналізом, студент повинен зрозуміти 

асоціації, які могло викликати слово у свідомості носіїв мови. 

Для аналізу метафоричного поля пропонуємо некомунікативні рецептивні 

лексичні двомовні аналітичні вправи на аналіз словникової статті: виявлення 

метафорично-асоціативного поля слова. 

Вправа 5. Мета вправи: формування знань про непрямі значення слова, про 

метафорично-асоціативне поле слова. 

Інструкція: Прочитайте словникову статтю та 1) визначте: a) пряме лексичне 

значення слова; b) загальне лексичне значення полісеманта; c) переносні значення; 

2) встановіть асоціації, які могли виникати в еллінів із цим слово-поняттям, і тип 

метафори. 

ἀνακόπτω – збивати вбік, відсувати; відбивати, відкидати, віддзеркалювати; 

відрубувати; вибивати, виколювати; стримувати, заважати; συνανακόπτω – досл. 

разом бити; перен. спільно висміювати. 

Дієслова з префіксами нейтральної семантики можна семантизувати за допомогою 

перекладу та пояснення – акцентування уваги на нейтральній семантиці префікса. 
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Для ознайомлення з особливостями функціонування слова в мові вважаємо за 

необхідне репрезентувати його в контексті, який ілюструє зв’язок лексеми з іншими 

словами, тобто особливості керування дієслова, його валентність. Отже, основним 

прийомом семантизації є контекстуальний аналіз. На прикладі контексту можна 

прослідкувати зміну семантики слова в поєднанні з іншими повнозначними та 

службовими словами. Наприклад, дієслово ἀναδύομαι у поєднанні з прийменником ἐκ 

(ἐκ τοῦ βυθοῦ) має значення «виходити з глибини, підніматися, спливати, виринати», з 

прийменником ἐς (ἐς ὄμιλον) це дієслово має протилежне значення – «відступати 

вглиб, ховатися»; у поєднанні зі словом οἱ ποταμοί (ἀνέδυσαν οἱ ποταμοί) – означає 

«вичерпуватися, висихати»; у поєднанні з акузативом без прийменника слово набуває 

значення «ухилятися, уникати»: πόλεμον δεδοικίας καὶ ἀναδυόμενος – «бути 

охопленим страхом і (усіляко) ухилятись». 

Для ознайомлення з особливостями функціонування слова в мові можна 

використати лексичні рецептивні некомунікативні двомовні аналітичні вправи на 

встановлення лексичного значення похідного слова в контексті. 

Вправа 6. Мета вправи: формування знань про конкретну реалізацію семантики в 

контексті – у поєднанні з іншими словами. 

Інструкція: Прочитайте речення, знайдіть похідні дієслова, визначте, із якими 

словами вони поєднуються, якими відмінками керують. Встановіть лексичне значення 

цих дієслів. 

Kαὶ δὴ καὶ Μέλητος ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐκκαθαίρει τοὺς τῶν νέων τὰς 

βλάστας διαφθείροντας, ὥς φησιν· ἔπειτα μετὰ τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν 

πρεσβυτέρων ἐπιμεληθεὶς πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει 

γενήσεται, ὥς γε τὸ εἰκὸς συμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ (Plat. Eut. 3а). 

Для читання  оригінальних текстів студент повинен оволодіти широким 

діапазоном особливостей вживання деривата в мовленні. Тому ми пропонуємо разом з 

аналізом слова в реченні вдаватися до аналізу словникової статті з метою встановлення 

найчастотніших та найсуттєвіших (у плані впливу на семантику слова) випадків 
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поєднання лексеми. Для цього розроблено лексичні некомунікативні рецептивні 

двомовні аналітичні вправи. 

Вправа 7. Мета вправи: формування знань про семантичну парадигму слова та 

про конкретну реалізацію семантики в контексті – у поєднанні з іншими словами. 

Інструкція: Прочитайте словникову статтю, випишіть особливості вживання 

похідного полісеманта та його значення залежно від керування, зміни граматичного 

значення стану, набуття переносного значення тощо (за зразком). 

Зразок:                                                              ἀνα-κοινόω 

 

τινί τι 

med. τίνι τι; τινι περί 

τινος; 

τινι ὑπέρ τινος 

med. (переносне) 

повідомляти кому… що 
радитися з кимось про 

щось 

з’єднуватися, зливатися (τῷ 

Ἴστρῳ) 

Отже, на етапі семантизації студенти повинні запам’ятати звуко-буквені ансамблі 

лексичних одиниць та їхні значення. Для цього необхідно навчити студентів мнемічно-

когнітивних стратегій (виписаними в параграфі 1.4.): спонукати до пошуку спільних 

рис давньогрецьких слів й українських, звертати увагу на суфіксальні, префіксальні та 

кореневі морфеми, які входять до складу слова й мотивують його семантику, групувати 

слова за семантичними та формальними ознаками. 

 

2.3. Технологія формування навичок оперування похідними дієсловами та 

інтегрування їх в уміння читання 

 

Під технологією навчання слідом за Р. Минайловим розуміємо педагогічну 

діяльність, яка реалізує науково обґрунтований проект дидактичного процесу й має 

більш високий ступінь ефективності, надійності й гарантованості результату, ніж це має 

місце при традиційних моделях навчання; логічно структурований дидактичний 
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процес, який відбувається під впливом певних педагогічних умов і забезпечує 

прогнозований результат [131]. 

Педагогічна технологія становить змістовну техніку реалізації навчального 

процесу [22]. Технологія навчання передбачає застосування алгоритму формування 

рецептивних і продуктивних навичок володіння лексикою, створеного з урахуванням 

когнітивних, перцептивних і комунікативних особливостей студентів [10]. 

Технологія формування лексичних навичок насамперед передбачає визначення 

етапів та впровадження комплексів вправ і завдань, релевантних психології 

формування лексичної навички, мнемо-когнітивним процесам у свідомості студентів, 

етапності формування розумових дій, дидактичним і методичним принципам навчання. 

Навчання похідних дієслів давньогрецької мови передбачає інтегроване 

формування рецептивних лексичних навичок, потенціального словника, рецептивних 

граматичних навичок, лінгвосоціокультурних знань та навичок, умінь читання. 

У методиці навчання лексики існують певні досягнення в розробці та 

впровадженні технологій формування лексичних навичок. 

Так, З. Соломко, виділивши три етапи навчання лексики, обґрунтовує, що на 

першому етапі (презентація, семантизація й первинне закріплення) має відбуватися 

«створення звукового, графічного й семантичного образів лексичної одиниці, перевірка, 

повторення й поглиблення лексичних знань. На другому етапі (автоматизація 

мовленнєвих дій студентів із новими лексичними одиницями) відбувається формування 

навичок оперування лексичними одиницями на рівні слова / словоформи, вільного та 

стійкого словосполучення, речення; на рівні міні-тексту (діалогічної та понадфразової 

єдності). На третьому етапі (удосконалення лексичних навичок) відбувається 

удосконалення рецептивних лексичних навичок та їх інтегрування в уміння читання 

[199, с. 40]. 

Таку етапність у навчанні лексики знаходимо в працях інших науковців 

(А. Гордєєва [57], С. Смоліна [193], С. Шатілов [241]). Так, С. Шатілов виділяє три 

етапи формування лексичних навичок: 1 етап – етап уведення, семантизації нового 

слова й первинного його відтворення; 2 етап – етап ситуативного тренування та 

створення міцних лексичних мовленнєвих зв’язків в однотипних мовленнєвих 
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ситуаціях; 3 етап – варіативний ситуативний – створення динамічних лексичних 

мовленнєвих зв’язків, навчання новокомбінуванню знайомих лексичних елементів у 

різних контекстах [241, с. 125]. Другий і третій етапи спрямовані на створення міцних 

лексичних мовленнєвих зв’язків (навичок) – зв’язків слухо-мовленнєвомоторного 

образу слова з його значенням, зв’язок слова з іншими словами [241, с. 126]. Названі 

праці дають основу для визначення етапів навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови. 

Перш ніж перейти до розробки методичних прийомів реалізації етапів 

автоматизації мовленнєвих дій студентів із новими лексичними одиницями та 

удосконалення лексичних навичок із подальшим їх інтегруванням в уміння читання, 

вважаємо за необхідне виділити основні засади навчання лексики майбутніх філологів. 

1. Навчання похідних дієслів вважаємо доцільним організовувати за дериваційно-

гніздовим принципом. У методиці навчання сучасних іноземних мов домінувальним є 

тематичний принцип організації та навчання лексики, який не може бути застосований 

у навчанні класичних мов, оскільки реалії тогочасного життя та побуту настільки 

віддалені від сьогодення, що малоймовірною видається можливість організації процесу 

навчання за тематичною вертикаллю, до того ж її не можна реалізувати в повному 

обсязі, оскільки метою не є навчання студентів говорити класичними мовами, а лише 

читати тексти. 

Ще в працях, опублікованих у 70-тих роках ХХ століття, В. Виноградов 

наголошував на тому, що в навчанні студентів-філологів поряд із традиційними 

методами необхідно використовувати й інший метод засвоєння словника – через 

лексичні гнізда, що становлять «сукупність лексичних одиниць, спільність яких за 

змістом відображена в спільності слів кореня» [38, c. 85]. 

Услід за Г. Плотніковою вважаємо, що тематичне обмеження засвоєної лексики 

створює перешкоди для більш широкого застосування мови на основному та вищому 

етапах навчання, тобто учень виявляється пасивним, якщо розмова виходить за межі 

вивчених тем. Гніздовий принцип сприяє інтенсивному поповненню активного 

лексичного запасу, не обмеженого певними темами; знайомство з гніздами – це 

найбільш короткий і раціональний шлях оволодіння лексикою [152]. 
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Поділяючи погляди О. Кубрякової та С. Побєдинської, лексичне гніздо вважаємо 

основною одиницею вивчення словника. Міцність засвоєння словника залежить від 

ступеня сформованості словотворчих моделей. Під час вивчення словникових гнізд, як і 

при вивченні слів у тематичних групах, студенти сприймають лексику теж в системі, 

але ця системність іншого типу: вона дозволяє бачити динаміку словника та внутрішні 

механізми його розвитку. Крім того, з точки зору когнітивної лінгвістики робота зі 

словотворчими гніздами розширює уявлення у студентів про мовну картину світу, 

оскільки кожне гніздо є своєрідним підсумком осмислення світу людиною [110, с. 90-

96; 153]. 

Л. Акуленко та Л. Засорина зокрема стверджують, що «знання 100 найбільш 

продуктивних коренів створює базис потенціального словникового запасу, який у 80 

разів перевершує початковий перелік коренеслів [4, с. 34]. У процесі опрацювання 

лексичних гнізд відкриваються широкі можливості для роботи над стилістичною 

диференціацією лексики, оскільки серед споріднених слів присутні елементи різних 

стилістичних пластів. Робота з гніздами удосконалює навички використання механізму 

словотворення як з метою сприйняття мови, так і її породження, бо це показує 

дериваційну значимість словотвірних елементів і сферу їх застосування [152]. 

2. Навчання похідних дієслів вважаємо доцільним організовувати відповідно до 

етапів та психологічних засад формування навички. Аналіз методичної та 

психологічної літератури показав: 1) мовленнєво-руховий аналізатор є провідним у 

навчанні всіх видів мовленнєвої діяльності [144]; 2) звукомоторні образи мовного та 

мовленнєвого матеріалу є основою для подальшого формування всіх видів мовленнєвої 

діяльності [75; 76]; з написаного вище випливає, що 3) в навчанні похідних дієслів 

репродуктивна лексична навичка повинна формуватися, випереджаючи формування 

рецептивної; 4) основною метою навчання похідних дієслів класичних мов залишається 

формування рецептивних лексичних навичок, однак воно здійснюється на базі 

репродуктивних. 

3. Услід за Н. Скляренко ми вважаємо, що «вправи є головним методичним 

засобом організації, управління й удосконалення навчальної діяльності, а правильно 
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побудовані серії вправ роблять процес навчання раціональним, цілеспрямованим, 

комунікативним і результативним» [187]. 

Вправи повинні відповідати принципам активності, взаємопов’язаного навчання 

аспектів іноземної мови за домінувальної ролі одного з них, співвивчення іноземної 

мови та іноземної культури, урахування рідної мови (зіставності), інтегрованого 

навчання аспектів іноземної мови (лексики, фонетики, граматики); вправи повинні 

складатися з інструктивної, виконавчої та контрольної частини; аспектні вправи мають 

бути зорієнтовані на читання як єдиний вид мовленнєвої діяльності, яким повинні 

оволодіти студенти; вправи повинні стимулювати студентів до самостійного аналізу 

способів виконання вправи, власного результату успішності виконання запропонованої 

вправи; вправи мають розвивати здатність студентів використовувати навчальні 

стратегії для оптимізації навчання іноземної мови; зміст, послідовність та завдання 

вправ повинні відповідати етапам формування навички; вправи повинні бути адекватні 

процесу читання. 

Тож в умовах дериваційно-гніздового принципу організації навчання похідних 

дієслів першим етапом навчання словотвірного гнізда має стати опанування 

студентами словокореня – непохідного дієслова (маємо на увазі безпрефіксального). 

Після семантизації (способи семантизації викладені в попередньому параграфі) 

наступним кроком стало формування навичок оперування цими дієсловами. Відповідно 

до етапів та психологічних засад формування лексичних навичок вважаємо доцільним 

розпочати цей процес із утворення репродуктивних навичок. Формування 

репродуктивної навички бере початок зі сприйняття, впізнавання, ідентифікації, 

імітації, диференціації, самостійної семантизації, номінації та запам’ятовування 

лексичної одиниці [199]. Після цього відбувається моделювання мовленнєвих дій 

студентів із новими лексичними одиницями за допомогою вправ на рівні 

слова / словоформи, вільного та стійкого словосполучення, речення та понадфразової 

єдності. Насамкінець – інтегрування навичок в уміння [199, с. 40]. Такої ж 

послідовності та типології вправ дотримується й О. Соловова. Науковець конкретизує 

ці вправи. Вправи на рівні слова: 1) виразити думку, складене поняття одним словом; 

2) дібрати синоніми / антоніми до поданого слова; 3) вибрати слово з найбільш 
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загальним значенням; 4) розташувати слова за певним принципом чи ознакою; 

5) визначити слово, яке не відповідає поданій групі слів; 6) утворити якомога більше 

спільнокореневих слів. Вправи на рівні словосполучення: 1) скласти / дібрати 

словосполучення до запропонованих слів; 2) поєднати слова таким чином, щоб 

утворився фразеологізм (прислів’я); 3) дібрати до одного іменника якомога більше 

прикметників та дієслів. Вправи на рівні речення і понадфразової єдності: 1) відповісти 

на питання; 2) поставити питання до виділених слів; 3) закінчити речення; 4) поєднати 

частини речень у зв’язний текст; 5) дібрати або придумати заголовок до картинки; 

6) дати свою дефініцію слова; 7) прокоментувати прислів’я; 8) скласти розповідь із 

запропонованими словами [128, с. 94]. Переважна більшість цих вправ може бути 

використана в навчанні лексики класичних мов, за винятком останньої групи, яка 

матиме суттєві обмеження, зокрема в частині встановлення дефініції, коментування 

прислів’їв, складання розповідей (давньогрецькою мовою студенти цього не роблять, 

оскільки не вивчають мову з метою спілкування). 

У розробці вправ для формування лексичної навички будемо спиратися на 

етапність, визначену Ю. Пассовим: 1) сприйняття слова в процесі його 

функціонування; створення звукового образу слова; 2) створення значення слова; 

3) імітація слова в ізольованому вигляді або в контексті; 4) позначення, спрямоване на 

самостійне називання об’єктів певним словом; 5) комбінування (слово вступає в нові 

зв’язки); 6) вживання слова в різних контекстах [146]. 

Отже, логіка побудови комплексу вправ на формування репродуктивних 

лексичних навичок передбачає поетапне залучення лексичної одиниці до 

змодельованого репродуктивного мовлення, що не передбачає виходу за межі 

речення. Основний акцент будемо робити саме на репродуктивному усному мовленні, 

яке є основою у формуванні лексичної навички. 

У процесі формування лексичних репродуктивних навичок вважаємо за доцільне 

навчати студентів загального лексичного значення слова, що створить базу для 

оволодіння семантичною парадигмою деривата. 

Наведемо зразки рецептивно-репродуктивних некомунікативних лексичних 

двомовних аспектних вправ. 
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Вправа 8. Мета вправи: ознайомлення зі звуко-графічними образами нових 

дієслів, їхніми значеннями; забезпечити імітацію, запам’ятовування нових дієслів, їхніх 

парадигматичних зв’язків. 

Інструкція: Прочитайте речення. Підкресліть (випишіть) незнайомі дієслова, 

проаналізуйте форми та перекладіть речення. Проговоріть невідомі дієслова й 

запам’ятайте їх. Назвіть (випишіть) синоніми / антоніми до поданих дієслів. 

οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ 

πόσους κοφίνους ἐλάβετε (Matth.ІІ 16:9). 

ἐν ἀδείᾳ τε καὶ μακαρίῳ βίῳ ἥ τε σύγκλητος μάλιστα καὶ οἱ λοιποὶ πάντες 

βιώσεσθαι προσεδόκων (Herod. Ab exc.divi Mar. 2.4.8-9). 

Вправа 9. Мета вправи: мотивування усного самостійного вживання нових слів, 

доведення до автоматизму дій із відтворення звукомоторного образу нових слів, 

співвіднесення звукомоторного образу слів з семантикою. 

Інструкція: У формі усного словникового диктанту перекладіть слова з 

української мови давньогрецькою. 

Прирівнювати, пасти овець, проколювати, ламати, спати, лизати, світити, брати, 

поїти, кликати, приводити, знищувати, класти, жити, відштовхувати, запалювати, 

молитися, кусати. 

Вправа 10. Мета вправи: подальша автоматизація навичок відтворення 

звукомоторного образу нових слів, співвіднесення його з семантикою, залучення 

дієслова до синтагматичних зв’язків. 

Інструкція: Письмово перекладіть давньогрецькою мовою словосполучення. 

Зверніть увагу на особливості відмінкового керування дієслів. 

брати до рук / руками  

проколювати кого-небуть списом  

знищувати військо  

називати кого-небудь на честь кого-

небудь 

 

закликати богів  
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скликати ахейців на агору  

ламати стіну  

Для досягнення поставленої мети можна застосовувати також інші види вправ: 

скласти словосполучення з поданими дієсловами, дібрати до дієслова в 

прийменниковому / безприйменниковому керуванні якомога більше іменників. 

Вправа 11. Мета вправи: подальша автоматизація навичок відтворення 

звукомоторного образу нових слів, співвіднесення його з семантикою, залучення 

дієслова до різних контекстів. 

Інструкція: Перекладіть давньогрецькою мовою спочатку письмово, а потім усно 

речення. Зверніть увагу на особливості відмінкового керування дієслів. 

1) У цій битві греки повністю знищили військо персів. 2) Його син був названий на 

честь відомого полководця. 3) Агамемнон скликав усіх царів на раду. 4) Він напоїв 

мандрівника вином. 5) Вони зайшли в місто, зруйнувавши його мур. 

Для досягнення поставленої мети можна застосовувати також інші різновиди 

вправ: відповісти на питання, поставити питання до виділених дієслів; закінчити 

речення. 

Після формування навички репродуктивного вживання слова, необхідно перейти 

до формування рецептивних навичок, тобто навичок сприймання та розуміння 

лексичних одиниць у писемному мовленні: впізнавання, диференціація та ідентифікація 

письмової форми слова; співвіднесення лексичної одиниці з відповідним об’єктом чи 

явищем [129, с. 194]. С. Смоліна пропонує для цього такі вправи: читання вголос для 

співвіднесення графічного образу лексичної одиниці з її звуковим образом; 

співвіднесення лексичної одиниці з її словниковою формою й визначення значення 

лексичної одиниці в різних сполученнях; заповнення пропущених слів у тексті, 

завершення речень, створення асоціограми за назвою тексту (розвиток механізму 

прогнозування); вибір із тексту слів, що належать до певної підтеми чи ситуації, вибір 

однокореневих слів (зміцнення парадигматичних і синтагматичних зв’язків лексичної 

одиниці) [193, с. 21]. 

Описані вище вправи є релевантними навчанню лексики класичних мов і можуть 

бути застосовані у навчальному процесі. Поряд із цими вправами пропонуємо вправи 
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на формування знань загального лексичного значення слова, його семантичної 

парадигми, що є прерогативою в навчанні його дериватів. У процесі розробки вправ 

будемо спиратися на чинники, які розширюють семантичне поле слова, виділені 

О. Солововою: 1) слово / слова необхідно вводити в певному контексті: це формує 

первинне поле, певне словесне оточення, а значить і асоціації; 2) необхідно створювати 

різні зв’язки слова в різних контекстах: встановлення парадигматичних та смислових 

зв’язків на рівні контексту вживання слова у певних ситуаціях; 3) поєднання суміжних 

семантичних полів [197, с. 86]. Для цього пропонуємо лексичні некомунікативні 

аспектні аналітичні вправи. 

Вправа 12. Мета вправи: формування умінь узагальнення семантики полісеманта, 

формування знань про загальне лексичне значення полісеманта. 

Інструкція: Прочитайте словникову статтю дієслів βιόω, βλέπω, λαμβάνω, 

παρασκευάζομαι. Визначте загальне лексичне значення цих слів. 

Вправа 13. Мета вправи: введення слів у контекст, формування навичок 

визначення контекстуальних значень слів, розширення уявлення про семантику 

полісеманта в конкретних випадках його вживання. Узагальнення семантики слова 

(індуктивно) на основі власного досвіду. 

Інструкція: Прочитайте речення й перекладіть. Зверніть увагу на значення 

дієслів (наприклад, βιόω, βλέπω, λαμβάνω, παρασκευάζομαι). Випишіть ці 

значення. Визначте їхнє загальне лексичне значення. 

μνηστῆρας δ’ἔκτεινεν ἀγήνορας, οἵ θ’ἑὸν οἶκον // κήδεσκον καὶ κτήματ’ ἔδον 

βιόωντό τε παῖδα (Hom. Od. XΧΙΙΙ.8-9). 

γαστὴρ ὅλον τὸ σῶμα, πανταχῆ βλέπων ὀφθαλμός, ἕρπον τοῖς ὀδοῦσι 

θηρίον (Plut. Biogr., Phil.54 B.6). 

ό δὲ πλημμελῶς ἀποκρινάμενος ἐκολάζετο δῆγμα λαμβάνων ὑπὸ τοῦ 

εἴρενος εἰς τὸν ἀντίχειρα (Plut. Biogr., Phil. Lyc. 18.3.5). 

νῦν δ’ἰσοβασιλέας πάντας ποιεῖς, καὶ πολυφιλίας παρασκευάζεις αὐτοῖς, 

ἑαυτὸν δ’ἐρημοῖς (Plut. Biogr., Phil. Alex. 39.7.5). 
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Таким чином, на першому етапі відбувається формування звуко-буквеного образу 

слів у свідомості студентів, загального лексичного значення твірного слова, 

репродуктивні та рецептивні навички оперування ним. Мінімальна повторюваність 

незнайомих слів забезпечується, як зазначає В. Кондратьєва, за період часу від 6 до 

15 повторень [98]. 

Другим етапом є навчання семантично вивідних похідних дієслів, семантика яких 

мотивується семами префікса та кореня. Цей етап роботи спрямований на формування 

потенціального словника. 

До потенціального словника належать: 1) інтернаціональні слова, подібні за 

звучанням і / або написанням та значенням до слів рідної мови; 2) похідні та складні 

слова, що складаються з відомих компонентів; 3) конвертовані слова; 4) нові значення 

відомих багатозначних слів; 5) лексичні одиниці, про значення яких студенти можуть 

здогадатися за контекстом [193, с. 19]. 

Провідним механізмом у формуванні потенціального словника слідом за 

В. Ростовцевою та Н. Качаловим вважаємо кероване позитивне перенесення, яке 

забезпечує ефект розширення такого словника. На його характер впливають такі 

фактори: 1) свідоме засвоєння матеріалу; 2) вербалізація знань; 3) обов’язкова 

настанова на перенесення [168.]. Методичні прийоми формування потенціального 

словника В. Ростовцева та Н. Качалов поділяють на: 1) прийоми навчання 

здогадування (мовної, контекстуальної); 2) прийоми навчання використання внутрішніх 

опор слів і словотвірного аналізу [168]. 

Похідні дієслова складають найчисленнішу групу потенціального словника, 

основним джерелом формування якого є морфемна будова слова, що виконує роль 

мовної (внутрішньомовної) здогадки (підказки) [193, с. 21]. 

Мовна здогадка ґрунтується на аналізі загальної структури та окремих 

компонентів лексичної одиниці, її графічної чи звукової форми. Здійснюючи мовну 

здогадку, як вважає Н. Богушевич, читач не потребує аналізу широкого мовленнєвого 

середовища навколо незнайомого слова, буває достатньо проаналізувати саму лексичну 

одиницю [27, с. 10]. Тому на мовну здогадку можна спиратися під час навчання 

префіксальних дієслів із префіксами, які мотивують семантику слова шляхом кумуляції 
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семи префікса й семи кореня (ἀ-βλεπτέω, συν-αδικέω) та дієслів із префіксом 

нейтральної семантики, який не впливає на зміну семантики безпрефіксального 

дієслова (αἰθριάζω – συν-αιθριάζω). 

Мовленнєва здогадка спирається на аналіз контекстуальних умов незнайомої 

лексичної одиниці, на аналіз її семантико-смислових зв’язків з іншими словами в 

контексті: у реченні, групі речень чи цілому абзаці. Мовленнєва здогадка працює на 

основі знання базового змісту багатозначного слова, яке в контексті набуває іншого, ще 

невідомого реципієнтові, значення; знання базових значень слова, що входять до складу 

фразеологізмів; розуміння контексту незнайомого слова, його мовного середовища, 

умовиводу на рівні групи речень чи цілого абзацу [27, с. 10-11]. На мовленнєву 

здогадку слід спиратися в процесі навчання префіксальних дієслів із полісемантичними 

префіксами, значення яких зумовлене контекстом (ἀνα-βλέπω), із префіксом, який 

надає у контексті дієслову емотивно маркованої семантики (ἐπι-βλέπω), із префіксами, 

які надають дієслову культурно маркованої семантики (як наслідок вторинних 

номінативних процесів) (ὑπο-σταχύομαι), похідних дієслів, які набувають особливих 

значень у синтагматиці (ἀνα-κοινόω τινί τι; τινί περί τινος; τινί ὑπέρ τινος). 

Для формування потенціального словника необхідно розробити комплекс 

спеціальних вправ. Ми поділяємо думку Н. Богушевич, вважаючи, що цей комплекс 

має відповідати наступним вимогам: 1) вправи повинні відповідати характеру навичок і 

вмінь мовної й мовленнєвої здогадки, тобто співвідноситися з усіма видами прийомів 

мовної і мовленнєвої здогадки; 2) послідовність вправ повинна відповідати принципу 

нарощування складності, що передбачає зміну обсягу контексту, потрібного для 

застосування прийомів мовної та мовленнєвої здогадки (рівень слова, речення, тексту) 

[26, с. 11]. 

У розробці та впровадженні вправ будемо спиратися на технологію формування 

потенціального словника, розроблену С. Шатіловим. Згідно з нею науковець виділяє 

2 етапи: 1-ий етап (орієнтовно-підготовчий), на якому нове слово пасивного словника 

вводиться контекстуально або ізольовано, проводиться аналіз його зовнішніх (форми, 

структури) і внутрішніх даних (етимологічний, тематичний, семантичний зв’язок з 



105 

 

іншими словами); 2-ий етап – пасивне закріплення за допомогою вправ рецептивно-

пасивного характеру: 1) вправи на правильне упізнавання пасивно засвоюваного слова 

за зовнішнім виглядом серед інших слів, із якими студенти можуть плутати нове слово; 

2) вправи на аналіз слів за будовою й на визначення семантики слова за його 

елементами; 3) вправи на розвиток здогадки про значення слова у знайомому контексті, 

визначення семантики нового слова в реченні, абзаці; 4) вправи на закріплення пасивної 

лексики шляхом читання спеціально дібраних мікроконтекстів [241, с. 127]. 

Для префіксальних дієслів, які мотивують семантику слова шляхом кумуляції 

семи префікса й семи кореня, та дієслів з префіксом нейтральної семантики, який не 

впливає на зміну семантики безпрефіксального дієслова, використовуємо вправи, 

спрямовані на застосування здогадки на основі морфемних компонентів слова. Для 

цього методисти використовують вправи на визначення похідних слів зі списку 

поданих; на групування слів залежно від способу їх утворення; на переклад слів, 

утворених від знайомих коренів за допомогою відомих афіксів [26, с. 11]. Усі ці вправи 

можуть бути використані під час навчання давньогрецької мови. 

Для закріплення знань кореневих морфем та префіксів, а також удосконалення 

навички визначення семантики слова на основі поєднання кореня з префіксами 

пропонуємо рецептивні лексичні двомовні некомунікативні вправи на переклад 

дериватів, які становлять поєднання кореня з моносемантичними префіксами. 

Вправа 14. Мета вправи: формування знань префіксальних і кореневих морфем 

похідних дієслів, формування навичок визначення семантики слова шляхом 

інтегрування семи префікса й кореня. 

Інструкція: Прочитайте та перекладіть подані дієслова, за значенням префікса й 

кореня встановіть лексичне значення. 

ἀ-βουλέω, ἀνα-βιόω, ὑπο-βαίνω, ὑπο-βρέχω, ὑπερ-αιωρέω, προ-αιτιάομαι, 

προ-αγορεύω, ἀ-βλεπτέω, συν-ακούω, συμ-βασιλεύω, ὑπερ-ανα-τείνω. 

На цьому етапі можна вдатися також до навчання полісемантичних префіксів, але 

опрацьовувати тільки основні або загальні значення дієслова. 
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Вправа 15. Мета вправи: формування знань префіксальних і кореневих морфем 

похідних дієслів, формування навичок визначення семантики слова шляхом 

інтегрування семи префікса й кореня. 

Інструкція: Прочитайте та перекладіть подані дієслова, за значенням префікса й 

кореня встановіть їх лексичне значення. 

ὑπερ-βαίνω, κατα-βαίνω, ὑπο-βαίνω, ἀνα-βαίνω, μετα-βαίνω, καθ-οράω, 

ὑπερ-οράω, δι-οράω, περι-οράω. 

Наступним кроком має стати робота з похідними дієсловами з нейтральною семою 

префікса. 

Вправа 16. Мета вправи: формування знань слів із нейтральною семою префікса, 

формування навичок ігнорування семи префікса. 

Інструкція: Прочитайте та перекладіть подані пари дієслів, визначте, чи впливає 

значення префікса на зміну значення дієслова. 

αἰθριάζω – συν-αιθριάζω, βοάω – ἀνα-βοάω, ἀγγέλλω – ἀν-αγγέλλω,  

λαλέω – κατα-λαλέω, ἀλγέω – κατ-αλγέω. 

Наведені зразки вправ спрямовані на закріплення знань загальних лексичних 

значень слів та знань семантики префіксів; навичок визначення семантики дієслова 

шляхом кумуляції семи префікса й кореня; на формування знань дієслів із нейтральним 

значенням префікса. 

Третім етапом є навчання дієслів із полісемантичними префіксами. Це дієслова, 

значення яких зумовлені виключно контекстом, і тому для них необхідно застосувати 

прийоми мовленнєвої здогадки. 

Робота із полісемантом на цьому етапі має охоплювати кілька кроків: формування 

знань про загальне та прототипічне значенням полісеманта; формування в студентів 

уявлень про фрагменти мовної картини світу, відображеної в полісемантах; навчання 

найбільш уживаних поєднань полісеманта зі словами в прийменниковому та 

безприйменниковому керуванні, які конкретизують контекстуальне лексичне значення 

слова; навчання ідіом, які містять полісеманти. 
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Формування знань про загальне та прототипічне значення полісеманта 

спрямоване на визначення семантичного стрижня, який об’єднує всі семи слова, 

створює підґрунтя для подальшого навчання конотативної семантики слова, а тому має 

здійснюватися індуктивно-дедуктивним способом: студент читає та перекладає кілька 

речень із префіксальним полісемантом (під час перекладу відбувається аналіз 

словникової статті), після цього робить висновок про загальне та прототипічне 

значення слова. Пропонуємо рецептивні двомовні мовленнєві аналітичні вправи. 

Вправа 17. Мета вправи: за допомогою контексту як мовленнєвої опори 

сформувати (розширити) уявлення про загальне та прототипічне значення дієслова-

полісеманта. 

Інструкція: Прочитайте та перекладіть подані речення, зверніть увагу на 

виділені дієслова, визначте їхні лексичні значення, поміркуйте, який компонент 

семантики є спільним для всіх цих слів. 

Καταβαίνειν οὖν καὶ νεύειν λέγεται τῷ συνεζηκέναι αὐτῇ τὸ ἐλλαμφθὲν 

παρ’ αὐτῆς. Τὸ δὲ πῶς ἡ γένεσις, εἴρηται, ὅτι καταβαινούσης, ἄλλου του ἀπ᾽ 

αὐτῆς γινομένου τοῦ καταβαίνοντος ἐν τῇ νεύσει. Ὡς οὖν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς 

ἀναβαίνοντι τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς κακίας καταβαίνοντι τὸ 

κακὸν αὐτό, ἀρξαμένῳ μὲν ἀπὸ τῆς κακίας (Plut.). 

ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίρρυτον, καὶ δένδρων 

παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων· καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε 

σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσούς (Xen.). 

Розуміння загального та прототипічного значення слова можливе за умови 

сформованості в студентів уявлення про логіко-поняттєвий компонент фрагментів 

мовної картини світу стародавніх еллінів. 

Услід за Р. Роговою вважаємо доцільним навчати похідних дієслів у форматі 

паралельного запам’ятовування звуко-буквеної й граматичної форми слова, його 

семантики та особливостей синтагматичних зв’язків [165]. Це можливо, на нашу думку, 
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лише в процесі здійснення семантичного аналізу слова в синтагматиці за допомогою 

некомунікативних лексичних двомовних аналітичних вправ на зразок вправи 18. 

Вправа 18. Мета вправи: формування уявлення про логіко-поняттєвий компонент 

фрагментів мовної картини світу стародавніх еллінів, формування знань про 

прототипічні та загальні лексичні значення полісемантів, про особливості реалізації 

семантичного потенціалу слова в синтагматиці, умінь інтерпретації лексичного 

значення полісеманта в синтагматиці. 

Інструкція 1: Прочитайте словосполучення (речення) із перекладом, зверніть 

увагу на семантику дієслова ἀναβαίνω. Поміркуйте, які поняття охоплювало для 

давніх греків дієслово ἀναβαίνω із його прототипічними лексичними значеннями 

«сходити вгору, підніматися». Визначте, які саме суб’єкт, об’єкт, локус, модус, 

кон’юнктор тощо можуть вживатися з цим дієсловом (іншими словами, хто / що, 

куди, де, звідки, як, у який спосіб): 

ἀναβαίνω ἐπὶ τὸν ἵππον – сідати на коня (Xen.); ἀναβαινόντων τῶν ἔργων – 

коли зводилися будівлі (Plut.); ἀναβάντες ἐπέπλεον – сівши на судна, вони попливли 

(Hom.); ἀναβαίνω εἰς τὸ πλῆθος – ставати перед народом (говорити публічно) (Plat.); 

ἀναβεβηκότες ἐς τὴν Λυκίαν – ті, що вирушили до Лікії (Thuc.); φάτις ἀνθρώπους 

ἀναβαίνει ἐσθλή – серед людей розповсюджується добра слава (про когось) (Hom.). 

Інструкція 2: Перекладіть запропоновані словосполучення самостійно: καθεῦδ’ 

ἀναβάς (Hom.); ἀνάβητε τούτων μάρτυρες (Lys.); ἀναβαίνει νεκροῖς (Hom.); 

ἀναβαίνει τὰς θηλέας (Her.). 

Важливим компонентом навчання похідних дієслів є опанування найбільш 

вживаних поєднань полісеманта зі словами в прийменниковому та 

безприйменниковому керуванні, що варіює лексичний компонент семантики. Для цього 

ми пропонуємо лексичні некомунікативні вправи на аналіз та переклад словосполучень 

(речень), які містять різні варіанти вживання дієслова в прийменниковому та 

безприйменниковому керуванні, що впливає на його семантику. 
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Вправа 19. Мета вправи: формування знань про семантичну парадигму 

полісеманта в граматичних зв’язках, уміння інтерпретації лексичного значення 

полісеманта в граматичних зв’язках. 

Інструкція 1: Прочитайте слова й словосполучення та перекладіть. 

Запам’ятайте основні випадки керування дієслова «ἀνάκειμαι» на зміну його значення. 

ἀνάκειμαι + Dat. – лежати (де-небудь, біля чогось); 

ἀνάκειμαι + ὑπό τινος – бути поставленим кимось; 

ἀνάκειμαι + πρός (Dat.) – бути виставленим; 

ἀνάκειμαι + εἴς τινα – бути віднесеним, приписувати (Her.). 

Інструкція 2: Перекладіть словосполучення: 

δειπνοῦσι ἀνακείμενοι (Arst.); βωμοὶ ἀνακείμενοι ὑπὸ τινος (Arst.); ἀνάκειμαι  

πρὸς τοῖς ἱεροὶς (Lys.). 

Важливим елементом навчання семантики слова є конкретизація його 

контекстуального значення в синтагматиці з іншими словами та в сталих 

словосполученнях. 

Для цього викладач повинен спочатку дібрати такі словосполучення, а студенти їх 

запам’ятати. 

Наприклад: ἀναβάλλω – «накидати, насипати»: 

ἀναβάλλω πόλεμον (Isocr.) – затягувати війну; 

ἀναβάλλω βοηθεῖν (Plut.) – зволікати з допомогою; 

ἀναβάλλω τινα λόγοις і ἐξ λόγων (Dem.) – обманювати словами. 

Після цього такі словосполучення необхідно ввести в контекст за допомогою 

лексичних некомунікативних вправ. 

Вправа 20. Мета вправи: формування у студентів навичок розпізнавання та 

розуміння полісемантів у контексті. 

Інструкція: Прочитайте словосполучення / речення, перекладіть. Зверніть увагу 

на значення виділених дієслів. 
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καταλέγω τῶν ἀυτῶν; καταλέγω τῶν Σκυθέων τὴν ἀπορίαν, καταλέγω 

εἰς κατάλογον, διαλέγω κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια, τὰ διαλέγω ὑγιῆ καὶ τὰ 

μή, διαλέγω τῆς κατασκευῆς τὰ πολυτελέστατα καὶ τὰ δυνατὰ κομίζεσθαι. ἀλλ᾽ 

οὐδὲν κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. 

Вправи 17-20 спрямовані на формування знань та первинних умінь встановлення 

семантичного поля похідного полісеманта. Наступним кроком має стати автоматизація 

навичок визначення семантики дериватів. 

Для цього ми пропонуємо вправи на підстановку з опорою на переклад та без 

опори на переклад, метою яких є формування навичок співвіднесення семантики слова 

в когезійних та когерентних зв’язках. 

Вправа 21. Мета вправи: формування навичок співвіднесення семантики слова в 

зв’язку з іншими словами. 

Інструкція: Визначте, з якими фразами в правій колонці співвідносяться слова в 

лівій колонці. 

1 εἰσβάλλω (вкидати) A ταῖς πόλεσιν ἐρύματα 

2 ἀναβάλλω (садити) B τινὰ ἐπὶ τὸν ἵππον 

3 περιβάλλω (одягатися) C τῶν Μηδικῶν πίλων 

4 περιβάλλεσθαι (зводити 

укріплення) 

D ἐν ἱματίοις λευκοῖς 

5 ὑποβάλλειν (підстилати) E τινά εἰς ἀπρόοπτον πῆμα 

Вправа 22. Мета вправи: формування навичок визначення прототипічних та 

загальних лексичних значень дієслів у контексті, навичок співвіднесення лексичного 

значення полісеманта зі значеннями інших слів. 

Інструкція: Прочитайте речення, вставте замість пропусків слова (подані після 

вправи), які відповідають змісту висловлювання. 

αἱ δ' ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ' ᾔ καὶ οἰκήτορας ……………. 

ἁλισκόμεναι). 
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καὶ τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἢν ἐπὶ Ποτείδαιαν ἴωσιν 

Ἀθηναῖοι, ἐς τὴν Ἀττικὴν …………., τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται 

μετὰ Ξαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. 

ἔδοξε δ' οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' αὑτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον δρόμῳ 

βιάσασθαι ἐς τὴν Ποτείδαιαν, καὶ παρῆλθε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς θαλάσσης 

βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας ……………., τοὺς δὲ πλείους 

σώσας. 

βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων εἶναι μενοῦμεν· οὔτε γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν 

………………… οὔτε ξυνηθεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. 

μετέβαλον, ἐσβαλεῖν, ἀποβαλών, μεταβαλλόμενοι 

Вправи 21, 22 передбачають підстановку: а) полісеманта в речення; 

б) прийменників, які з ним можуть вживатися і впливають на його значення в реченні; 

в) іменників (у вільних та сталих словосполученнях), які впливають на значення 

полісеманта. 

Для закріплення навичок семантизації полісеманта в контексті вважаємо 

доцільним розробити вправи на вживання полісемантів у репродуктивному мовленні. 

Для цього пропонуємо вправи на переклад словосполучень / невеликих речень з 

української мови давньогрецькою. 

Для перекладу викладач має добирати найбільш вживані випадки когерентно-

когезійної сполучуваності полісеманта, у якій останній набуває особливих значень або 

семантичних відтінків. 

Вправа 23. Мета вправи: закріплення навичок семантизації полісеманта в 

контексті, удосконалення навичок оперування семантичними парадигмами 

полісемантів. 

Інструкція: Перекладіть подані словосполучення / речення давньогрецькою мовою. 

Зверніть увагу на значення дієслів. 

Завдавати людині неприємностей; посадити вершника на коня; одягтися в білу 

сукню; зводити укріплення навколо міста; підстилати килим. 
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1) Хлопець весь час переходить від ложа до ложа. 2) Солдати швидко 

перепливають на той острів. 3) Він перевершує свого друга в красномовстві. 4) Завтра 

вони перетинатимуть річку Євфрат. 

Вправа 23, згідно з принципом поступового нарощення труднощів, спочатку 

виконується на матеріалі словосполучень письмово, потім – на матеріалі 

словосполучень усно. Після цього студенти перекладають речення, відповідно, 

письмово й усно. 

Четвертим етапом є навчання дієслів з префіксами, які змінюють семантику 

кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими 

складами, омонімічними з префіксами. Ця група дієслів варта особливої уваги, адже 

вона викликає внутрішньомовну інтерференцію – перенесення акумульованої 

семантики префікса й кореня на дериват. Оскільки ця група слів виходить за межі 

потенціального словника, її необхідно вивчати як частину пасивного словника. Тому 

мовні та мовленнєві опори в цьому випадку не будуть дієвими. Процес навчання таких 

слів розпочинається з їх добору та семантизації: викладач подає реєстр широко 

вживаних лексем, значення яких не є результатом інтегрування семи префікса й кореня, 

та лексем з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами. Після 

семантизації необхідно навчити студентів відокремлювати ці дієслова від дієслів того ж 

словотвірного гнізда, до якого належить не мотивоване семою префікса слово (або з 

ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами), та від дієслів, які 

мають однакові префікси. 

Для формування навичок розрізнення та семантизації таких слів пропонуємо 

лексичні некомунікативні аналітичні вправи на рівні слова: a) на порівняння лексичного 

значення твірного слова з похідним; b) на лексико-семантичний аналіз дериватів 

словотвірного гнізда та виявлення слів, значення яких не мотивоване семою префікса; 

c) на лексико-семантичний аналіз похідних дієслів з однаковим префіксом та виявлення 

слів, значення яких не мотивоване семою префікса; d) на морфемний та лексико-

семантичний аналіз слів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами, та виокремлення їх. Зразками таких вправ є запропоновані нижче варіанти. 



113 

 

Вправа 24. Мета вправи: ознайомлення студентів зі словами, семантика яких не 

мотивується семою префікса; формування навички семантизації цих слів та 

відмежування їх від слів, мотивованих семами префіксів. 

Інструкція: Прочитайте слова, визначте їхні твірні основи. Зверніть увагу на 

лексичне значення похідного та твірного слова. Перекладіть ці слова і запам’ятайте. 

ἀγορεύω – προαγορεύω; αἰδέομαι – προαιδέομαι; ἀλγέω – μεταλγέω, 

καταλγέω; ὁρίζω – ὑπερορίζω, περιορίζω. 

Вправа 25. Мета вправи: ознайомлення студентів зі словами, які мають ініціальні 

кореневі склади, омонімічні з префіксами; формування навички семантизації цих слів 

та виокремлення з групи префіксальних слів. 

Інструкція: Прочитайте слова, випишіть у дві колонки: 1) слова, у яких виділені 

частини є префіксами; 2) слова, у яких виділені частини не є префіксами. Перекладіть і 

запам’ятайте ці слова. 

Προβατεύω, ὑπνόω, ὑποβαίνω, ὐπνώττω, ὐπολαμβάνω, ὑπτιάζω, ὑπτιόω, 

περιπάττω, περκάζω, ἀναβάλλω, περονάω, ἀνάκειμαι, πέρθω, περαίνω, 

περιάπτω. 

Наступним кроком, згідно з етапами формування лексичної навички, має бути 

самостійне називання об’єктів певним словом, тобто активізація слова в операційній 

пам’яті. Для цього одним із оптимальних, на нашу думку, прийомів може бути 

словниковий диктант (усно або письмово): викладач говорить слова українською, 

студенти перекладають давньогрецькою. 

Після самостійного називання об’єктів переходимо до навчання зв’язку слова в 

синтагматиці (етап комбінування). Основна мета цього кроку полягає у формуванні 

навичок граматичної та змістової сполучуваності деривата, визначення зміни 

лексичного значення деривата в граматичній сполучуваності (керування) та лексичній 

сполучуваності (поєднання з іншими словами). Для реалізації мети можуть бути 

використані вправи на зразок 19-22. 

Завершити процес формування навичок оперування дієсловами, семантика яких не 

мотивується семою префікса, та дієсловами з ініціальними кореневими складами, 
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омонімічними з префіксами, варто перекладами окремих словосполучень та невеликих 

за обсягом речень з української давньогрецькою мовою. Для реалізації такої мети 

можна використовувати вправи на зразок 23. 

На п’ятому етапі переходимо до навчання конотативних значень похідних дієслів 

(оцінно-емотивної та метафоричної семантики), які не виводяться з семи префікса. Це 

деривати, які називають дії та процеси, надаючи їм значення «погано-нейтрально-

добре», а також емоції та відчуття безнадійності, вагання, страху, співчуття, 

глузливості, захоплення, осуду, гніву, гоноровості, стурбованості, смутку, розкаяння, 

гордості, жалю, здивування, недовіри, насолоди, злості, зловтіхи, уваги, неспокою, 

нехтування, збентеженості, огиди, ганьби тощо. Студенти повинні запам’ятати 

конотативні значення дериватів і вміти визначати їх у процесі читання, а також 

наблизитися до розуміння оцінно-емотивної складової мовної картини світу давніх 

еллінів. 

Навчання конотативних значень похідних дієслів відбувається тоді, коли у 

студентів уже сформовані знання загальних лексичних значень дериватів. Оцінно-

емотивна та метафорична семантика слова завершує процес навчання семантичної 

парадигми полісеманта. 

Формування навичок встановлення конотативних значень полісемантів варто 

розпочати із виконання лексичних некомунікативних вправ на аналіз оцінно-емотивного 

та переносного компонента семантики полісемантів на рівні слова. Уже на рівні слова 

ми не просто знайомимо студента із вказаними значеннями, а формуємо уявлення про 

оцінно-емотивну та логіко-поняттєву складові мовної картини світу давніх еллінів. Для 

цього пропонуємо вправи на зразок 26. 

Вправа 26. Мета вправи: формування знань про оцінно- та емотивно-марковані 

семи полісемантів, їхнє метафоричне значення, уявлень про логіку набуття словом 

оцінно-емотивних та метафоричних значень, умінь інтерпретації цих значень. 

Інструкція: Прочитайте слова, проаналізуйте за словником їхні лексичні 

значення, зверніть увагу на: 1) переносні значення; 2) емоційні стани, які вони 

називають; їх місце в ієрархії «погано-нейтрально-добре». Поміркуйте, яка логіка 
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набуття словом саме таких оцінно-емотивних та метафоричних значень. Запишіть 

слова за зразком і запам’ятайте їхні значення. 

Зразок: ἐπιβλέπω – (пильно) дивитися, спостерігати; дивитися із заздрістю, 

заздрити; ἀναφυσάω – дути нагору, видувати; вивергати лаву; робитися пихатим. 

ἀποτύπτομαι, διαμελετάω, μεταγράφω, μεταλγέω, ὑποβλέπω, 

ὑπογνάμπτω, ὑποθωπεύω, καταβαρέω, ὑποσταχύομαι, καταγιγαρτίζω, 

ἀνακόπτω, συνανακόπτω, ἐκβράζω, μετακαθίζω, περιαντλέω, ἀναδέρω, 

ἀναερτάω. 

Оцінно-емотивного та метафоричного значення слова можуть набувати в 

поєднанні з іншими конкретними словами. Студенти повинні запам’ятати ці 

сполучення слів. Для формування навичок встановлення культурно маркованої 

семантики слова в поєднанні з конкретними словами пропонуємо некомунікативні 

лексико-граматичні вправи на підстановку з опорою на переклад. 

Вправа 27. Мета вправи: формування навичок встановлення культурно 

маркованої семантики слова в поєднанні з конкретними словами, навичок 

співвіднесення семантики слова в когезійних та когерентних зв’язках. 

Інструкція: Визначте, із якими фразами в правій колонці співвідносяться слова в 

лівій колонці. 

1 καταβαίνω (припиняти) A ἀπὸ τοῦ λόγου 

2 καταβάλλω (приводити) B τινὰ εἰς φόβον, εἰς δόξαν 

3 ἀνακαλύπτω C λόγους 

4 ἐπιβαίνω D τῶν ὅρων τῆς χώρας 

5 ἐπιβαίνω E ῥυθμῷ πρὸς αὐλόν 

6 συμβάλλω F τι εἰς ταὐτόν 

7 καταλύω G τὴν πόλιν 

Для закріплення знань та вдосконалення навичок оперування словами з оцінно-

емотивним та метафоричним компонентом семантики вважаємо за доцільне 
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використати вправу на переклад словосполучень та невеликих речень з української 

мови давньогрецькою (на зразок вправи 23). 

Значна кількість дієслів набуває оцінно-емотивного та метафоричного 

компонентів семантики виключно в контексті, ситуативно зумовлено. Опорою у 

визначенні семи може бути лише мовленнєва здогадка – семантико-смислові зв’язки 

слова з іншими лексичними одиницями в контексті. Це є наслідком процесу 

інтерпретації, яка базується на знаннях загального лексичного значення слова, на 

знаннях про оцінно-емотивний та логіко-поняттєвий компоненти мовної картини світу, 

логіку вторинної номінації, якості інтерпретації всього тексту або його окремих 

фрагментів. 

Для формування навичок семантизації окреслених слів можуть бути задіяні 

рецептивні комунікативні вправи на читання, переклад й аналіз речень (фрагментів 

тексту), які містять слова з оцінно-емотивним та метафоричним компонентами 

семантики. 

Вправа 28. Мета вправи: формування навичок контекстуальної семантизації слів з 

оцінно-емотивним та метафоричним компонентом семантики. 

Інструкція: Прочитайте речення, перекладіть, прокоментуйте значення 

виділених дієслів. 

οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτον πέμψαντας 

ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν (Her. Hist. 1.3.). 

δυώδεκά τε θεῶν ἐπωνυμίας ἔλεγον πρώτους Αἰγυπτίους νομίσαι καὶ 

Ἕλληνας παρὰ σφέων ἀναλαβεῖν, βωμούς τε καὶ ἀγάλματα καὶ νηοὺς θεοῖσι 

ἀπονεῖμαι σφέας πρώτους καὶ ζῷα ἐν λίθοισι ἐγγλύψαι. καὶ τούτων μέν νυν τὰ 

πλέω ἔργῳ ἐδήλουν οὕτω γενόμενα (Her. Hist. 2.4.). 

Навчання похідних дієслів передбачає поряд із лексичними знаннями та 

навичками формування граматичних. У першому розділі нами було визначено зміст 

граматичної компетентності майбутніх філологів-елліністів: студенти повинні засвоїти 

особливості керування похідних дієслів, фонетичні зміни на межі префікса й кореня, 

зміни в основі слова, діалектні варіанти префіксів. 
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Особливості керування похідних дієслів розглянуто в контексті формування 

лексичних навичок. 

Найскладнішими для навчання є фонетичні зміни, які відбуваються на межі 

кореня й префікса (зумовлені аугментацією та асиміляцією), фонетичні зміни в основі 

слова (взаємодія звуків основи дієслова з суфіксами, чергування в основі слова), 

суплетивізм. Для ефективного опанування цього матеріалу студенти повинні оволодіти 

основними правилами контракції голосних звуків та взаємодії приголосних, насамперед 

це стосується префіксів, які закінчуються на голосний звук: ἀντι- (ἀνθ-), ἀπο- (ἀπ-, 

ἀφ-), προ-, δια-, κατα- (καθ-), μετα- (μεθ-), ἀνα-, ἐπι- (ἐπ-, ἐφ-), παρα-, περι-, ὑπο- 

(ὑφ), а також ініціальних голосних коренів дієслів, які зазнають фонетичних змін під 

впливом аугмента. 

Наступним кроком (згідно з етапами формування граматичної навички) має бути 

сприйняття та імітація граматичних форм із часовим аугментом. Необхідно 

продемонструвати усі випадки взаємодії голосних з аугментом на початку слова. Для 

цього студенти виконують граматичні аспектні некомунікативні аналітичні вправи. 

Вправа 29. Мета вправи: закріплення знань про взаємодію голосних звуків; 

формування навичок визначення граматичних форм похідних дієслів, які зазнають 

фонетичних змін на межі префікса й кореня. 

Інструкція: Прочитайте подані граматичні форми дієслів, проаналізуйте їх, 

визначте, які фонетичні процеси відбулися на межі префіксів і коренів. 

ἀπῳκεῖτο (ἀποικέω), ἀπῳκισμένοι (ἀποικίζω), ἀφέξω (ἀπέχω), ἀφαιρέω 

(ἀποαιρέω, ἀπαιρέω), ἀπεγνωσμέναι, ἀπεδήμησε, ὰπεζεύχθην, ἀπεζύγην, 

ἀπέλαβον. 

περάπτω, περίβην, ἀνακέαται, κακκρύπτω, ὑπειρβάλλω, κατηλογέω, 

ἐπιδέκομαι, ἐπάπτω, καταιρέω, ὑφηγέομαι. 

Наступним кроком у формуванні граматичних навичок є підстановка. Студенти 

вчаться утворювати граматичні форми префіксальних дієслів із часовим аугментом за 
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аналогією. Для цього було запропоновано студентам граматичні аспектні 

некомунікативні вправи на утворення часових форм дієслів з однаковими префіксами. 

Вправа 30. Мета вправи: формування навичок утворення за аналогією 

граматичних форм похідних дієслів, які зазнають фонетичних змін на межі префікса й 

кореня. 

Інструкція: Утворіть форми імперфекта дієслів з префіксами ἀπο- та ἀνα- за 

зразком. 

ἀπο- ἀνα- 

ἀποβαίνω ἀπέβαινον ἀναβαίνω  

ἀποβάπτω  ἀναβιόω  

ἀποβλάπτω  ἀναβλέπω  

ἀπογιγνώσκω  ἀναιρέω  

ἀπογράφω  ἀνειλέω  

ἀποδειλιάω  ἀνείργω  

ἀποζάω  ἀνοιδέω  

ἀπεικάζω  ἀνοικίζω  

ἀποικέω  ἀναμανθάνω  

ἀποιμώζω  ἀναπαιδεύω  

ἀποκαθίζω    

На етапі трансформації студенти вчаться утворювати граматичні форми 

префіксальних дієслів із часовим аугментом, які зазнають і не зазнають змін в основі 

слова, мають діалектні варіанти префіксів. На цьому етапі застосовуємо вправи на 

трансформацію часових форм дієслів (презенс → імперфект, аорист); ці вправи 

спрямовані на вдосконалення фонетичних навичок контрагування дієслів, граматичних 

навичок зміни основи слова при творенні часових форм, вживання діалектних 

різновидів префіксів. Трансформацію необхідно робити як на матеріалі 

слів / словосполучень, так і на матеріалі речень. Наводимо зразок граматичної 
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аспектної некомунікативної вправи на трансформацію часових форм дієслів із 

префіксами. 

Вправа 31. Мета вправи: формування навичок утворення граматичних форм 

шляхом трансформації (praesens – imperfectum – aoristus), формування навичок 

вживання діалектних різновидів префіксів (поза контекстом). 

Інструкція: Від поданих дієслів утворіть за зразком часові форми: 

а) імперфекта 

διαβαίνω διέβαινον 

ἀπολαμβάνω ἀπελάμβανον 

ἀβουλέω  

διαβιβάζω  

ἀποδάκνω  

διαγιγνώσκω  

διάγω  

ἐπιβάλλω  

προάγω  

προκαθηγέομαι  

προκάμνω  

μεταβάλλω  

μεταπαιδεύω  

 

b) аориста 

ἀποφέρω ἀπήνεγκα  

ἐφέπω ἔπεσπον 

ἀνέχω ἀνέσχον 

ὑπέχω  
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περιοράω   

ἀφοράω  

ὑπερεσθίω  

ἐπεσθίω  

 

с) та діалектні 

Вправа 32. Мета вправи: формування навичок утворення граматичних форм 

шляхом трансформації (praesens – imperfectum – aoristus), формування навичок 

вживання діалектних різновидів префіксів (у контексті, у мовленні). 

Інструкція: Прочитайте речення, розкрийте дужки, замінивши форми презенса 

на форми імперфекта або аориста. Змінюючи форми презенса, зважайте на діалектні 

особливості речень. 

Ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τόν τε σίδηρον (κατατίθημι: κατέθεντο) καὶ 

ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον (μετίστημι:                       ). Δυνατωτέρας δὲ 

γιγνομένης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον 

ποιουμένης τὰ πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι (καθίστημι:                                ), 

τῶν προσόδων μειζόνων γιγνομένων (πρότερον δὲ ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι 

πατρικαὶ βασιλεῖαι), ναυτικά τε (ἐξαρτύω:                ) ἡ Ἑλλάς, καὶ τῆς θαλάσσης 

μᾶλλον (ἀντέχομαι:                  ) (Thuc.). 

περιάπτω  – дор. περάπτω 

καταλαμβάνω – іон. (аор.) 

καταλογέω – іон. 

ὑφαιρέω – іон. 

ὑπαντάω   – дор. (аор.) 

ὑφάπτω  – іон. 

καθαιρέω – іон. 
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На етапі репродукції відбувається удосконалення навичок утворення граматичних 

форм префіксальних дієслів із часовим аугментом, які зазнають і не зазнають змін в 

основі слова, мають діалектні варіанти префіксів. Для цього запропоновано умовно-

комунікативні вправи на переклад з української мови давньогрецькою словосполучень, 

частин речень, невеликих за обсягом цілих речень. 

Вправа 33. Мета вправи: удосконалення навичок утворення граматичних форм 

похідних дієслів. 

Інструкція: Перекладіть (усно / письмово) словосполучення (речення) з української 

мови давньогрецькою. 

а) Мені віддали; (ти) передав книгу; поважаю його; (він) знайшов братів; (я) 

приносив зброю; (він) перейшов річку; (ми) переходили озеро. 

b) καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος αὐτῷ ἐνέμετο τοὺς λοβοὺς 

τοῦ ἥπατος, яка виростала за ніч. Μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν пізніше звільнив. 

c) 1) Щодня військо проходило все далі вглиб країни. 2) Зевс взяв шлюб із Герою, і 

народилися Геба, Ейлітія, Арес. 3) Плутон закохався в Персефону й таємно викрав її з 

допомогою Зевса. 4) Ніхто не може передбачати майбутнє. 

Варіанти a, b, c зазвичай подаються окремими вправами. 

Вправи виконуються у послідовності від письмових до усних, оскільки в 

письмовій роботі студент має більше часу, щоб зосередитися й подумати, усні ж вправи 

вимагають спонтанності й високого ступеня автоматизму. Крім цього, у давньогрецькій 

мові є велика кількість звуків, яких ми у вимові не розрізняємо, що спричиняє 

виникнення лексичних та граматичних омофонів (наприклад, довгі й короткі голосні, 

невласні дифтонги: ε/η, ῃ; ο/ω, ῳ; α/ᾳ; ω/ῳ; η/ῃ). Для читання ж важливо опанувати 

графічний образ слова, тому письмовим вправам слід відводити належне місце. 

Наступним етапом у навчанні граматичних особливостей дериватів є формування 

рецептивних граматичних навичок – розпізнавання та граматичної семантизації форм 

похідних дієслів. Етапність формування рецептивних граматичних навичок уже була 

предметом дослідження [33; 247]. Науковці виділяють такі етапи: формування навичок 

вичленовування граматичної ознаки; формування навичок упізнавання граматичних 
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форм; формування навичок встановлення значень граматичних форм поза контекстом; 

формування навичок встановлення значень граматичних форм у контексті без 

перекладу; інтегрування граматичних навичок в уміння аналітичного та синтетичного 

читання [247]. Задана модель є релевантною і для навчання префіксальних дієслів. 

Розглянемо особливості формування навичок вичленовування граматичної 

ознаки. Граматичними особливостями, що відрізняють похідні дієслова від непохідних, 

є місце та взаємодія аугменту з голосними звуками префікса та основи. Аугментація, 

особові закінчення та чергування звуків в основі слова є граматичними ознаками форм 

імперфекта, аориста, перфекта, плюсквамперфекта (з основами на голосні). Тому 

необхідно сформувати навички одночасного комбінування усіх граматичних ознак, що 

відбувається за допомогою мовних рецептивних аспектних механічних одномовних 

граматичних вправ у виділенні формальних ознак певної граматичної форми. 

Вправа 34. Мета вправи: формування навичок вичленовування граматичної 

ознаки (аугмент, редуплікація, закінчення, суфікси, зміни в основі слова). 

Інструкція: Прочитайте граматичні форми (аориста І, імперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта), підкресліть граматичні ознаки (аугмент, редуплікація, суфікс, 

особові закінчення). 

διετέθησαν, κατέλεξα, κατελεύσθην, ὑπεδεξάμην, ὑπεδέχθην, διετέλεσαν, 

κατάξοντες, ἀπεκρίνατο. 

Навички упізнавання граматичних форм у контексті та поза контекстом; 

розпізнавання омонімічних одиниць услід за В. Шовковим формуємо за допомогою 

аспектних мовних рецептивних усних одно- / двомовних диференційованих 

граматичних вправ на знаходження вказаних граматичних форм поза контекстом та в 

контексті, визначення граматичних омонімів та квазіомонімів [247, с. 245]. 

Вправа 35. Мета вправи: формування навичок упізнавання граматичних форм 

похідних префіксальних дієслів поза контекстом. 

Інструкція: Серед поданих форм дієслів знайдіть дієслова, вжиті в аористі І. 
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κατεστρέψατο, καταστρεψόμενοι, κατέλεξα, ἀπεδεξάμην, ἀπέδρασα, 

ἀπέλαυσα, ἀπεμνησάμην, ἀνηρειψάμην, ἀνήφθω, ἀνέβωσα, μετέσσομαι, 

μηδετέρωσε, προὐκήρυξα. 

Вправа 36. Мета вправи: формування навичок упізнавання граматичних форм 

похідних префіксальних дієслів у контексті. 

Інструкція: Прочитайте речення, знайдіть у них дієслова, вжиті в аористі. 

Назвіть граматичні ознаки аориста. 

Tαύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. 

ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν· καὶ 

συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὓς Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν 

ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι καὶ 

πέντε πρὸς Δάναν, πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα (Xen. Anab. 

1.2.20.1). 

Після того, як студенти навчилися розпізнавати граматичні форми похідних 

дієслів у минулих часах, необхідно формувати навички встановлення граматичних 

значень цих дієслів (інтегрувати значення особи, числа, часу, способу, стану). Згідно з 

теорією поетапного формування розумових дій [51] формувати такі навички варто 

розпочинати з прийому граматичного аналізу в супроводі з перекладом: розпочати з 

граматичного аналізу та перекладу окремих слів (за допомогою аспектних мовних 

рецептивних усних двомовних граматичних вправ) і перейти до аналізу та перекладу 

речень (за допомогою комунікативних рецептивних усних двомовних комбінованих 

вправ). 

Вправа 37. Мета вправи: формування навичок встановлення граматичних значень 

похідних префіксальних дієслів (інтегрування значення особи, числа, часу, способу, 

стану). 

Інструкція: Прочитайте, проаналізуйте та перекладіть наведені дієслова. 

κατέλεξα, ἀπεκρίνατο, ὑπεδεξάμην, ἀπέδρασα, ἀνέβωσα, προὐκήρυξα, 

ἐπέτρεψε, συνέπεμψεν. 
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Вправа 38. Мета вправи: удосконалення навичок встановлення граматичних 

значень похідних префіксальних дієслів та їх інтегрування в уміння читання. 

Інструкція: Прочитайте, проаналізуйте та перекладіть речення. 

1) διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν 

διέφθειραν Νίκαρχον Ἀρκάδα, καὶ ᾤχετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι 

(Xen. Anab. 3.3.5.4). 2) καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἱ 

Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες τῇ 

ἀκροβολίσει· τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο· ἦν 

γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις (Xen. Anab. 3.4.18.2). 

Здійснюючи поступове згортання розумових дій при семантизації граматичних 

форм похідних дієслів, вважаємо доцільним продовжити роботу над формуванням 

навичок встановлення значень граматичних форм без попереднього аналізу. Для 

цього релевантними будуть завдання на переклад граматичних форм похідних дієслів 

поза контекстом та в реченні. У студентів повинні сформуватися механізми миттєвої 

семантизації, яка необхідна для читання текстів: «глянув на форму – і в свідомості 

постав її лексико-граматичний образ». 

Вправа 39. Мета вправи: удосконалення навичок встановлення лексико-

граматичних значень похідних префіксальних дієслів (інтегрування значення особи, 

числа, часу, способу, стану). 

Інструкція: Прочитайте й перекладіть слова не аналізуючи їх. 

ἐξαιτησαμένη, κατανοήσας, ἐπιχωρῆσαι, ἐπέτρεψε, συνέπεμψεν, 

περιπλεούσας, διήρπασαν, καθηδυπάθησα. 

Вправа 40. Мета вправи: удосконаленя навичок встановлення граматичних 

значень похідних префіксальних дієслів та їх інтегрування в уміння читання. 

Інструкція: Прочитайте і перекладіть речення, не аналізуючи їх. 

ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. 

ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν· καὶ 

συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὓς Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. …ἐπεὶ ᾔσθετο ὅτι τὸ 
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Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε 

περιπλεούσας ἀπ’ Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ 

αὐτοῦ Κύρου (Xen. Anab. 1.2.19-21). 

Шостим етапом у навчанні похідних дієслів є етап інтегрування лексичних та 

граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та синтетичного читання. 

Для навчання читання давньогрецькою мовою добираються тексти, для яких 

властиві автентичність, доступність за змістом, доступність за мовним оформленням, 

доступність за обсягом, тематичність, новизна та пізнавальна цінність інформації [253]. 

Аналітичне, або перекладне, читання є головним у навчанні класичних мов в 

аспекті герменевтичного підходу та перекладних методів навчання. Навчання 

аналітичного читання передбачає паралельне вдосконалення рецептивних граматичних 

та лексичних навичок, розширення лінгвосоціокультурних знань, удосконалення 

лінгвосоціокультурних умінь, удосконалення перекладацьких умінь [247]. Аналітичне 

читання є за своєю природою вдумливим, або вивчаючим, і передбачає якомога повне й 

точне розуміння змісту тексту, збереження його подробиць і деталей. Аналітичне 

читання супроводжується аналізом, критичною оцінкою, узагальненням, 

формулюванням висновків [247, c. 152]. 

Аналіз речення може мати структурний та лінійний характер. Структурний аналіз 

передбачає виділення граматичної основи, потім встановлення зв’язків між 

компонентами речення, що складають групу підмета й групу присудка. Лінійний аналіз 

передбачає аналіз слів у такому порядку, у якому вони розміщені в реченні. У процесі 

навчання класичних мов разом із набуттям умінь читання відбувається поступовий 

перехід від структурного до лінійного аналізу [247]. Структурний аналіз застосовуємо 

на початковому етапі навчання мови, коли в студентів потрібно формувати знання про 

структуру речення, навички встановлення граматичного зв’язку слів у реченні. Потім 

відбувається поступовий перехід до лінійного вибіркового аналізу – аналізуються ті 

граматичні та лексичні одиниці, які недостатньо засвоєні студентами, потребують 

повторення, коригування, додаткового коментування. 
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Класифікація похідних дієслів, розроблена в попередніх параграфах, комплекси 

вправ для їх навчання, психологічні та психолінгвістичні основи розуміння мовлення у 

процесі читання, структура семантичної парадигми полісеманта дали можливість 

сформулювати основні компоненти лексико-граматичного аналізу похідного дієслова: 

1) визначення загального лексичного значення слова; 2) пригадування якомога більшої 

кількості значень; 3) визначення особливостей граматичного та лексичного зв’язку 

слова з іншими словами в реченні; 4) вибір значення, яке найбільше відповідає змісту 

висловлювання; 5) визначення оцінно-емотивного, метафоричного компонента 

семантики; 6) лінгвосоціокультурний коментар до аналізованого слова; 7) визначення 

граматичного значення слова; 8) переклад слова, переклад речення. 

Вправа 41. Мета вправи: закріплення лексичних та граматичних навичок 

оперування похідними дієсловами та їх інтегрування в уміння читання, формування 

умінь вивчаючого читання (з повним розумінням інформації). 

Інструкція: Прочитайте й перекладіть текст, виконайте лексико-граматичний 

аналіз підкреслених слів (аналіз включає наведені вище компоненти). 

ἡνίκα δ’ ἦν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακὴν καὶ ἐλείπετο τῆς νυκτὸς ὅσον 

σκοταίους διελθεῖν τὸ πεδίον, τηνικαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ παραγγέλσεως 

πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸ ὄρος. ἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν 

ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος λαβὼν τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάντας, 

Ξενοφῶν δὲ σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξιν ὁπλίταις εἵπετο οὐδένα ἔχων γυμνῆτα· 

οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἐδόκει εἶναι μή τις ἄνω πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισθεν 

ἐπίσποιτο. καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος πρίν τινας αἰσθέσθαι τῶν 

πολεμίων· ἔπειτα δ᾽ ὑφηγεῖτο· ἐφείπετο δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύματος 

εἰς τὰς κώμας τὰς ἐν τοῖς ἄγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. ἔνθα δὴ οἱ μὲν 

Καρδοῦχοι ἐκλιπόντες τὰς οἰκίας ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ἔφευγον ἐπὶ 

τὰ ὄρη. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἦν λαμβάνειν, ἦσαν δὲ καὶ χαλκώμασι 

παμπόλλοις κατεσκευασμέναι αἱ οἰκίαι, ὧν οὐδὲν ἔφερον οἱ Ἕλληνες, οὐδὲ τοὺς 

ἀνθρώπους ἐδίωκον, ὑποφειδόμενοι, εἴ πως ἐθελήσειαν οἱ Καρδοῦχοι διιέναι 
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αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας τῆς χώρας, ἐπείπερ βασιλεῖ πολέμιοι ἦσαν (Xen. Anab. 4.1.5-

4.1.8). 

Уміння синтетичного читання (безперекладного) – кінцева мета навчання 

класичних мов майбутніх філологів. В аспекті герменевтичного підходу до навчання 

класичних мов домінувальним є вдумливе читання з повним і детальним розумінням 

інформації. Синтетичне читання текстів дозволяє удосконалювати мовні навички та 

формувати читацькі уміння, досягати комунікативної мети: зрозуміти зміст 

прочитаного тексту з достатньою повнотою та глибиною, оцінити інформацію, 

висловити своє ставлення до неї, прокоментувати окремі факти [129, c. 202]. 

Синтетичне читання має такі етапи: дотекстовий, притекстовий, власне читання та 

післятекстовий, які реалізуються, відповідно, за допомогою дотекстових, притекстових, 

текстових та післятекстових вправ. 

Дотекстові вправи: мета – усунення лексичних, граматичних, стилістичних, 

лінгвосоціокультурних проблем розуміння тексту. На дотекстовому етапі на лексико-

граматичному рівні аналізуються невідомі похідні дієслова, насамперед ті, які не 

належать до потенціального словника, із контекстуально невивідним лексичним 

значенням, із конотативним значенням, граматичні форми дієслів, які студенти ще не 

вивчали. Для аналізу похідного дієслова в процесі виконання дотекстових вправ 

релевантними є такі ж самі компоненти, які використовуємо в процесі аналітичного 

читання. 

Притекстові вправи: мета – формування комунікативної настанови на читання, є 

здебільшого завданнями, що використовуються для зосередження уваги на певних 

інформаційних блоках тексту. Дієслово виконує ключові граматичні функції у 

висловлюванні, воно також є маніфестантом і змістової інформації, тому на ньому 

можна робити основний акцент в експлікації змісту тексту в процесі читання. Під час 

виконання притекстових вправ відбувається навчання похідних дієслів у форматі 

акцентуації комунікативної настанови на інформації, маніфестованій дериватами. 

Текстові вправи: мета – удосконалення лексико-граматичних, 

лінгвосоціокультурних навичок, умінь читання, лінгвосоціокультурних умінь. У 
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студентів удосконалюються уміння розпізнавання та семантизації (лексичної та 

граматичної) похідних дериватів, навички поєднання їх у мовленні. 

Метою післятекстових вправ є перевірка глибини, точності, повноти та чіткості 

розуміння змісту тексту, зокрема інформації, вираженої похідними дієсловами. 

Вправа 42 (дотекстова). Інструкція: Прочитайте підкреслені дієслова, визначте 

їхнє загальне лексичне значення, визначте, з якими словами і яким граматичним 

зв’язком ці дієслова поєднані. Які значення можуть мати ці дієслова і які з них 

найбільше відповідають змісту висловлювань? 

Вправа 43 (притекстова). Інструкція: Прочитайте текст, визначте фрагменти 

про те, як змінилося з часом життя і як ставилися кампанці до мешканців Кум. 

Πόλεις δ’ ἐπὶ μὲν τῆ θαλάττῃ μετὰ τὴν Σινόεσσαν Λίτερνον͵ ὅπου τὸ μνῆμα 

τὸ Σκιπίωνος τοῦ πρώτου προσαγορευθέντος Ἀφρικανοῦ· διέτριψε γὰρ ἐνταῦθα 

τὸ τελευταῖον ἀφεὶς τὰς πολιτείας κατ΄ ἀπέχθειαν τὴν πρός τινας. παραρρεῖ δὲ 

ὁμώνυμος τῇ πόλει ποταμός. ὡς δ΄ αὕτως καὶ Ὀυουλτοῦρνος ὁμώνυμός ἐστι 

τῇπαρ΄ αὐτὸν πόλει ἐφεξῆς κειμένῃ· ῥεῖ δ΄ οὗτος διὰ Ὀυενάφρου καὶ τῆς 

Καμπανίας μέσης. ταύταις δ΄ ἐφεξῆς ἔστι Κύμη Χαλκιδέων καὶ Κυμαίων 

παλαιότατον κτίσμα· πασῶν γάρ ἐστι πρεσβυτάτη τῶν τε Σικελικῶν καὶ τῶν 

Ἰταλιωτίδων. οἱ δὲ τὸν στόλον ἄγοντες͵ Ἱπποκλῆς ὁ Κυμαῖος καὶ Μεγασθένης ὁ 

Χαλκιδεύς͵ διωμολογήσαντο πρὸς σφᾶς αὐτούς͵ τῶν μὲν [τὴν] ἀποικίαν εἶναι 

τῶν δὲ τὴν ἐπωνυμίαν· ὅθεν νῦν μὲν προσαγορεύεται Κύμη͵ κτίσαι δ΄ αὐτὴν 

Χαλκιδεῖς δοκοῦσι. πρότερον μὲν οὖν ηὐτύχει [ἥ τε πόλις καὶ τὸ Φλεγραῖον 

καλούμενον πεδίον͵ ἐν ᾧ τὰ περὶ τοὺς Γίγαντας μυθεύουσιν οὐκ ἄλλοθεν͵ ὡς 

εἰκός͵ ἀλλ΄ ἐκ τοῦ περιμάχητον τὴν γῆν εἶναι δι΄ ἀρετήν͵ ὕστερον δ΄ οἱ Καμπανοὶ 

κύριοι καταστάντες τῆς πόλεως ὕβρισαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους πολλά· καὶ δὴ καὶ 

ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν συνώικησαν αὐτοί. ὅμως δ΄ οὖν ἔτι σώζεται πολλὰ ἴχνη τοῦ 

Ἑλληνικοῦ κόσμου καὶ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν νομίμων. ὠνομάσθαι δ΄ ἔνιοι Κύμην 

ἀπὸ τῶν κυμάτων φασί· ῥαχιώδης γὰρ καὶ προσεχὴς ὁ πλησίον αἰγιαλός. εἰσὶ δὲ 
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καὶ κητεῖαι παρ΄ αὐτοῖς ἄρισται. ἐν δὲ τῷ κόλπῳ τούτῳ καὶ ὕλη τίς ἐστι 

θαμνώδης ἐπὶ πολλοὺς ἐκτεινομένη σταδίους ἄνυδρος καὶ ἀμμώδης͵ ἣν 

Γαλλιναρίαν ὕλην καλοῦσιν. ἐνταῦθα δὴ λῃστήρια συνεστήσαντο οἱ Πομπηίου 

Σέξτου ναύαρχοι͵ καθ΄ ὃν καιρὸν Σικελίαν ἀπέστησεν ἐκεῖνος (Strab. 5.4.4). 

Вправа 44 (післятекстова). Інструкція: Дайте відповіді на поставлені перед 

читанням тексту питання. 

Вправа 45 (післятекстова). Інструкція: Прочитайте наступні твердження, 

визначте, які з них відповідають змісту тексту (до уваги слід також брати 

граматичний план повідомлень). 

А. Там він провів далеко від державних справ останні дні свого життя, вороже 

ставлячись до деяких співгромадян. 

B. Там він загинув через державні справи, вороже ставлячись до деяких 

співгромадян. 

С. Ватажки походу Гіппокл з Кум і Мегасфен з Халкіди доходять між собою 

згоди, що місто стає колонією одного з них, а від іншого бере назву «Куми». 

D. Ватажки походу Гіппокл з Кум і Мегасфен з Халкіду домовилися, що місто 

буде Халкідською колонією, а назву отримає від іншого – «Куми». 

Отже, навчання лексичної семантики похідних дієслів давньогрецької мови 

повинне мати гніздовий принцип і здійснюватися в шість етапів: I етап – навчання 

словокореня (непохідного дієслова), II етап – навчання похідних дієслів, семантично 

вивідних (семантика яких мотивується семами префікса та кореня), III етап – навчання 

дієслів із полісемантичними префіксами, IV етап – навчання дієслів із префіксами, які 

змінюють семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами, V етап – навчання конотативних 

значень похідних дієслів (оцінно-емотивної та метафоричної семантики), які не 

виводяться з семи префікса, VI етап – інтегрування лексичних та граматичних 

рецептивних навичок в уміння аналітичного та синтетичного читання. Методика 

навчання похідних дієслів давньогрецької мови має базуватися на передуванні 

формування репродуктивних навичок рецептивним. 
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2.4. Модель навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх 

філологів 

 

Навчання похідних дієслів давньогрецької мови є складним процесом, який 

потребує правильної реалізації розробленої системи вправ та завдань, коректного 

застосування описаних методів та прийомів роботи, а відтак – створення моделі 

навчання. 

Модель навчального процесу слідом за В. Ягуповим розуміємо як «еталонне 

уявлення про навчання студентів, його конструювання в умовах конкретних освітньо-

виховних закладів. Вона визначає цілі, основи організації та проведення навчального 

процесу» [257]. Модель організації навчального процесу реалізується за допомогою 

обраної викладачем технології навчання [3, c. 314]. 

У розробці моделі навчання похідних дієслів давньогрецької мови спираємося на 

вимоги до дидактичних моделей, визначені І. Зязюном і Г. Сагач: модель навчального 

процесу має бути об’єктивною (відображати реальне); суб’єктивною (ураховувати 

тезаурус реципієнта); нормативною (відображати бажане); інтерактивною (містити 

діалог зі студентом); адаптивною (враховувати індивідуальні особливості людини, її 

досвід); відкритою (передбачати проективно-технологічну нормотворчість діяльності 

реципієнта) [81]. 

Головною метою навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх 

філологів є формування рецептивних лексичних навичок та інтегрування їх в уміння 

читання оригінальних текстів. 

Основними підходами до навчання похідних дієслів давньогрецької мови 

визначено лінгвокраїнознавчий, когнітивний та герменевтичний. 

Навчання класичних мов здійснюється за допомогою перекладних та зіставних 

методів: текстуально-перекладний, свідомо-зіставний на основі принципів 

домінувальної ролі вправ, поліфункціональності вправ, взаємопов’язаного навчання 

аспектів іноземної мови за домінувальної ролі одного з них, диференційованого й 

інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності, співвивчення 

іноземної мови та іноземної культури, урахування рідної мови (зіставності), текстової 
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основи, використання елементів репродуктивного мовлення у формуванні рецептивних 

навичок та вмінь, оптимальності семантизації лінгвального матеріалу. 

Основним методом-прийомом визначено метод вправ. У процесі навчання 

похідних дієслів використовуємо такі типи вправ: за спрямованістю на прийом або 

трансляцію інформації – рецептивні, репродуктивні вправи; за комунікативністю – 

мовні (некомунікативні) та комунікативні вправи (в читанні); за способом виконання – 

застосовуємо усні й письмові; механічні й програмовані вправи; за участю рідної мови: 

одномовні та двомовні; залежно від виду мовленнєвої діяльності: вправи на читання 

(дотекстові, притекстові, текстові, післятекстові); залежно від аспекту мовних рівнів: 

лексичні та граматичні вправи, за призначенням: аспектні й комплексні вправи; для 

формування лінгвосоціокультурної компетентності: вправи інформаційні, 

орієнтувальні, на виконавчі та контрольні. Робота з похідним дієсловом проходить у 

шість етапів, визначених у параграфі 2.3. 

Розроблена нами модель призначена для навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови майбутніх філологів-елліністів. 

Кожен цикл представлений у вигляді змістового модулю, який реалізується 

упродовж 42 академічних годин: 22 акад. год. – аудиторних занять і 18 акад. год. – 

самостійної роботи, 2 акад. год. – контроль. Перед початком модулю добирається 

близько 50 кореневих дієслів та їхніх дериватів (згідно з критеріями добору, поданих у 

параграфі 2.1), які студенти повинні опанувати упродовж модуля. 

Навчання похідних дієслів відбувається в шість етапів. 

Перший етап триває 3 заняття: 12 годин (із яких 6 год. аудиторних і 6 год. 

позааудиторних – самостійна робота). 

Другий етап проходить (за моделлю 1) у 4 заняття (14 год: 8 ауд. / 6 с/р.) // або (за 

моделлю 2) в 2 заняття: (7 год.: 4 ауд. / 3 с/р.). 

Третій етап триває (за моделлю 1) 4 заняття (14 год: 8 ауд. / 6 с/р.) // або (за 

моделлю 2) 2 заняття: (7 год.: 4 ауд. / 3 с/р.). 

Четвертий етап охоплює 2 заняття: (7 годин: 4 аудиторні години і 3 години 

самостійної роботи). 
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П’ятий етап триває 2 заняття: (7 годин: 4 аудиторні години і 3 години самостійної 

роботи). 

Шостий етап реалізується на ІІІ, V, VII, IX, XI заняттях за рахунок часового фонду, 

розподіленого на попередні етапи. 

Дамо характеристику кожного заняття змістового модуля. 

І заняття (2 ауд.год.): презентація семантизація кореневих слів (способи 

презентації та семантизації подано в параграфі 2.2.), формування знань про загальне 

лексичне значення полісеманта; формування вмінь аналізу семантичної парадигми 

слова та встановлення мотивації її розширення, спільного семантичного стрижня, який 

об’єднує значення слова; вивчення напам’ять слів (2 позаауд. год.). Навчання похідних 

дієслів інтегрується з презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 1) 

та формуванням граматичних навичок (у граматичних вправах використовуються 

дібрані 50 слів). 

ІІ заняття (2 ауд.год. / 2 позааудиторні години): формування екстралінгвістичних 

знань про фрагмент світу, вербалізованого культурно маркованими дієсловами; умінь 

виявлення системи знань, сценаріїв дій, які імпліцитно чи експліцитно представлені в 

слові; про непрямі значення слова, про метафорично-асоціативне поле слова; 

формування знань про конкретну реалізацію семантики в контексті – у поєднанні з 

іншими словами (за допомогою некомунікативих і лексичних двомовних аналітичних 

вправ (вправи 1-7). Навчання похідних дієслів інтегрується з презентацією нового 

граматичного матеріалу (граматична тема 2) та формуванням граматичних навичок (у 

граматичних вправах використовуються дібрані 50 слів). 

ІІІ заняття (2 ауд.год. / 2 позааудиторні години): формування репродуктивних 

лексичних навичок (за допомогою рецептивно-репродуктивних некомунікативних 

лексичних двомовних аспектних вправ (вправи 8-13)). Навчання похідних дієслів 

поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 3) та 

формуванням граматичних навичок (у граматичних вправах використовуються дібрані 

50 слів). Інтегрування лексичних та граматичних навичок в уміння читання текстів 

(1 текст студенти читають в аудиторії, 1 текст – в позааудиторний час). 
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ІV заняття (2 ауд.год. / 1 позааудиторна година) співвідноситься з другим етапом 

навчання похідних дієслів – навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня. 

На четвертому занятті відбувається удосконалення знань непохідних дієслів, 

формування знань похідних дієслів; формування навичок упізнавання та семантизації 

похідних дієслів з опорою на морфемний склад слова (потенціальний словник); 

формування знань про морфологічні особливості похідних дієслів, фонетичні, 

морфологічні та морфонологічні процеси, які відбуваються у префіксальних дієсловах 

при творенні граматичних форм; формування навичок визначення граматичних форм і 

значень префіксальних дієслів. Усе це реалізується за допомогою рецептивних 

некомунікативних лексичних двомовних вправ (вправи 14-16). Навчання похідних 

дієслів поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 4) 

та формуванням граматичних навичок за допомогою рецептивних, рецептивно-

репродуктивних некомунікативних аналітичних граматичних аспектних вправ (вправи 

29-40). 

V заняття (2 ауд. год. / 2 позааудиторні години): удосконалення навичок 

упізнавання та семантизації похідних дієслів з опорою на морфемний склад слова (за 

допомогою рецептивних некомунікативних лексичних двомовних вправ (вправи 14-

16)) та їх інтегрування в уміння читання (вправи 42-45): синтетичне читання 

застосовуємо в аудиторії, а аналітичне – самостійно в позааудиторний час (вправа 41). 

Навчання похідних дієслів поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу 

(граматична тема 5) та формуванням граматичних навичок за допомогою рецептивних, 

рецептивно-репродуктивних некомунікативних аналітичних граматичних аспектних 

вправ (вправи 29-40) (ІІ етап). 

VІ заняття (2 ауд. год. / 1 позааудиторна година): формування знань про загальне 

та прототипічне значення дієслова-полісеманта; знань про логіко-поняттєвий 

компонент фрагментів мовної картини світу стародавніх еллінів, формування знань про 

прототипічні та загальні лексичні значення полісемантів, про особливості реалізації 

семантичного потенціалу слова в синтагматиці; умінь інтерпретації лексичного 

значення полісеманта в синтагматиці; знань про семантичну парадигму полісеманта у 
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граматичних зв’язках, уміння інтерпретації лексичного значення полісеманта в 

граматичних зв’язках (за допомогою рецептивних некомунікативних лексичних 

двомовних вправ (вправи 17-19)). Навчання похідних дієслів поєднується з 

презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 6) та формуванням 

граматичних навичок за допомогою рецептивних, рецептивно-репродуктивних 

некомунікативних аналітичних граматичних аспектних вправ (вправи 29-40) (ІІІ етап). 

Продовжуємо формування навичок упізнавання та семантизації похідних дериватів, 

мотивованих семою префікса. 

VІІ заняття (2 ауд. год. / 2 позааудиторна година): формування у студентів навичок 

розпізнавання та розуміння полісемантів у контексті, формування навичок визначення 

прототипічних та загальних лексичних значень дієслів у контексті, навичок 

співвіднесення лексичного значення полісеманта зі значеннями інших слів, закріплення 

навичок семантизації полісеманта в контексті, удосконалення навичок оперування 

семантичними парадигмами полісемантів (за допомогою рецептивних 

некомунікативних лексичних двомовних вправ (вправи 20-23)). Навчання похідних 

дієслів поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 7), 

та формуванням граматичних навичок (вправи 29-40). Інтегрування лексичних навичок 

в уміння читання (вправи 42-45): синтетичне читання застосовуємо в аудиторії, а 

аналітичне – самостійно в позааудиторний час (вправа 41) (ІІІ етап). 

VІІІ заняття (2 ауд. год. / 1 позааудиторна година): ознайомлення студентів зі 

словами, семантика яких не мотивується семою префікса; формування навички 

семантизації цих слів та відмежування їх від слів, мотивованих семами префіксів, 

ознайомлення студентів зі словами, які мають ініціальні кореневі склади, омонімічні з 

префіксами; формування навички семантизації цих слів та відмежування від слів із 

префіксами (за допомогою рецептивно-репродуктивних та репродуктивних 

некомунікативних лексичних вправ (вправи 24-25) (IV етап). Навчання похідних дієслів 

поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 8) та 

формуванням граматичних навичок (вправи 29-40). Продовжуємо удосконалення 

навичок упізнавання та семантизації похідних дериватів, мотивованих семою префікса, 
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навичок розпізнавання та розуміння полісемантів у контексті, навичок визначення 

прототипічних та загальних лексичних значень дієслів у контексті. 

ІX заняття (2 ауд. год. / 2 позааудиторні години): удосконалюємо навички 

упізнавання та семантизації похідних дериватів, мотивованих семою префікса, навичок 

розпізнавання та розуміння полісемантів у контексті, навичок визначення 

прототипічних та загальних лексичних значень дієслів у контексті; навичок упізнавання 

та семантизації похідних дериватів, немотивованих семою префікса; навичок 

семантизації слів, які мають ініціальні кореневі склади, омонімічні з префіксами. 

Навчання похідних дієслів поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу 

(граматична тема 9). Інтегрування лексичних та граматичних навичок в уміння читання 

(вправи 41, 42-45): синтетичне читання – в аудиторії, а аналітичне – самостійно в 

позааудиторний час. 

X заняття (2 ауд. год. / 1 позааудиторна година): формування знань про оцінно- та 

емотивно-забарвлені семи полісемантів, їхнє метафоричне значення, уявлень про логіку 

набуття словом оцінно-емотивних та метафоричних значень, умінь інтерпретації цих 

значень; формування навичок встановлення культурно маркованої семантики слова в 

поєднанні з конкретними словами, навичок співвіднесення семантики слова у 

когезійних та когерентних зв’язках; формування навичок контекстуальної семантизації 

слів з оцінно-емотивним та метафоричним компонентом семантики (за допомогою 

рецептивних, рецептивно-репродуктивних та репродуктивних некомунікативних 

лексичних вправ (вправи 26-28) (V етап). Навчання похідних дієслів поєднується з 

презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 10) та формуванням 

граматичних навичок (вправи 29-40). Продовжуємо удосконалення навичок 

упізнавання та семантизації похідних дериватів, мотивованих семою префікса, навичок 

розпізнавання та розуміння полісемантів у контексті, навичок визначення 

прототипічних та загальних лексичних значень дієслів у контексті, упізнавання та 

семантизації похідних дериватів, немотивованих семою префікса; навичок семантизації 

слів, які мають ініціальні кореневі склади, омонімічні з префіксами. 

XІ заняття (2 ауд. год. / 2 позааудиторні години): удосконалюємо навички 

упізнавання та семантизації похідних дериватів, мотивованих семою префікса, навичок 
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розпізнавання та розуміння полісемантів у контексті, навичок визначення 

прототипічних та загальних лексичних значень дієслів у контексті; навичок упізнавання 

та семантизації похідних дериватів, не мотивованих семою префікса; навичок 

семантизації слів, які мають ініціальні кореневі склади, омонімічні з префіксами; 

навичок встановлення культурно маркованої семантики слова в поєднанні з 

конкретними словами, навичок співвіднесення семантики слова в когезійних та 

когерентних зв’язках; формування навичок контекстуальної семантизації слів з оцінно-

емотивним та метафоричним компонентом семантики. Навчання похідних дієслів 

поєднується з презентацією нового граматичного матеріалу (граматична тема 11). 

Інтегрування лексичних та граматичних навичок в уміння читання (вправи 41, 42-45): 

синтетичне читання – в аудиторії, а аналітичне – самостійно в позааудиторний час. 

XІІ заняття (2 ауд. год) – контроль рівня сформованості лексичних знань та 

навичок. 

Подамо модель навчання у вигляді схеми (рис. 2.1). 
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Мета навчання  Формування в майбутніх філологів рецептивних лексичних навичок та інтегрування їх в уміння 

читання оригінальних текстів. 

     

Підхід до навчання  Лінгвокраїнознавчий, когнітивний та герменевтичний. 

     

Методи навчання  Текстуально-перекладний, свідомо-зіставний.  Метод-прийом: метод вправ. 

     

Принципи навчання  Домінувальної ролі вправ, поліфункціональності вправ, взаємопов’язаного навчання аспектів 

іноземної мови за домінувальної ролі одного з них, диференційованого й інтегрованого навчання 

мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності, співвивчення іноземної мови та іноземної 

культури, врахування рідної мови (зіставності), текстової основи, використання елементів 

репродуктивного мовлення у формуванні рецептивних навичок та вмінь, оптимальності 

семантизації лінгвального матеріалу 

Рис. 2.1.  

Модель навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів 
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 Технологія навчання 

 
   

Етап  № занять  К-кість год.  Мета й зміст навчання  Вправи 
     

Перший 

етап – 

навчання 

словокореня 

 

 

І-ІІІ 

  

 

 

 

 

 

 

12 годин: 6 

аудиторних, 6 

самостійної 

роботи  

 презентація, семантизація кореневих слів; формування знань про 

загальне лексичне значення; формування екстралінгвістичних 

знань про фрагмент світу, вербалізованого культурно 

маркованими дієсловами; 

 

вправи 

1-7 

 

формування навичок оперування непохідними дієсловами  

ознайомлення зі звуко-графічними образами нових слів, їхніми 

значеннями; імітація, запам’ятовування нових слів; 

вправи 

8-11 

формування умінь узагальнення семантики полісеманта, 

формування знань про загальне лексичне значення полісеманта; 

вправа 

12 

розширення уявлення про семантику полісеманта в конкретних 

випадках його вживання. Узагальнення семантики слова 

(індуктивно) на основі власного досвіду. 

вправа 

13 

Контроль  поточний усний (під час виконання вправ в аудиторії та в позааудиторний час), письмовий (виконання 

письмових завдань на зразок вправ 11, 13); проведення словникових диктантів (на зразок вправи 9): перевірка 

лексичних знань, рецептивних і репродуктивних навичок. 

Рис. 2.1. (продовження)  
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Другий етап – 

навчання 

семантично 

вивідних похідних 

дієслів, семантика 

яких мотивується 

семами префікса 

та кореня 

 

IV-V/ 

IV-VII  

 

М1 – 4 заняття 

(14 год: 8 

ауд. / 6 с/р.); 

М2 – 2 

заняття: (7 

год.: 4 ауд. / 3 

с/р.) 

 формування знань про конкретну реалізацію семантики в 

контексті – у поєднанні з іншими словами (за допомогою 

некомунікативихі лексичних двомовних аналітичних вправ; 

 

вправи 

1-7 

формування знань похідних дієслів; формування навичок 

упізнавання та семантизації похідних дієслів з опорою на   

морфемний склад слова (потенціальний словник); 

вправи 

14-16 

формування навичок визначення граматичних форм і 

семантики префіксальних дієслів. 

вправи 

29-40 

Контроль 

 поточний усний (під час виконання вправ в аудиторії та в позааудиторний час), письмовий (виконання 

письмових завдань на зразок вправи 15, завдань на переклад окремих речень); проведення словникових 

диктантів (на зразок вправи 9): перевірка лексичних знань, рецептивних і репродуктивних навичок. 

 

Рис. 2.1. (продовження) 
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Третій етап – 

навчання дієслів із 

полісемантичними 

префіксами 

 

IV-V/ 

IV-VII 

 

М1 – 4 заняття 

(14 год: 8 

ауд. / 6 с/р.); 

М2 – 2 заняття: 

(7 год.: 4 ауд. / 3 

с/р.) 

 формування знань про загальне та прототипічне значення дієслова-

полісеманта; знань про логіко-поняттєвий компонент фрагментів 

мовної картини світу стародавніх еллінів, формування знань про 

особливості реалізації семантичного потенціалу слова в 

синтагматиці; умінь інтерпретації лексичного значення полісеманта 

в синтагматиці; знань про семантичну парадигму полісеманта в 

граматичних зв’язках, уміння інтерпретації лексичного значення 

полісеманта в граматичних зв’язках; 

 

вправи 

17-19 

 

   формування у студентів навичок розпізнавання та розуміння 

полісемантів у контексті, формування навичок визначення 

прототипічних та загальних лексичних значень дієслів у контексті, 

навичок співвіднесення лексичного значення полісеманта зі 

значеннями інших слів, закріплення навичок семантизації 

полісеманта в контексті, удосконалення навичок оперування 

семантичними парадигмами полісемантів; 

 

вправи 

20-23 

формування граматичних навичок визначення граматичних форм і 

значень префіксальних дієслів. 
вправи 

29-40 

Контроль 

 поточний усний (під час виконання вправ в аудиторії та в позааудиторний час), письмовий (виконання письмових 

завдань на зразок вправ 18б, 19б, 20, 21, 23); проведення словникових диктантів (на зразок вправи 9): перевірка 

лексичних знань, рецептивних і репродуктивних навичок. 

Рис. 2.1. (продовження)  
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Четвертий етап – 

навчання дієслів із 

префіксами, які не 

мотивують 

семантику дієслова, 

та дієслів з 

ініціальними 

кореневими 

складами, 

омонімічними з 

префіксами 

 

VІІІ- ІX 

 

2 заняття (7 

год: 4 ауд. / 3 

с/р.) 

 ознайомлення студентів з дієсловами, семантика яких не 

мотивується семою префікса; формування навички 

семантизації цих дієслів та відмежування їх від дієслів, 

мотивованих семами префіксів; ознайомлення студентів зі 

словами, які мають ініціальні кореневі склади, омонімічні з 

префіксами; формування навички семантизації цих дієслів та 

відмежування від дієслів з префіксами; 

 

вправи 

24-25 

формування граматичних навичок визначення граматичних 

форм і значень префіксальних дієслів. 
вправи 

29-40  

Контроль 

 поточний усний (під час виконання вправ в аудиторії та в позааудиторний час), письмовий (виконання 

письмових завдань на зразок вправ 24, 25); проведення словникових диктантів (на зразок вправи 9): 

перевірка лексичних знань, рецептивних і репродуктивних навичок. 

 

Рис. 2.1. (продовження)  
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П’ятий етап – 

навчання 

конотативних 

значень похідних 

дієслів, які не 

виводяться з семи 

префікса 

 

X-ХІ 

 

2 заняття (7 

год: 4 ауд. / 3 

с/р.) 

 формування знань про оцінно- та емотивно-забарвлені семи 

полісемантів, їхнє метафоричне значення, уявлень про логіку 

набуття словом оцінно-емотивних та метафоричних значень, 

умінь інтерпретації цих значень; формування навичок 

встановлення культурно маркованої семантики слова в 

поєднанні з конкретними словами, навичок співвіднесення 

семантики слова у когезійних та когерентних зв’язках; 

формування навичок контекстуальної семантизації слів з 

оцінно-емотивним та метафоричним компонентом семантики. 

 

вправи 

26-28 

Контроль 

 поточний усний (під час виконання вправ в аудиторії та в позааудиторний час), письмовий (виконання 

письмових завдань на зразок вправ 26, 28); проведення словникових диктантів (на зразок вправи 9): 

перевірка лексичних знань, рецептивних і репродуктивних навичок. 

 

Рис. 2.1. (продовження)  
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Шостий етап – 

інтегрування 

лексичних та 

граматичних 

рецептивних 

навичок в уміння 

читання 

 

ІІІ, V, 

VII, IX, 

XI 

 За рахунок 

часового 

фонду, 

розподіленого 

на попередні 

етапи 

 Інтегрування лексичних та граматичних навичок в уміння 

аналітичного та синтетичного читання. 

 

вправи 

41-45 

Контроль 

 – 

 

 

XІІ 

 – 

 

 

2 аудиторні 

години 

 1) поточний усний контроль (перевірка виконання вправ на аналітичне та 

синтетичне читання); 

2) тематичний контроль рівня сформованості в майбутніх філологів 

рецептивних лексичних навичок та інтегрування їх в уміння читання 

оригінальних текстів (словниковий диктант, переклад окремих 

словосполучень, речень, аналітичне та синтетичне читання). 

       

Рис. 2.1. (продовження) 
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Висновки до розділу 2 

 

Аналіз наукових праць із методики викладання сучасних іноземних мов у цілому 

та класичних зокрема, а також аналіз особливостей будови та семантики похідних 

префіксальних дієслів давньогрецької мови та їхніх морфонологічних змін дав 

можливість дійти таких висновків. 

Добір лексики має здійснюватися з позицій функціонально-структурного та 

лінгвокраїнознавчого підходів за критеріями частотності, сполучуваності, культурної 

специфічності, ментальної специфічності, словотвірної цінності, багатозначності, 

стилістичної маркованості. Добір текстового матеріалу для навчання похідних 

префіксальних дієслів повинен реалізовуватись із позицій критеріїв автентичності, 

інформаційної цінності, повноти й систематичності представлення художньої 

літератури майбутньому читачеві, відповідності прагматикону студента. 

Визначено такі способи семантизації похідних дієслів: переклад, використання 

синонімів, антонімів, ілюстрація або демонстрація предмета, процесу, дії, сюжетна 

розповідь, історико-культурний контекст; словесне пояснення переносного, 

метафоричного, алегоричне значення, пошук стилістично нейтрального відповідника 

або заміна слова українським стилістично маркованим аналогом / еквівалентом; 

контекстуальний аналіз слова; а також прийоми «встановлення загального та 

прототипічного лексичного значення», «фреймового / сценарієвого аналізу», «аналізу 

метафоричного поля лексеми». 

Похідні дієслова складають частину потенціального й частину пасивного 

словника. До потенціального словника належать дієслова, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня, дієслова з полісемантичними префіксами, значення яких 

виводиться з контексту, дієслова з префіксом нейтральної семантики, який не впливає 

на зміну семантики безпрефіксального дієслова. Частиною потенціального словника є 

слова з оцінно-емотивним та метафоричним компонентом семантики, про значення 

яких студент може здогадатися, оперуючи знаннями загального лексичного значення 

слова, про оцінно-емотивний та логіко-поняттєвий компоненти мовної картини світу, 

логіку вторинної номінації носіїв мови, з інтерпретації фрагменту тексту, у якому 
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функціонує слово. Похідні дієслова, семантика яких не мотивується семами префікса та 

кореня, дієслова з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами, 

належать до пасивного словника. 

Розроблено модель навчання похідних дієслів за дериваційно-гніздовим 

принципом з урахуванням етапів та психологічних засад формування навички, етапів 

формування розумових дій, загальнодидактичних та методичних принципів навчання. 

Особливість навчання граматичного та лексичного аспектів похідних дієслів в умовах 

рецептивного оволодіння мовою полягає у використанні елементів репродуктивного 

мовлення з метою формування звуко-буквених образів слів у свідомості студентів, які 

стають еталонами в процесі впізнавання лексичних одиниць під час читання. 

Специфіка авторської методики полягає у випередженні формування репродуктивних 

навичок формуванням рецептивних. 

Навчання похідних дієслів у форматі дериваційно-гніздового принципу має 

здійснюватися в шість етапів: I етап – навчання словокореня (непохідного дієслова), 

II етап – навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами префікса та 

кореня, III етап – навчання дієслів із полісемантичними префіксами, IV етап – навчання 

дієслів із префіксами, які змінюють семантику кореневого дієслова, але не мотивують 

її, та дієслів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами, V етап – 

навчання конотативних значень похідних дієслів (оцінно-емотивної та метафоричної 

семантики), які не виводяться з семи префікса, VI етап – інтегрування лексичних та 

граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та синтетичного читання. 

Результати дослідження, репрезентовані в другому розділі, висвітлено в 

7 публікаціях [224-227; 232; 233; 235]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ 

ФІЛОЛОГІВ 

 

У третьому розділі дисертації визначено об’єкти контролю та критерії оцінювання 

якості засвоєння похідних дієслів давньогрецької мови; описано організацію та 

проведення експериментального навчання похідних дієслів давньогрецької мови, 

подано результати експерименту та їх інтерпретацію, сформульовано методичні 

рекомендації до організації навчання похідних дієслів давньогрецької мови студентів 

вищих навчальних закладів України. 

 

3.1. Об’єкти контролю та критерії оцінювання якості засвоєння похідних 

дієслів давньогрецької мови 

 

Навчання класичних мов взагалі та давньогрецької мови зокрема потребує 

розроблення системи контролю знань, навичок та вмінь, якими повинні оволодіти 

студенти. Методика організації контролю якості іншомовних знань, навичок та вмінь 

була предметом дослідження багатьох науковців (О. Бігич [25], В. Волік [44], 

К. Гром [62], О. Петращук [149], І. Родіонова [166], Н. Скляренко [187; 188]); проблеми 

контролю та оцінювання якості вивчення класичних мов досліджували 

Т. Сторчова [202], В. Шовковий [247]. Проте досі ще залишаються поза увагою питання 

і проблеми, пов’язані з моніторингом засвоєння конкретного лексичного, граматичного, 

лінгвосоціокультурного та мовленнєвого матеріалу давньогрецької мови, зокрема, 

похідних дієслів. 

Для розробки методики організації контролю якості навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови, ми, перш за все, визначили групи похідних префіксальних дієслів 

і дослідили об’єкти контролю та критерії оцінювання знань, навичок та вмінь, якими 

повинні оволодіти студенти у процесі вивчення цих одиниць. 
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При розробці форм контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності слід враховувати національні вимоги, представлені в навчальних 

програмах із іноземних мов для конкретного типу навчального закладу, міжнародні 

стандарти визначення рівня володіння іноземними мовами; зважати на адекватну 

оцінку рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності, необхідної і 

достатньої для міжкультурного спілкування [62]. 

Основними положеннями процедури контролю є валідність (забезпечення чіткого 

обґрунтування та адекватності отриманих даних), надійність (стабільність результатів, 

отриманих під час проведення контролю) та достовірність (здатність точного 

визначення рівня володіння професійно орієнтованим навчанням) [44, c. 131]. 

Для визначення об’єктів контролю В. Шовковий пропонує враховувати склад та 

ієрархію професійних компетентностей майбутніх філологів-класиків, адже критерії 

оцінювання знань, навичок та вмінь повинні корелювати з метою навчання. Об’єктами 

контролю науковець уважає знання, навички та вміння, які складають мовленнєву 

компетентність у читанні, граматичну, лексичну, лінгвосоціокультурну та 

перекладацьку компетентності: уміння читання, граматичні, лексичні та 

лінгвосоціокультурні знання, граматичні й лексичні рецептивні навички, уміння 

розпізнавати та розуміти лінгвосоціокультурну інформацію в тексті, а також 

перекладацькі навички та вміння. Критерії оцінювання знань, навичок та вмінь мають 

бути релевантними рецептивному виду мовленнєвої діяльності – читанню [247, с. 290]. 

Основною метою навчання давньогрецької мови майбутніх філологів є 

формування в студентів знань та вмінь, необхідних для інтерпретації та розуміння 

давньогрецького писемного мовлення (давньогрецького автентичного тексту) [247, 

с. 35]. 

Читацька компетентність, яка є основною в навчанні класичних мов, має, зокрема, 

такі компоненти (наводимо компоненти, релевантні навчанню префіксальних дієслів): 

мовні знання, рецептивні лексичні та граматичні навички; країнознавчі та 

лінгвокраїнознавчі знання та навички; уміння здогадуватися про значення окремих слів, 

уміння встановлювати смислові зв’язки між словами, реченнями, абзацами, уміння 

інтерпретувати та розуміти фактуальну, підтекстову, оцінну та емотивну інформацію 
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[213; 247]. Контроль розуміння прочитаного є «найвідповідальнішим моментом у 

роботі з текстом» [213, c. 90]. 

До об’єктів контролю читання належать ступінь повноти розуміння, точність 

розуміння тексту; розуміння тексту на семантичному, метасеміотичному та 

метаметасеміотичному рівнях, що включає розуміння граматичних одиниць тексту; 

розуміння лексичних значень слів; правильність розуміння засобів зв’язку в тексті; 

розуміння змісту тексту в цілому; розуміння різних типів текстової інформації 

[247, с. 333]. 

Ступінь повноти відображає кількісну міру інформації, вилученої читачем із 

тексту. Точність розуміння характеризує якісну складову сприйняття інформації тексту 

читачем [44, с. 129]. 

Контроль мовної компетентності, а саме граматичних та лексичних навичок, нині 

розглядають у контексті мовленнєвих умінь. 

О. Рязанова визначає такі рецептивні граматичні навички: володіти способами 

інтерпретації значень і перекладу основних граматичних категорій рідною мовою; 

диференціювати та ідентифікувати граматичні явища (за формальними ознаками і 

стройовими словами); співвідносити значення граматичних форм / конструкцій із 

семантикою; прогнозувати граматичні форми слова / конструкції; встановлювати 

логічні, часові, причинно-наслідкові, сурядні та підрядні відношення і зв’язки між 

елементами речень [173; 238]. 

Н. Скляренко основним критерієм контролю рецептивних граматичних навичок 

уважає точність розуміння, тобто «ступінь правильності співвіднесення граматичної 

форми зі змістом. Як додатковий критерій може виступати швидкість і ненапруженість 

виконання відповідних операцій». Проте справжнім об’єктом контролю граматичної 

компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності науковець уважає «повне 

розуміння змісту повідомлення, у тому числі й того, що передається граматичними 

засобами» [186, с. 25]. 

І. Родіонова розрізняє якісний (правильна / неправильна сформованість 

лексичного запасу) і кількісний (відношення правильно зрозумілої лексики до загальної 

кількості невідомих слів) критерії оцінювання лексичних навичок [166, c. 180]. 



149 

 

Л. Цвєткова найбільш важливим критерієм сформованості лексичної навички вважає 

швидкість виконання окремих операцій: більш висока швидкість свідчить про більш 

високий ступінь сформованості навички [217]. 

До лексичних і граматичних навичок належать: розпізнавання форми слова, 

семантизація, мовна здогадка про значення невідомих слів і термінів, прогнозування на 

рівні слова, комбінування, а до граматичних – розпізнавання граматичних структур та 

речень, розпізнавання смислових та синтаксичних зв’язків між реченнями та частинами 

тексту, прогнозування на рівні фрази та понадфразової єдності [44, с. 131]. 

Т. Сторчова виділяє такі критерії оцінювання граматичних знань та навичок у 

процесі навчання класичних мов: правильність визначення граматичних значень, 

правильність визначення аналога або еквівалента граматичної форми / конструкції в 

українській мові; швидкість граматичного аналізу та пошуку еквівалента (аналога); 

правильність передачі змісту речення українською мовою, адекватність передачі змісту 

граматичних форм / конструкцій, адекватність передачі граматичної модальності 

речень; точність розуміння граматичних форм / конструкцій у безперекладному 

читанні; точність розуміння змісту всього тексту, особливо тих фрагментів, які 

пов’язані окремими граматичними формами та конструкціями [202, с. 137-142]. Такі 

критерії ми вважаємо релевантними в процесі навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови. 

У визначенні об’єктів контролю ми опиралися на класифікацію похідних дієслів, 

розроблену нами в параграфі 2.1.: дієслова з моносемантичними префіксами, які 

мотивують семантику слова шляхом кумуляції семи префікса й семи кореня; дієслова з 

полісемантичними префіксами, значення яких зумовлене контекстом; дієслова з 

префіксами нейтральної семантики, які не впливають на зміну семантики 

безпрефіксального дієслова; дієслова з ініціальними кореневими складами, 

омонімічними з префіксами; дієслова з префіксом, який надає дієслову оцінної 

емотивно-маркованої семантики; дієслова з префіксами, які надають дієслову 

культурно-маркованої семантики; дієслова, які зазнають фонетичні зміни на межі 

кореня й префікса у процесі словозміни; дієслова зі злиттям префікса з аугментом 

(повне поглинання префікса аугментом); дієслова з діалектними варіантами префіксів. 
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Результати аналізу наукової літератури з проблем контролю та оцінювання 

іншомовних навичок та мовленнєвих умінь, а також розроблена нами в параграфі 2.1. 

класифікація префіксальних дієслів давньогрецької мови дали можливість виявити 

об’єкти контролю та встановити критерії їх оцінювання. 

Таблиця 3.1. 

Об’єкти контролю та критерії оцінювання якості навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови 

Об’єкт контролю Критерії оцінювання 

Знання семантики префіксів Правильність та швидкість визначення семантики 

префікса 

Навички визначення семантики 

дієслова з моносемантичним  

префіксом (поза контекстом) 

Правильність визначення лексичного значення 

дієслова, правильність визначення аналога або 

еквівалента похідного дієслова в українській мові; 

швидкість визначення лексичного значення 

дієслова та пошуку еквівалента (аналога) в 

українській мові 

Знання семантичного діапазону 

похідних дієслів із 

полісемантичним префіксом; 

навички визначення семантики 

дієслова з полісемантичним 

префіксом 

Правильність, повнота та швидкість визначення 

семантичного діапазону похідного дієслова з 

полісемантичним префіксом; відсутність 

недодиференційних інтерферентних елементів під 

час розуміння та перекладу дієслова (коли одне з 

лексичних значень переноситься на всі випадки 

вживання дієслова) 

Навички ігнорування семантики 

префікса, якщо вона не змінює 

семантики твірного слова 

Правильність, точність та швидкість визначення 

семантики похідного дієслова, відсутність 

наддиференційних інтерферентних елементів у 

процесі розуміння та перекладу дієслова 

Навички розрізнення префікса 

та омонімічного ініціального 

Правильність, точність та швидкість розрізнення 

префікса та омонімічного ініціального початку 
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початку складу кореневої 

морфеми 

складу кореневої морфеми 

Навички визначення оцінної 

емотивно-маркованої семантики 

похідного дієслова 

Правильність, точність та швидкість визначення 

оцінної емотивно-маркованої семантики 

похідного дієслова 

Навички визначення культурно-

маркованої семантики дієслова 

Правильність, точність та швидкість визначення 

культурно-маркованої семантики дієслова; 

відсутність реінтерпретативних інтерферентних 

елементів у процесі розуміння та перекладу 

дієслова (тлумачення семантики дієслова 

відповідно до закономірностей рідної мови, тобто 

без урахування культурної конотації) 

Навички визначення 

граматичних значень похідних 

дієслів 

Правильність, швидкість визначення граматичних 

значень дієслова, співвіднесенність граматичної 

форми з граматичним змістом 

Навички визначення лексичних 

та граматичних значень дієслів, 

які мають діалектні варіанти 

префікса 

Правильність, швидкість визначення лексичних 

та граматичних значень дієслова з діалектним 

варіантом префікса; визначення його еквівалента в 

аттичному діалекті 

Навички перекладу похідних 

дієслів українською мовою, 

виявлення їхнього еквівалента 

або аналога 

Правильність та швидкість відтворення 

лексичного і граматичного значення 

префіксального дієслова українською мовою 

Уміння аналітичного читання 

текстів, які містять префіксальні 

дієслова; навички упізнавання, 

визначення семантики 

префіксальних дієслів у 

контексті, розуміння змісту та 

Точність розуміння лексичної та граматичної 

семантики похідних дієслів у контексті (у процесі 

перекладного читання); правильність перекладу 

фрагментів тексту, які містять префіксальні 

дієслова; швидкість та ненапруженість перекладу 

текстів, повнота розуміння змісту висловлювання 
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смислу зв’язного тексту 

Уміння синтетичного читання 

текстів, які містять префіксальні 

дієслова; навички упізнавання, 

визначення семантики 

префіксальних дієслів у 

контексті, розуміння змісту та 

смислу зв’язного тексту 

Точність розуміння лексичної та граматичної 

семантики похідних дієслів у контексті (під час 

безперекладного читання); точність розуміння 

змісту усього тексту, особливо тих фрагментів, які 

пов’язані із семантикою префіксальних дієслів; 

повнота розуміння змісту висловлювання 

 

Норми оцінювання 

За кожне правильно визначене лексичне або граматичне значення слова студент 

одержував 1 бал. 

За кожне слово, у якому студент визначав 90% значень і більше, він одержував 3 

бали; за 60–89% – 2 бали, за 30–59% – 1 бал, менше третини значень – 0 балів. 

За кожне слово з правильно визначеним загальним лексичним значенням студент 

одержував 1 бал. 

За кожне правильно поділене на морфеми слово студент одержував 1 бал. 

За кожен правильно визначений емотивний та культурно-маркований відтінок 

семантики похідного дієслова студент одержував 1 бал. 

За правильно визначений відмінок, яким керує дієслово студент, одержував 1 бал. 

За правильно визначене лексичне значення в синтагматиці студент так само 

одержував 1 бал. 

За правильно визначений відповідник слова, вжитого в діалектній формі, студент 

одержував 1 бал. 

Якість аналітичного читання оцінювалася 10 балами: кожне правильно 

перекладене речення, в якому правильно відтворене лексичне та граматичне значення 

похідного дієслова, оцінювалося в 1 бал; якщо були допущені окремі лексичні та 

граматичні помилки в самому реченні, то студент одержував лише 0,5 бала. 

При перевірці навичок синтетичного читання студент одержував за кожну 

правильно вибрану відповідь 1 бал. 
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Таким чином, за всі завдання студент максимально міг одержати 160 балів. 

У дисертації ми оперували коефіцієнтом навченості, який визначався за 

формулою: 

k = n/160 [21], 

де n – кількість балів, зароблена студентом. 

Ураховуючи напрацьовані у вітчизняній лінгвометодиці за останні десятиліття 

вимоги до якості знань, навичок та вмінь (достатній рівень прийнято вважати із 

коефіцієнтом навченості 0,7 [21]), ми встановили таку ієрархію рівнів: ВР (високий 

рівень) – k = 0,9–1, достатній рівень – k = 0,70,89, середній рівень – k = 0,5–0,69, 

низький рівень – k<0,5. 

Отже, аналіз наукової літератури, присвяченої проблемам контролю, дав 

можливість визначити, що контроль якості навчання префіксальних дієслів 

давньогрецької мови включає лексичний, граматичний та лінгвосоціокультурний 

аспекти, які необхідно враховувати для визначення критеріїв оцінювання під час 

навчання давньогрецької мови. Контроль мовної компетентності, а саме граматичних та 

лексичних навичок оперування похідними дієсловами необхідно розглядати в контексті 

мовленнєвих умінь, зокрема читання. 

 

3.2. Організація, проведення та інтерпретація результатів 

експериментального навчання похідних дієслів давньогрецької мови 

 

Гіпотеза, мета й загальний план експериментальної роботи 

Експериментальна робота була присвячена перевірці ефективності авторської 

методики навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів. 

Розроблення гіпотези експерименту 

Визначення гіпотези експериментального дослідження та експериментальна 

перевірка авторської методики ґрунтувалися на розроблених науковцями вимогах та 

положеннях [34; 63; 250], що дозволило сформувати саму робочу гіпотезу та основні 

етапи її розвитку: 1) поява гіпотези на основі інтерпретації даних науки; 2) аналіз 

окремих припущень, вибір найімовірнішого з них та формування висновків з цього 
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припущення; 3) зіставлення зроблених висновків з даними експерименту [34, с. 38-39]. 

Опрацювання наукових джерел з методики викладання іноземних мов, психології, 

психолінгвістики, педагогіки, педагогічне спостереження за навчальним процесом, 

проведення співбесід серед студентів, результати моніторингу якості навчання, а також 

аналіз підручників, навчальних посібників та програм із давньогрецької мови [279-300; 

317; 318; 320-322] вказали на відсутність науково обґрунтованої методики навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови. Тому методика навчання давньогрецької мови 

передбачає застосування нових технологій для вивчення мовних аспектів. 

Аналіз наукових праць, педагогічні спостереження за процесом навчання 

дозволили нам висунути гіпотезу, яка ґрунтується на припущенні, що забезпечити 

ефективне навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів 

можливо за умов, якщо: 1) під час презентації слова та автоматизації лексичних 

навичок відбувається формування когнітивної моделі слова через встановлення 

загального та прототипічного лексичного значення, навчання 

фреймового / сценарієвого аналізу, аналізу метафоричного поля лексеми; 2) навчання 

похідних дієслів організовується за дериваційно-гніздовим принципом і 3) складається 

із шести етапів: І етап – навчання словокореня, ІІ етап – навчання похідних дієслів, 

семантика яких мотивується семами префікса та кореня, ІІІ етап – навчання дієслів із 

полісемантичними префіксами, IV етап – навчання дієслів із префіксами, які змінюють 

семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами, V етап – навчання конотативних 

значень похідних дієслів, VI етап – інтегрування лексичних та граматичних 

рецептивних навичок в уміння аналітичного та синтетичного читання; 4) навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови базується на першочерговому формуванні 

репродуктивних, а не рецептивних навичок. 

Для перевірки ефективності розробленої методики було проведено 

експериментальне навчання, в якому брали участь 52 студенти. Розроблена гіпотеза 

перевірялася на першому курсі підготовки бакалаврів напряму 6.020303 «Мова і 

література (латинська)» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

та на другому курсі підготовки бакалаврів напряму 6.020303 «Мова та література 
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(грецька)» Київського славістичного університету на практичних заняттях з 

давньогрецької мови: ЕГ1 – 10 студентів ХНУ, ЕГ2 – 10 студентів ХНУ, ЕГ3 – 

11 студентів ХНУ, ЕГ4 – 11 студентів ХНУ (2011–2012 н. р., 2013–2014 н. р., 2012–

2013 н. р., 2014–2015 н. р.), ЕГ5 – 10 студентів КСУ (2013–2014 н. р.). 

Характер експерименту – природний, вертикальний (порівнюється рівень тих саме 

учасників до проведення експериментального навчання та після нього), відкритий. 

Проведення експерименту передбачає визначення його мети, завдань та об’єкта. 

Мета експерименту: перевірити ефективність авторської методики навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови. 

Завдання експерименту: 1) провести передекспериментальний зріз для 

встановлення вихідного рівня сформованості в учасників експерименту знань звуко-

буквених образів похідних дієслів, їх семантичної та граматичної парадигми, навичок 

встановлення лексичних та граматичних значень похідних дієслів та інтегрування цих 

навичок в уміння читання; 2) підготувати експериментальні матеріали, спланувати 

структуру та організацію експерименту; 3) провести експериментальне навчання, 

4) провести післяекспериментальний зріз для виявлення підсумкового рівня 

сформованості в учасників експерименту знань звуко-буквених образів похідних 

дієслів, їх семантичної та граматичної парадигми, навичок встановлення лексичних та 

граматичних значень похідних дієслів та інтегрування цих навичок в уміння читання; 

5) проаналізувати результати післяекспериментального зрізу, порівняти результати 

робіт студентів передекспериментального та післяекспериментального зрізів, провести 

їх математичну обробку, визначити ступінь ефективності авторської методики. 

Об’єкт експериментального дослідження: знання семантичної парадигми 

похідних дієслів, їх загальних лексичних та прототипічних значень, рецептивні навички 

визначення лексичних та граматичних значень похідних дієслів; умінь читання текстів 

та розуміння граматичних та лексичних значень похідних дієслів у тексті. 

У процесі експериментальної роботи відповідно до програмних документів [317; 

318; 320–322] перевірявся рівень сформованості таких знань, навичок та вмінь: 

- знання семантики префіксальних та кореневих морфем похідних дієслів; 

- знання загального та прототипічного значення дієслова, конотативних значень; 
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- навички визначення семантики дієслова з моносемантичним префіксом (поза 

контекстом); 

- знання семантичного діапазону похідних дієслів із полісемантичним префіксом; 

навички визначення семантики дієслова з полісемантичним префіксом; 

- навички ігнорування семантики префікса, якщо вона не змінює семантики 

твірного слова; 

- навички розрізнення префікса та омонімічного ініціального складу кореневої 

морфеми; 

- навички визначення оцінної емотивно-маркованої семантики похідних дієслів; 

- навички визначення культурно-маркованої семантики похідних дієслів; 

- навички визначення граматичних значень похідних дієслів; 

- навички визначення лексичних та граматичних значень дієслів, які мають 

діалектні варіанти префікса; 

- навички перекладу похідних дієслів українською мовою, виявлення їх 

еквівалента або аналога; 

- уміння аналітичного читання текстів, які містять префіксальні дієслова; навички 

упізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у контексті, розуміння змісту 

та смислу зв’язного тексту; 

- уміння синтетичного читання текстів, які містять префіксальні дієслова; 

навички впізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у контексті, 

розуміння змісту та смислу зв’язного тексту. 

Експериментальні матеріали: 1) дібраний словниковий мінімум із похідних 

дієслів; 2) комплекси прийомів презентації та семантизації лексичного матеріалу (див. 

п. 2.2.); 3) комплекси лексичних, граматичних вправ та завдань, вправ на аналітичне та 

синтетичне читання (див. п. 2.3.). 

Неварійовані умови експерименту: 

− незмінний склад навчальних груп; 

− однакова кількість годин на навчання похідних дієслів в усіх 

експериментальних групах; 

− навчальний матеріал та порядок його представлення; 
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− комплекс вправ та етапність у навчанні похідних дієслів; 

− об’єкти контролю та критерії їх оцінювання; 

− приблизно однаковий вихідний рівень знань студентів. 

Варійована умова експерименту: розподіл навчання окремих груп похідних 

дієслів у часі. В ЕГ1 та ЕГ2 навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня, та похідних дієслів із полісемантичним префіксом 

відбувалося паралельно упродовж 4 занять (8 год. аудиторних і 6 год. самостійної 

роботи); в ЕГ3, ЕГ4 та ЕГ5 спочатку відбувалося навчанням похідних дієслів, 

семантика яких мотивується семами префікса та кореня, і тривало 2 заняття (4 

аудиторні години і 3 години самостійної роботи), а потім похідних дієслів з 

полісемантичним префіксом і тривало теж 2 заняття (4 аудиторні години і 3 години 

самостійної роботи). 

Структура методичного експерименту подається в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Структура методичного експерименту 

№ Етапи 

експериме

нталь-

ного 

досліджен

ня 

Час 

проведення 

Кількість 

аудиторни

х годин на 

1 групу 

Кіль-

кість 

груп  

Завдання етапів 

1. Передексп

ериментал

ьний зріз  

16.02. 2012 р. 

22.02. 2013 р. 

20.02. 2014 р.  

10.02. 2015 р. 

10.03. 2014 р. 

 

 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Визначення вихідного рівня 

сформованості в учасників 

експерименту знань звуко-

буквених образів похідних 

дієслів, їх семантичної та 

граматичної парадигми, навичок 

встановлення лексичних та 

граматичних значень похідних 

дієслів та інтегрування цих 

навичок в уміння читання 

2. Експерим 20.02 – 06.04. 40 1 Застосування авторської 
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ентальне 

навчання 

2012 р.; 

25.02 – 12.04. 

2013 р. 

24.02 – 11.04. 

2014 р.  

12.02 – 06.04. 

2015 р. 

12.03 – 28.04. 

2014 р. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

методики навчання похідних 

дієслів студентів спеціальностей 

«Мова і література (латинська)» 

та «Мова та література 

(грецька)» на практичних 

заняттях із давньогрецької мови 

3. Післяексп

ериментал

ьний зріз 

11.04. 2012 р.  

 

16.04.2013 р. 

 

15.04.2014 р.  

 

07.04.2015 р. 

 

29.04. 2014 р. 

4 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Виявлення підсумкового рівня 

сформованості в учасників 

експерименту знань звуко-

буквених образів похідних 

дієслів, їх семантичної та 

граматичної парадигми, навичок 

встановлення лексичних та 

граматичних значень похідних 

дієслів та інтегрування цих 

навичок в уміння читання 

 

Передекспериментальний зріз 

Перед початком експерименту проводилося опитування серед студентів 

випускних курсів (20 осіб) Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна та викладачів давньогрецької мови Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (3 особи), Київського славістичного університету (2 

особи), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (5 осіб), яким 

було запропоновано дати відповіді на питання (зразок анкети подано в додатку 5). 

На питання «Який реальний стан рівня знань похідних дієслів давньогрецької 

мови Ваших студентів» 40% викладачів дали відповідь «достатній», 60% – 

«задовільний». 
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На питання «За яким принципом реалізується навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови?» усі викладачі відповіли, що не користуються спеціальними 

методиками; студенти їх вивчають у процесі читання й перекладу речень та текстів. 

На питання «Чи є потреба в особливій організації навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови?» усі респонденти дали стверджувальну відповідь. 

На питання «Чи є у Вас можливості реалізовувати інноваційні підходи до 

організаційно-методичного аспекту педагогічної діяльності під час навчання похідних 

дієслів давньогрецької мови?» 30% респондентів відповіли «так, але ми його не 

намагаємося знайти», 50% респондентів відповіли «ні, бо немає спеціального 

методичного забезпечення», 20% респондентів відповіли, що «шукають оптимальні 

способи вирішення цієї проблеми». 

На питання «Який навчальний посібник Ви використовуєте для навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови?» усі респонденти відповіли, що використовують 

підручники та посібники, подані в списку літератури нашої дисертації під номерами 

[280–283; 287–289]. 

На питання «Які додаткові ресурси Ви використовуєте для навчання похідних 

дієслів давньогрецької мови?» 80% респондентів відповіли, що не використовують 

ніяких додаткових ресурсів, 20% – розробляють власні матеріали. 

На питання «Як Ви оцінюєте свій реальний стан рівня знань похідних дієслів 

давньогрецької мови» 50% студентів дали відповідь «достатній», 50% – «задовільний». 

На питання «Чи легко Вам зрозуміти або здогадатися про значення похідного 

дієслова давньогрецької мови, знаючи його морфемний склад?» 40% студентів 

відповили «так» і 60% – «ні». 

На питання «Чи легко Вам зрозуміти або здогадатися про значення похідного 

дієслова давньогрецької мови за контекстом?» 40% респондентів відповили «так» і 60% 

відповіли «ні». 

На питання «Чи відчуваєте Ви потребу в більш ґрунтовному вивченні похідних 

дієслів давньогрецької мови? Чому?» всі респонденти дали стверджувальну відповідь. 

Студенти відзначають, що під час читання автентичних текстів часто звертаються до 
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словників через брак певних знань щодо похідних дієслів або через те, що забули 

інформацію про них, а це потребує додаткового часу та повторення. 

На питання «Які труднощі у Вас виникають під час читання текстів, де є похідні 

дієслова давньогрецької мови? Які, на ваш погляд, причини виникнення цих 

труднощів?» респонденти відповіли так: труднощі виникають через забування значень 

префіксів і кореневих дієслів, і витрачається багато часу, оскільки необхідно постійно 

звертатися до словника. Щодо причин, то студенти вважають цей матеріал недостатньо 

добре засвоєним під час вивчення граматики на перших курсах та через недостатнє 

повторення цього матеріалу. 

На питання «Як Ви оцінюєте рівень викладання похідних дієслів давньогрецької 

мови» 50% респондентів відповіли «задовільний», 25% – «достатній», 25% – 

«незадовільний». 

Отже, проведене анкетування серед викладачів та студентів показало 

а) відсутність спеціальних методичних розробок для навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови та потребу в них; б) суттєві пробіли в знаннях та навчиках 

студентів; в) потребу в спеціальних технологіях навчання похідних дієслів. 

Передекспериментальний зріз проводився серед студентів І курсу спеціальності 

«Мова і література (латинська)» Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (4 групи) та серед студентів ІІ курсу спеціальності «Мова та 

література (грецька)» Київського славістичного університету (1 група): ЕГ1 – 10 

студентів (ХНУ), ЕГ2 – 10 студентів (ХНУ), ЕГ3 – 11 студентів (ХНУ), ЕГ4 – 11 

студентів (ХНУ) (2011–2012 н. р., 2013–2014 н. р., 2012–2013 н. р., 2014–2015 н. р.), 

ЕГ5 – 10 студентів КСУ (2013–2014 н. р.). 

Усього учасників експерименту – 52 особи, з них 42 студенти спеціальності «Мова 

і література (латинська)» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

10 студентів спеціальності «Мова та література (грецька)» Київського славістичного 

університету. 

Інтерпретація результатів знань, навичок та вмінь студентів контрольних 

груп (зразки контрольних робіт подано в додатку 1.1.) 
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Знання семантики префіксальних та кореневих морфем похідних дієслів та 

навички визначення семантики моносемантичного дієслова з префіксом (поза 

контекстом) перевірялося за допомогою завдання 1 (Визначте лексичне значення 

поданих дієслів (1 значення, мотивоване значенням префікса)). Середній коефіцієнт 

навченості по першому завданню склав 0,65. Можна вважати, що студенти на 

середньому рівні володіють знаннями семантики кореневих та префіксальних морфем, 

навичками визначення семантики дієслів із моносемантичними префіксами, які вони 

вивчали. Найбільше помилок студенти зробили під час перекладу дієслів із префіксами 

ἀνα- та μετα-. Це можна пояснити тим, що ці префікси полісемантичні (хоча саме 

дієслово має лише 1 значення) і тому викликають труднощі під час інтерпретації 

лексичного значення слова. Студенти виявили незнання близько 30% кореневих 

морфем і 20% префіксальних. Лише 15% студентів (8 осіб) змогли правильно 

визначити семантику всіх слів (високий рівень), 37% студентів (19 осіб) виконали 

завдання на достатньому рівні, 31% студентів (16 осіб) виконали завдання на 

середньому рівні, 17% студентів (9 осіб) виконали завдання на низькому рівні. Отже, 

якість знань складає 52%. 

Навички розрізнення префікса та омонімічного ініціального складу кореневої 

морфеми було перевірено за допомогою завдання 2 (Визначте у поданих дієсловах 

префікси (якщо вони є). Перекладіть ці дієслова). Означені навички є важливими для 

рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Середній коефіцієнт навченості по другому 

завданню склав 0,59. Лише 11,5% студентів (6 осіб) змогли виконати завдання на 

«відмінно», 32,7% студентів (17 осіб) виявили достатній рівень, 27% студентів (14 осіб) 

виявили середній рівень, 28,8% студентів (15 осіб) виявили низький рівень. Отже, 

якість знань складає 44,2%. Найбільше помилок студенти допустили під час 

морфемного поділу безпрефіксальних дієслів προβατεύω, ἀνιάω, ἀναγκάζω, 

μεταλλεύω, визначаючи початкові склади як префікси. На другому місці за кількістю 

помилок і складністю виконання виявилися дієслова ἀναδεύομαι, καταλοκίζω, 

ἐπίδω, в яких студенти часто проводили неправильно межу між префіксом та коренем, 

причиною чого було незнання лексичного значення слова. Близько 40% слів студенти 
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не змогли перекласти, а отже, визначити їхнє лексичне значення. Правильно студенти 

проводили межу між префіксом і коренем у тих випадках, коли вони знали семантику 

кореневої морфеми. 

Для перевірки знань загального та прототипічного значення дієслова було 

застосовано завдання 3 (Визначте загальне лексичне значення полісемантів). Середній 

коефіцієнт навченості по третьому завданню склав 0,62. Лише 13,5% студентів (7 осіб) 

змогли виконати завдання на «відмінно», 30,8% студентів (16 осіб) виявили достатній 

рівень, 32,7% студентів (17 осіб) виявили середній рівень, 23% студентів (12 осіб) 

виявили низький рівень. Отже, якість знань складає 44,3%. Лише 13,5% студентів 

змогли повно й вичерпно визначити загальне лексичне значення полісемантів, яке 

поєднує усю його семантичну парадигму. Студенти, які одержали 7-8 балів, написали 

основні значення дієслів, які наближаються до загального значення. Майже третина 

студентів писали лише окремі лексичні значення, зазвичай ті, які першими подаються у 

словнику. Під час виконання завдання часто виникало у студентів питання – «що таке 

загальне лексичне значення і як його визначати». Четверту частину слів (особливо, з 

префіксом ἀνα-) студенти взагалі не семантизували, що свідчить про значні прогалини 

у знаннях саме кореневих морфем, ще у близько 25% слів студенти написали значення 

кореневих морфем без семантичних відтінків, яких надають їм префікси. 

Знання семантичного діапазону похідних дієслів з полісемантичним префіксом, 

навички визначення семантики дієслова з полісемантичним префіксом ми перевіряли за 

допомогою завдання 4 (Напишіть якомога більше лексичних значень наведених 

полісемантів). Середній коефіцієнт навченості по четвертому завданню склав 0,56. 

Лише 5,8% студентів (3 особи) змогли виконати завдання на «відмінно», 30,8% 

студентів (16 осіб) виявили достатній рівень, 28,8% студентів (15 осіб) виявили 

середній рівень, 34,6% студентів (18 осіб) виявили низький рівень. Отже, якість знань 

дорівнює 36,6%. Студенти наводили лише основні лексичні значення, які подаються у 

словнику першими. У середньому, подавалися лише близько чверті лексичних значень 

полісеманта. Студенти часто наводили звичайні синоніми, подаючи їх як окремі 

лексичні значення. Спостерігалися спроби мотивувати семантику слова семою 

префікса; у деяких випадках подавалися значення лише кореневих морфем (наприклад, 
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для дієслова ἀνα-γιγνώσκω, що має значення «бути добре знайомим, добре знати; 

(знову) пізнавати, визнавати знайомим; читати; перестерігати, вмовляти, 

переконувати», студенти подавали значення «поступово дізнаватися, крок за кроком 

дізнаватися» під впливом семи префікса ἀνα-, або просто «дізнаватися»). Слід 

зауважити, що лише окремі студенти (близько 10%) написали конотативні значення 

дієслів. Це суттєво обмежує студентів у процесі читання оригінальних текстів, де може 

бути представлене будь-яке значення слова з його семантичної парадигми. 

Завдання 5 (Визначте лексичні значення наведених дериватів: слова мають 

один і той самий корінь, але різні префікси) спрямоване на перевірку навичок 

інтегрування семи кореня й семи префікса. Середній коефіцієнт навченості по п’ятому 

завданню склав 0,65. Лише 21,2% студентів (11 осіб) змогли виконати завдання на 

«відмінно», 28,8% студентів (15 осіб) виявили достатній рівень, 30,8% студентів (16 

осіб) виявили середній рівень, 19,2% студентів (10 осіб) виявили низький рівень. Отже, 

якість знань складає 50%. Студенти змогли визначити основні лексичні значення понад 

50% слів. Це пояснюється тим, що дієслово γράφω знайоме студентам, відомі їм також 

і значення префіксів, які з ним поєднувалися. Спостерігалася також т.зв. 

«словотворчість», коли студенти намагалися змоделювати семантику дієслова 

способом калькування семи префікса й семи кореня. Проте, варто відзначити, що 

студенти подавали лише окремі значення цих дієслів, не відтворюючи цілісну 

семантичну парадигму. 

Навички ігнорування семантики префікса, якщо вона не змінює семантики 

твірного слова, було перевірено за допомогою завдання 6 (Підкресліть слова, значення 

яких не залежить від семи префікса. Перекладіть ці слова). Середній коефіцієнт 

навченості по шостому завданню склав 0,52. Жоден студент не зміг виконати завдання 

на «відмінно», 28,8% студентів (15 осіб) виявили достатній рівень, 38,5% студентів (20 

осіб) виявили середній рівень, 32,7% студентів (17 осіб) виявили низький рівень. Якість 

знань складає 28,8%. Типовою помилкою для всіх без винятку студентів було надання 

дієсловам додаткових сем, які мають префікси в ізольованому вигляді. Наприклад, 

ἐμβασιλεύω («царювати») перекладають як «зійти на трон», «царювати всередині», 
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περιβιόω («залишатися живим, виживати») від βιόω («жити, проводити життя»); 

перекладають «жити навколо, мешкати навколо, на околиці, по периметру», просто 

«жити». Це пояснюється внутрішньомовною інтерференцією, дією стереотипів, 

намаганням перенести загальне значення префікса на семантику всього слова. 

Позитивом у такому перенесенні можна вважати намагання студентів моделювати 

потенційно можливі семи похідних дієслів, що важливо в процесі читання автентичних 

текстів. Однак, як бачимо з наведених прикладів, не завжди таке моделювання є 

виправданим, тому студенти повинні знати дієслова, семантика яких не мотивується 

семами префікса або семи префікса є нейтральними. 

Знання дієслів, значення яких не є результатом кумуляції семи префікса й 

непохідного слова, навички розрізнення їх від слів, мотивованих семою префікса було 

перевірено за допомогою завдання 7 (Підкресліть префіксальні дієслова, значення яких 

не є результатом кумуляції префікса й непохідного слова. Перекладіть ці дієслова). 

Середній коефіцієнт навченості по сьомому завданню склав 0,56. Кількість студентів з 

високим рівнем складає 1,9% (1 особа), з достатнім рівнем – 34,6% студентів (18 осіб); з 

середнім рівнем – 32,7% студентів (17 осіб); 30,8% студентів (16 осіб) виявили низький 

рівень. Якість знань складає 36,5%. У двох третинах слів спостерігається систематичне 

калькування семи префікса й кореня, тим самим спотворюється лексичне значення 

слова. Наприклад, дієслово ἀναθεματίζω – «клястися» (від θεματίζω – «брати в 

якості теми, встановлювати первісне значення слова») студенти перекладають як 

«давати тему, зводити до спільної теми, вибирати тему»; дієслово ἀναισιμόω – 

«вживати, тратити, витрачати» (від αἴσιμος – «призначений долею, неминучий; 

справедливий, належний») перекладають «бути неминучим, ставати неминучим, 

вдаватися до справедливості». Окремі похідні дієслова мали внутрішній семантичний 

зв’язок зі словокоренями, що слугувало підказкою для студентів. Наприклад, дієслово 

ἀναγρύζω – «нарікати, бурмотіти» (від γρύζω – «промовляти короткий або 

несміливий звук, намагатися відповісти») студенти перекладали як «видати звук, 

намагатися щось сказати, вигукнути, бурмотнути». Однак тенденція допущених 
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помилок свідчить про відсутність у більшості студентів системності у сформованих 

знаннях похідних дієслів, семантика яких не мотивується  семами префікса й кореня. 

Навички комбінування сем кількох префіксів з семою кореневого слова та 

інтегрування їх в лексичне значення слова перевірялися за допомогою завдання 8 

(Визначте лексичне значення дієслів, складених з двома префіксами). Середній 

коефіцієнт навченості по восьмому завданню склав 0,6. Кількість студентів з високим 

рівнем складає 15,4% (8 осіб), з достатнім рівнем – 32,7% студентів (17 осіб); з середнім 

рівнем – 32,7% студентів (17 осіб); 19,2% студентів (10 осіб) виявили низький рівень. 

Якість знань складає 48,1%. Лише 15,4% студентів змогли правильно змоделювати 

семантику дієслів, складених з двох префіксів. Типовими помилками є подвійне 

калькування сем двох префіксів без їх наступного інтегрування в одну сему (разом з 

кореневою). Значна частина помилок зумовлена неврахуванням одного зі значень 

префікса. Наприклад, дієслово ἐπιδιαβαίνω – «переправлятися, переходити (слідом за 

кимось)» (від ἐπιβαίνω – «входити, вступати, підходити, наступати, вторгатися, 

сходити, підніматися, доходити, досягати»; διαβαίνω – «широко розставляти ноги, 

переходити переправлятися») студенти перекладають «вступити і перейти, перейти 

поблизу, переходити біля чогось» або «переходити, підходити, вступати». Однак, 

близько половини дієслів студентам вдалося правильно семантизувати, віднайти логіку 

поєднання двох префіксів, інтегрувати їхні семи з кореневою семою в єдине лексичне 

значення дієслова. 

Для перевірки навичок визначення оцінно-емотивно маркованої семантики 

похідного дієслова було застосовано завдання 9 (Визначте емотивний відтінок 

семантики поданих дієслів. Перекладіть ці дієслова). Середній коефіцієнт навченості по 

дев’ятому завданню склав 0,46. Кількість студентів з високим рівнем складає 1,9% (1 

особа), з достатнім рівнем – 23,1% студентів (12 осіб); з середнім рівнем – 25% 

студентів (13 осіб); 50% студентів (26 осіб) виявили низький рівень. Якість знань 

складає 25%. У переважній більшості студенти виявилися неготовими до виконання 

цього завдання: їм бракувало знань про оцінно-емотивне поле полісемантів. Намагання 

самотужки змоделювати оцінно-емотивне значення зазвичай увінчувалося невдачею, 



166 

 

оскільки студентам бракувало знань про логіку вторинної номінації у мовній картині 

світу давніх еллінів. Самомоделювання оцінно-емотивного значення полісемантів 

ґрунтувалося на калькуванні сем префікса і кореня та намаганні знайти в українській 

мові аналоги такого перенесення. Наприклад, дієслово μεταλγέω – «шкодувати, 

каятися» перекладають «сильно хворіти, весь час хворіти», дієслово ἐπι-βλέπω – 

«дивитися, спостерігати, дуже уважно дивитися; перен. дивитися з заздрістю, заздрити» 

студенти перекладали «дивитися з сумом у слід, розпрощатися», надаючи слову семи 

префікса «супровід, слідування». Студентам вдавалося, у середньому, лише у 3-4 

словах встановити їх справжнє оцінно-емотивне значення, у решті дієслів – логічно 

виводили приблизні значення. Такі результати не можуть сприяти адекватному 

розумінню оцінно-емотивної інформації текстів (на що вказують результати 

синтетичного читання). 

Навички визначення культурно маркованої семантики дієслова перевірялися за 

допомогою завдання 10 (Визначте культурно марковане значення поданих дієслів. 

Перекладіть ці дієслова). Середній коефіцієнт навченості по десятому завданню склав 

0,49. Кількість студентів з високим рівнем складає 7,7% (4 особи), з достатнім рівнем – 

23,1% студентів (12 осіб); з середнім рівнем – 21,2% студентів (11 осіб); 48% студентів 

(25 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 30,8%. У переважній більшості 

студенти теж виявилися неготовими до виконання цього завдання: їм бракувало знань 

про культурно марковані значення, метафоричне поле полісемантів, логіко-поняттєву 

складову мовної картини світу давніх греків. Студенти часто надавали таких 

конотативних значень давньогрецьким дієсловам, які мають аналоги цих слів в 

українській мові. Наприклад, дієслово ὑποπερκάζω – «темніти, чорніти»; у греків 

означає «дозрівати» (процес дозрівання в українців пов’язаний з червонінням, а не 

чорнінням), тому ὑποπερκάζω студенти перекладали як «бути в печалі, ненавидіти». 

Типовою помилкою було калькування семи префікса й кореня: ὑποπερκάζω 

перекладали як «притемніти, причорніти», не надаючи слову ніякого культурно-

маркованого значення. у середньому, студентам вдавалося правильно (або приблизно 

правильно) визначити значення 4-6 дієслів, що є незадовільним показником якості 
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знань. Такі результати не можуть сприяти адекватному розумінню культурно-

маркованих фрагментів текстів. 

Для перевірки рівня сформованості навичок визначення граматичних значень 

похідних дієслів використано завдання 11 (Визначте граматичне значення слів (які 

змінюють основу). Середній коефіцієнт навченості по одинадцятому завданню склав 

0,68. Кількість студентів з високим рівнем складає 23,1% (12 осіб), з достатнім рівнем – 

30,8% студентів (16 осіб); з середнім рівнем – 30,8% студентів (16 осіб); 15,3% 

студентів (8 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 53,9%. Під час 

виконання цього завдання студенти показали найвищі результати. Середній коефіцієнт 

навченості склав 0,68 (при 0,7 достатньому). Найбільше помилок студенти допустили 

при аналізі форм, які зазнали суплетивізму або значних фонетичних змін у корені: 

ἀνοίσω, προσῆξα, κατῆρα, περιεῖλον. Варто зазначити, що зміни голосних на межі 

префікса й кореня викликали у студентів найменші труднощі. У цілому, студенти 

правильно визначали 2/3 граматичних форм дієслів, що свідчить про достатній рівень 

володіння граматичним матеріалом. Проте, для синтетичного читання, на нашу думку, 

показники мають бути вищими. 

Для перевірки знань особливостей граматичного поєднання похідних дієслів, 

навички встановлення граматичного зв’язку похідних дієслів (у керуванні) розроблено 

завдання 12 (Визначте, яким відмінком керують дієслова (прийменникове чи 

безприйменникове керування). Середній коефіцієнт навченості по дванадцятому 

завданню склав 0,47. Кількість студентів з високим рівнем складає 0% (0 осіб), з 

достатнім рівнем – 25% студентів (13 осіб); з середнім рівнем – 28,8% студентів (15 

осіб); 46,2% студентів (24 особи) виявили низький рівень. Якість знань склала 25%. 

Отже, студенти виявили слабкий рівень знань дієслівного керування похідних дієслів. 

У середньому, студенти правильно визначали керування 3-4 дієслів. Це негативно 

позначається на якості читання оригінальних текстів, адже слово у граматичному 

поєднанні з іншими має здатність змінювати своє лексичне значення. 

Для перевірки знань про особливі значення дериватів у поєднанні з іншими 

словами (за змістом) та навичок визначення цих значень було використано  

завдання 13 (Перекладіть подані словосполучення (особливе значення в синтагматиці). 
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Середній коефіцієнт навченості по тринадцятому завданню склав 0,48. Кількість 

студентів з високим рівнем складає 5,8% (3 особи), з достатнім рівнем – 19,2% 

студентів (10 осіб); з середнім рівнем – 32,7% студентів (17 осіб); 42,3% студентів (22 

особи) виявили низький рівень. Якість знань складає 25%. Отже, студенти виявили 

низький рівень знань семантики похідних дієслів у синтагматиці (поєданні з іншими 

словами) та навичок інтерпретації та встановлення лексичного значення похідного 

дієслова у зв’язку з іншими словами. Часто студенти керувалися логікою перенесення 

лексичного значення. Наприклад, дієслово ἐπιβαίνω – «входити, вступати, 

вторгатися»; ἐπιβαίνω  ῥυθμῷ πρὸς αὐλον – «рухатися в такт звукам сопілки» 

студенти перекладають «крокувати в такт сопілки, ступати в ритмі сопілки, 

танцювати»; ἐπιβαίνω τινὰ ἀοιδῆς – «навчити когось співу» студенти перекладають 

«приходити співати, привести когось для співу». Отже, у студентів бракує фактичних 

знань про семантику ідіом, а також знань про логіку мовної картини світу, яка й 

репрезентується в синтагматиці та ідіоматиці зворотів. Це так само негативно 

позначається на якості читання та інтерпретації оригінальних текстів. 

Навички визначення лексичних та граматичних значень дієслів, які мають 

діалектні варіації префікса, було перевірено за допомогою завдання 14 (Визначте 

граматичне значення дієслів із діалектними особливостями. Укажіть їхні відповідники в 

аттичному діалекті). Середній коефіцієнт навченості по чотирнадцятому завданню 

склав 0,49. Кількість студентів із високим рівнем складає 7,7% (4 особи), з достатнім 

рівнем – 23,1% студентів (12 осіб), з середнім рівнем – 23,1% студентів (12 осіб); 46,1% 

студентів (24 особи) виявили низький рівень. Якість знань складає 30,8%. Більшість 

студентів змогла упізнати дієслово з діалектними особливостями префіксів і визначати 

його лексичне значення, проте значні труднощі викликало визначення відповідників 

діалектно маркованих дієслів в аттичному діалекті. Це свідчить про недостатні знання 

лексики аттичного діалекту. 

Для перевірки уміння аналітичного читання текстів, які містять префіксальні 

дієслова; навичок упізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у 

контексті, розуміння змісту та смислу зв’язного тексту було розроблено завдання 15 
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(Прочитайте фрагменти текстів та перекладіть їх. Зверніть увагу на точність перекладу 

префіксальних дієслів). Середній коефіцієнт навченості по чотирнадцятому завданню 

склав 0,67. Кількість студентів із високим рівнем складає 19,2% (10 осіб), із достатнім 

рівнем – 34,7% студентів (18 осіб); із середнім рівнем – 28,8% студентів (15 осіб); 17,3% 

студентів (9 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 53,9%. Більшість 

студентів правильно передавали значення похідних полісемантів, користуючись 

мовленнєвою підказкою, тобто контекстом. Однак значна частина студентів (бл. 40%) 

робила помилки під час визначення лексичних значень похідних дієслів, зокрема, не 

могли встановити їхні загальні лексичні значення й вибрати таке значення, яке 

відповідає граматичним та лексико-ідіоматичним зв’язкам слова в реченні. Аналіз 

текстів перекладу, зробленого студентами, дав можливість виявити, що студентам 

бракує: а) знань загальних лексичних значень слів, б) знань про особливості семантики 

дієслова в граматичному та лексико-ідіоматичному поєднанні, в) інтерпретаційних 

умінь, г) навичок визначення граматичних значень дієслів. 

Уміння синтетичного читання текстів, які містять префіксальні дієслова, та 

навички впізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у контексті, 

розуміння змісту та смислу зв’язного тексту перевірено за допомогою завдання 16 

(Прочитайте фрагменти текстів. Виберіть твердження, написані українською мовою, які 

відповідають змісту тексту). Середній коефіцієнт навченості по цьому завданню склав 

0,59. Кількість студентів із високим рівнем складає 15,3% (8 осіб), із достатнім рівнем – 

23,1% студентів (12 осіб), із середнім рівнем – 30,8% студентів (16 осіб); 30,8% 

студентів (16 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 38,4%. Студенти в 

цілому розуміли, про що йдеться в тексті, однак розуміння деталей було 

проблематичним (наприклад, питання до тексту 4–7). У студентів виникали труднощі 

поєднання лексичного й граматичного значень похідних дієслів, а також визначення 

семантики похідних полісемантів із використанням мовленнєвих опор. Визначення 

семантики за мовними опорами (будовою слова) в безперекладному читанні дало кращі 

результати, ніж визначення семантики за мовленнєвими опорами. 

Подамо загальну таблицю результатів передекспериментального зрізу студентів 

(таблиця 3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Таблиця результатів передекспериментального зрізу 

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень СКН 
К-кість 

осіб 

% К-кість 

осіб 

% К-кість 

осіб 

% К-кість 

осіб 

%  

3 5,77 13 25 19 36,54 17 32,69 0,57 

СКН – середній коефіцієнт навченості. 

Результати по кожній групі та по кожному студенту подано в додатках (див. 

додаток 2) 

Отже, аналіз результатів, одержаних у процесі передекспериментального зрізу, 

показав, що рівень сформованості знань звуко-буквених образів похідних дієслів, їх 

семантичної та граматичної парадигми, навичок встановлення лексичних та 

граматичних значень похідних дієслів та інтегрування цих навичок в уміння читання є 

недостатнім. Це вимагає пошуку технологій оптимізації процесу навчання лексики в 

цілому і похідних дієслів зокрема. 

Експериментальне навчання здійснювалося на основі розробленого 

дисертанткою навчального матеріалу, представленого в навчальному посібнику [190], а 

також типових вправ і завдань, поданих у параграфах 2.2.–2.3., які застосовувалися під 

час презентації, семантизації нової лексики та формування навичок оперування 

похідними дієсловами в рецептивному мовленні. 

В експериментальних групах навчальний процес було організовано відповідно до 

вимог навчальної та робочої програм із давньогрецької мови [317; 318; 320–322] для 

студентів І курсу спеціальності «Мова і література (латинська)» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна та ІІ курсу спеціальності «Мова та 

література (грецька)» Київського славістичного університету. Тривалість 

експериментального навчання, відповідно до моделі (параграф 2.4.), склала 40 годин: 22 

акад. год. – аудиторних занять і 18 акад. год. – самостійної роботи. Концентрація годин 

– 4 аудиторних години та 3 години самостійної роботи на тиждень. 

Основними завданнями експериментального навчання були: 

- втілення авторської методики в реальні умови навчання давньогрецької мови; 
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- визначення ступеня ефективності авторської методики навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови майбутніх філологів; 

- встановлення доцільності використання запропонованої методики у підготовці 

майбутніх філологів; 

- встановлення позитивних та можливих негативних наслідків упровадження 

авторської методики на ефективність формування лексичних знань та навичок, а також 

інтегрування їх в уміння читання. 

Експериментальне навчання в експериментальних групах здійснювалося за 

етапами, розробленими у параграфі 2.3. 

Нами було вибрано словниковий мінімум із 88 безпрефіксальних кореневих 

дієслів. 

З 40 словами студенти були вже знайомі й тому тільки повторювали їх: 

ἄγω 

βάλλω 

βαδίζω 

βαίνω 

βασιλεύω 

βλέπω 

βουλεύω 

γαμίζω 

γράφω 

καίω 

καλέω 

λαμβάνω 

λείπω 

λύω 

οἰκέω 

τέμνω 

τεκνόω 

πίπτω 

παιδεύω 

πέμπω 

ὀνομάζω 

βάπτω 

τιμάω 

γίγνομα 

παύω 

ὁράω 

ὁπλίζω 

κλίνω 

κρίνω 

παίζω 

τρέπω 

φέρω 

αἴρω 

μαχέω 

γραμματίζω 

ἀριθμέω 

ἄρχω 

ἥκω 

ἀγοράζω 

δέχομαι 

48 слів були новими або такими, що зустрічалися 1–2 рази, і студенти їх не знають: 

ἀγινέω 

ἀγνοέω 

ἀνιάω 

ὑπτιάζω 

δάκνω 

δέω 

λείχω 

πλανάομαι 

προβατεύω 

τάσσω 

τείνω 

αἱρέω 

ὠθέω 

κανάζω 

μέλομαι 

πάττω 

πείρω 

γρύζω 

λοκίζω 

ἀράομαι 

ὀχλίζω 

φθείρω 

ἅπτω 

παθέω  

φυσάω 

βαρέω 

λάμπω 

πατέω 

δαμνάω 

δειπνέω 

δαρθάνω 

ῥηγνύω 

μαστιγόω 

γεύω 

δειλιάω 

ἀρτίζω 
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γαστρίζομαι 

καθίζω 

εἶσκω 

πτοέω 

γυιόω 

διαιτά 

καλέω 

ἄρδω 

περκάζω 

βράσσω 

ἀρτύω 

καλύπτω 

Згідно з дериваційно-гніздовим принципом, покладеним в основу авторської 

методики, першим етапом було навчання непохідних дієслів, яке складалося з 

презентації, семантизації, заучування напам’ять та формування навичок оперування 

цими дієсловами. Для цього використовувалися способи семантизації, описані в 

параграфі 2.2., а також комплекси вправ, визначені в параграфі 2.3. Суть першого етапу 

авторської методики полягала в тому, щоб спочатку сформувати репродуктивні, а не 

рецептивні навички. Навчання непохідних дієслів збіглося з вивченням граматичних 

тем «Дієслова І-ІV класів», «Аорист І та Футурум І дієслів з основами на сонанти», 

«Аорист І пасивного стану», «Футурум І пасивного стану» і тривало 12 годин (з яких 6 

год. аудиторних і 6 год. позааудиторних – самостійна робота). 

Мета цього етапу – формування знань лексичних значень та навичок оперування 

цими словами в рецептивному мовленні. 

Навчання непохідних дієслів здійснювалося так: 

1) студенти виконували комплекси вправ на формування репродуктивних навичок 

уживання непохідних дієслів; 

2) студенти виконували комплекси вправ на формування рецептивних навичок 

сприйняття та розуміння непохідних дієслів; 

3) студенти виконували вправи на інтегрування навичок сприйняття та розуміння 

непохідних дієслів в уміння читання та розуміння текстів. 

На другому етапі проходило навчання похідних слів, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня. Для цього використовувалися вправи 14, 15, 16. Модель 1: 

вивчення означених дієслів в експериментальних групах ЕГ1 і ЕГ2 відбувалося 

паралельно з вивченням похідних дієслів із полісемантичним префіксом, що 

відповідало таким граматичним темам: «Сильні часи», «Аорист ІІ», «Футур ІІ», 

«Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало упродовж 4 занять (14 годин: 8 год. 

аудиторних і 6 год. самостійної роботи). Модель 2: в ЕГ3, ЕГ4 та ЕГ5 вивчення 

похідних дієслів, семантика яких мотивується семами префікса та кореня, збіглося з 
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темами «Сильні часи», «Аорист ІІ» і тривало упродовж 2 занять (7 годин: 4 години 

аудиторні і 3 години самостійної роботи). 

Другий етап був найбільш пролонгований і тривав весь період 

експериментального навчання, збігаючись з іншими етапами. На другому етапі 

розпочиналося формування граматичних навичок. Студенти виконували вправи на 

зразок 29–40. 

Цей етап передбачав: 

- удосконалення знань непохідних дієслів, формування знань похідних дієслів; 

- формування навичок упізнавання та семантизації похідних дієслів із опорою на 

морфемний склад слова (потенціальний словник); 

- формування знань про морфологічні особливості похідних дієслів, фонетичні, 

морфологічні та морфонологічні процеси, які відбуваються у префіксальних дієсловах 

при творенні форм аориста ІІ, футура ІІ, перфекта І, плюсквамперфекта І; 

- формування навичок визначення граматичних форм і значень префіксальних 

дієслів. 

Навчання непохідних дієслів здійснювалося так: 

1) студенти виконували лексичні вправи на рівні слова (визначити семантику 

слова на основі знань сем префікса й кореня), а також граматичні вправи на рівні слова 

(утворити / визначити граматичні форми префіксальних дієслів); 

2) студенти виконували лексичні та граматичні вправи на рівні речення (прочитати 

та перекласти речення з префіксальними дієсловами, семантика яких мотивується 

семами префікса й кореня). 

Третім етапом було навчання дієслів із полісемантичними префіксами. Для цього 

використовувалися вправи на зразок 17–23. На цьому етапі було запроваджено дві 

моделі навчання. 

Модель 1: навчання означених дієслів в експериментальних групах ЕГ1 і ЕГ2 

відбувалося паралельно з навчанням похідних дієслів, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня, збіглося з вивченням таких граматичних тем: «Сильні 

часи», «Аорист ІІ», «Футур ІІ», «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало впродовж 

4 занять (14 годин: 8 год. аудиторних і 6 год. самостійної роботи). 
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Модель 2: в ЕГ3, ЕГ4 та ЕГ5 навчання дієслів із полісемантичними префіксами 

відбувалося після навчання дієслів із моносемантичними префіксами і збігалося з 

темами «Футур ІІ», «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало впродовж 2 занять (7 

годин: 4 години аудиторні і 3 години самостійної роботи). 

На третьому етапі продовжувалося формування граматичних навичок (студенти 

виконували вправи на зразок 29–40), а також формувалися навички граматичного та 

змістового зв’язку похідних дієслів із іншими словами. 

Цей етап передбачав: 

- удосконалення знань непохідних дієслів, формування знань похідних дієслів; 

- формування навичок упізнавання та семантизації похідних дієслів із опорою на 

контекст; 

- формування знань про морфологічні особливості похідних дієслів, фонетичні, 

морфологічні та морфонологічні процеси, які відбуваються у префіксальних дієсловах 

при творенні форм аориста ІІ, футура ІІ, перфекта І, плюсквамперфекта І; 

- формування навичок визначення граматичних форм і значень префіксальних 

дієслів; 

- формування навичок семантизації похідних дієслів у контексті – у граматичному 

та змістовому зв’язку з іншими словами. 

Навчання похідних дієслів здійснювалося так: 

1) студенти виписували зі словників похідні дієслова-полісеманти з основними 

значеннями (у граматичному та змістовому зв’язку); викладач давав їм готові схеми 

окремих дієслів; 

2) студенти виконували лексичні вправи на рівні словосполучення та речення 

(визначити семантику слова у його зв’язку (граматичному та змістовому) з іншими 

словами на основі знань сем префікса й кореня); продовжували виконувати граматичні 

вправи на рівні слова, словосполучення, речення; 

3) формування знань та навичок оперування похідними дієсловами з 

полісемантичними префіксами в контексті завершувалося моделюванням 

репродуктивного мовлення. 
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Четвертим етапом було навчання дієслів із префіксами, які змінюють семантику 

кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими 

складами, омонімічними з префіксами. Навчання цих дієслів відбувалося одночасно з 

опануванням граматичних тем «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало впродовж 

2 занять: (7 годин: 4 аудиторні години і 3 години самостійної роботи). Студенти 

виконували вправи на зразок 24–25. 

Цей етап передбачав: 

- удосконалення лексичних і граматичних знань та навичок оперування 

непохідними дієсловами; 

- формування навичок упізнавання та семантизації похідних дієслів, семантика 

яких мотивована семами префікса та кореня, дієслів із полісемантичними префіксами; 

навичок семантизації похідних дієслів у контексті – у граматичному та змістовому 

зв’язку з іншими словами; 

- формування знань та навичок оперування дієсловами з префіксами, які змінюють 

семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієсловами з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами. 

Навчання цих дієслів здійснювалося так: 

1) ознайомлення студентів з семантикою дієслів з префіксами, які змінюють 

семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієсловами з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами; 

2) формування навичок оперування дієсловами з префіксами, які змінюють 

семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієсловами з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами, у репродуктивному мовленні. 

3) формування навичок оперування означеними дієсловами в репродуктивному 

мовленні. 

На п’ятому етапі здійснювалося навчання конотативних значень похідних дієслів 

(оцінно-емотивної та метафоричної семантики), які не виводяться з семи префікса. 

Навчання збігалося з темами «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало упродовж 2 

занять (7 годин: 4 аудиторні години і 3 години самостійної роботи). Студенти 

виконували вправи на зразок 26–28. 
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Цей етап передбачав: 

- удосконалення лексичних і граматичних знань та навичок оперування 

непохідними дієсловами, які вивчалися студентами на попередніх етапах; 

- набуття знань та навичок оперування конотативними значеннями похідних 

дієслів (оцінно-емотивною та метафоричною семантикою): на цьому етапі студенти не 

засвоюють нових слів, а лише опановують конотативні значення уже відомих. 

Навчання цих дієслів здійснювалося так: 

1) ознайомлення з конотативними значеннями похідних дієслів; 

2) формування навичок оперування конотативними значеннями похідних дієслів у 

репродуктивному мовленні; 

3) формування навичок оперування конотативними значеннями похідних дієслів у 

рецептивному мовленні. 

Шостим етапом у навчанні похідних дієслів було інтегрування лексичних та 

граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та синтетичного читання, яке 

здійснювалося впродовж навчання всіх граматичних тем «Сильні часи», «Аорист ІІ», 

«Футур ІІ», «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало протягом 8 занять (на 3-ому, 

5-ому, 7-ому, 9-ому та 11-ому заняттях). За цей час студенти прочитали 10 текстів: 5 в 

аудиторії (синтетичне читання) і 5 в позааудиторний час (аналітичне читання). 

Студенти виконували вправи на зразок 42–44. 

Після навчання підтем «Аорист ІІ активний», «Аорист ІІ медіальний» студенти 

прочитали два тексти (1 з перекладом, 1 без перекладу), що були насичені дієсловами, 

семантика яких мотивується семами префікса та кореня. 

Після навчання підтем «Аорист ІІ пасивний», «Футур ІІ пасивний» студенти 

прочитали два тексти (1 з перекладом, 1 без перекладу), які були насичені дієсловами з 

полісемантичними префіксами. 

Після навчання підтем «Perfectum І indicativi activi», «Perfectum І conjunctivi, 

optativi, imperativi, infinitivi activi» студенти прочитали два тексти (1 з перекладом, 1 без 

перекладу), які були насичені дієсловами, семантика яких мотивується семами префікса 

та кореня, а також дієсловами з полісемантичними префіксами. 
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Після навчання підтем «Perfectum І indicativi medii et passivi». «Perfectum І 

conjunctivi, optativi, imperativi, infinitivi medii et passivi» студенти читали тексти, 

насичені дієсловами з префіксами, які змінюють семантику кореневого дієслова, але не 

мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами. 

Після навчання підтеми «Plusquamperfectum І activi, medii et passivi» студенти 

читали тексти, які містять дієслова з конотативними значеннями похідних дієслів 

(оцінно-емотивної та метафоричної семантики). 

Метою цього етапу було удосконалення лексичних і граматичних знань та 

навичок оперування похідними дієсловами, а також інтегрування їх в уміння читання. 

У доекспериментальному навчанні похідні дієслова вивчалися за такою 

методикою: 

1) був відсутній гніздовий принцип та чітка етапність засвоєння звуко-буквених 

образів похідних дієслів та їхніх семантичних парадигм; 

2) не використовувалися елементи репродуктивного мовлення: студенти 

зустрічали слова, вчили їхні основні лексичні значення, потім читали, перекладали з 

ними речення, тексти; 

3) студенти не виділяли і не вивчали загальних лексичних значень похідних 

дієслів, не вивчали дієслів як фреймово-сценарієвих утворень; 

4) існували лише традиційні способи семантизації похідних дієслів: переклад 

слова, словосполучення, фразеологізму (для слів з еквівалентами в українській мові), 

використання синонімів, антонімів, ілюстрація або демонстрація предмета, поняття, дії, 

процесу: використання натуральної та зображувальної наочності; сюжетна розповідь, 

історико-культурний контекст; словесне пояснення – слова чи словосполучення, які 

потребують додаткових роз’яснень; 

5) не було розмежування текстів за домінантними типами похідних дієслів; 

6) конотативні значення похідних дієслів не були предметом спеціального 

навчання; 

7) не використовувалися контекстуальні опори для навчання похідних дієслів із 

конотативними значеннями (оцінно-емотивної та метафоричної семантики); 
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8) у навчанні граматичного аспекту похідних дієслів був відсутній етап 

формування репродуктивної навички. 

Післяекспериментальний зріз проводився в експериментальних групах після 

експериментального навчання. Післяекспериментальний зріз включав завдання такого 

ж типу, як і передекспериментальний (зразки контрольних робіт подано в додатку 1.2.). 

Знання семантики префіксальних та кореневих морфем похідних дієслів та 

навички визначення семантики моносемантичного дієслова з префіксом (поза 

контекстом) перевірялося за допомогою завдання 1 (Визначте лексичне значення 

поданих дієслів (1 значення, мотивоване значенням префікса). Середній коефіцієнт 

навченості по першому завданню склав 0,79. Приріст склав 0,14. Кількість студентів з 

високим рівнем складає 38,5% (20 осіб), з достатнім рівнем – 44,2% студентів (23 

особи); з середнім рівнем – 15,4% студентів (8 осіб); 1,9% студентів (1 особа) виявили 

низький рівень. Якість знань складає 82,7%. Студенти виявили хороший рівень знань  

семантики моносемантичних дієслів із префіксами, які чітко мотивують семантику 

деривата: правильно й швидко визначали їхнє лексичне значення. Було помітно, що 

студенти без особливих труднощів автоматично визначали семантику означених 

дієслів, що свідчить про сформованість у них навичок. Окремі помилки були допущені 

в словах, які зустрічалися студентам у вправах менше 4 разів. 

Навички розрізнення префікса та омонімічного ініціального складу кореневої 

морфеми було перевірено за допомогою завдання 2 (Визначте у поданих дієсловах 

префікси (якщо вони є). Перекладіть ці дієслова). Середній коефіцієнт навченості по 

другому завданню склав 0,73. Приріст склав 0,14. 28,8% студентів (15 осіб) змогли 

виконати завдання на «відмінно», 40,4% студентів (21 особа) виявили достатній рівень, 

25% студентів (13 осіб) виявили середній рівень, 5,8% студентів (3 особи) виявили 

низький рівень. Отже, якість знань складає 69,2%. Післяекспериментальний зріз 

показав, що у студентів значно збільшився запас дієслів з ініціальними складами, 

омонімічними з префіксами, переважна більшість студентів (близько 2/3) проводили 

правильну межу між префіксом і коренем. Усі слова, в яких правильно встановлено 

наявність префікса, а також правильно проведено межу між префіксом і коренем, 
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перекладені правильно. Типові помилки були в словах, лексичне значення яких 

студенти не засвоїли. 

Для перевірки знань загального та прототипічного значення дієслова було 

застосоване завдання 3 (Визначте загальне лексичне значення полісемантів). Середній 

коефіцієнт навченості по третьому завданню склав 0,74. Приріст склав 0,12. 32,7% 

студентів (17 осіб) змогли виконати завдання на «відмінно», 36,5% студентів (19 осіб) 

виявили достатній рівень, 23,1% студентів (12 осіб) виявили середній рівень, 7,7% 

студентів (4 особи) виявили низький рівень. Отже, якість знань складає 69,2%. Після 

проведення експериментального навчання близько 85% студентів навчилися визначати 

загальні лексичні значення, які інтегрують усю семантичну парадигму дієслова, і лише 

15% писали окремі лексичні значення дієслів, зазвичай ті, які першими подаються в 

словнику. Студенти не семантизували лише близько 10% дієслів. Це дієслова з 

невивченими кореневими морфемами. 

Знання семантичного діапазону похідних дієслів із полісемантичним префіксом, 

навички визначення семантики дієслова з полісемантичним префіксом було перевірено 

за допомогою завдання 4 (Напишіть якомога більше лексичних значень наведених 

полісемантів). Середній коефіцієнт навченості по четвертому завданню склав 0,72. 

Приріст склав 0,16. 27% студентів (14 осіб) змогли виконати завдання на «відмінно», 

44,2% студентів (23 особи) виявили достатній рівень, 19,2% студентів (10 осіб) виявили 

середній рівень, 9,6% студентів (5 осіб) виявили низький рівень. Отже, якість знань 

складає 71,2%. Переважна більшість студентів значно розширила знання семантичного 

діапазону полісемантів: студенти, в основному, подавали близько 70% значень 

полісемантів, понад 50% студентів подали конотативні значення слів. Це має 

позитивний вплив на якість читання оригінальних текстів, де може бути представлене 

будь-яке значення слова з його семантичної парадигми. Проте окремі студенти (бл. 

20%) замість деяких лексичних значень подавали звичайні синоніми, якими 

перекладали слово. 

Завдання 5 (Визначте лексичні значення наведених дериватів: слова мають один і 

той самий корінь, але різні префікси) спрямоване на перевірку навичок інтегрування 

семи кореня й семи префікса. Середній коефіцієнт навченості по п’ятому завданню 
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склав 0,84. Приріст склав 0,19. 59,6% студентів (31 особа) змогли виконати завдання на 

«відмінно», 28,8% студентів (15 осіб) виявили достатній рівень, 9,6% студентів (5 осіб) 

виявили середній рівень, 2% студентів (1 особа) виявили низький рівень. Отже, якість 

знань дорівнює 88,4%. Студенти виявили надзвичайно високі результати у визначенні 

лексичних значень слів із одним коренем та різними морфемами, що свідчить про 

високий рівень засвоєння префіксів (твірне слово βαίνω було добре відомим студентам 

ще до експериментального навчання). Набагато менше спостерігається т. зв. 

«словотворчість», коли студенти моделюють значення дієслова з семи кореня й 

префікса. Студенти продемонстрували повні й вичерпні знання семантичної парадигми 

дієслів. 

Навички ігнорування семантики префікса, яка не змінює семантики твірного 

слова, було перевірено за допомогою завдання 6 (Підкресліть слова, значення яких не 

залежить від семи префікса. Перекладіть ці слова). Середній коефіцієнт навченості по 

шостому завданню склав 0,74. Приріст склав 0,22. На «відмінно» змогли виконати 

завдання 30,8% студентів (16 осіб), 46,2% студентів (24 особи) виявили достатній 

рівень, 9,6% студентів (5 осіб) виявили середній рівень, 13,4% студентів (7 осіб) 

виявили низький рівень. Якість знань складає 77%. Післякспериментальний зріз 

показав, що авторська методика навчання похідних дієслів сприяла розширенню 

словника студентів дієсловами з семантично нейтральними префіксами. Вдалося 

суттєво подолати міжмовну інтерференцію. Лише 10% студентів постійно намагалися 

надати дієсловам додаткових сем, які мають префікси. 

Знання дієслів, значення яких не є результатом кумуляції префікса й непохідного 

слова, навички розрізнення їх від слів, мотивованих семою префікса, було перевірено за 

допомогою завдання 7 (Підкресліть префіксальні дієслова, значення яких не є 

результатом кумуляції префікса й непохідного слова. Перекладіть ці дієслова). 

Середній коефіцієнт навченості по сьомому завданню склав 0,73. Приріст складає 0,17. 

Кількість студентів з високим рівнем складає 30,8% (16 осіб), з достатнім рівнем – 

38,5% студентів (20 осіб); з середнім рівнем – 21,1% студентів (11 осіб); 9,6% студентів 

(5 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 69,3%. Авторська методика 

сприяла розширенню словника студентів дієсловами, семантика яких не мотивується ні 
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семами префікса, ні семами кореня. Понад 2/3 студентів не робили калькувань префікса 

й кореня в процесі перекладу, близько 15 % студентів робили калькування спорадично і 

лише 3 студенти калькували систематично. У цілому нам вдалося сформувати знання 

та рецептивні навички впізнавання дієслів, семантика яких не мотивується семами 

префікса й кореня, що має позитивний вплив на якість читання текстів. 

Навички комбінування сем кількох префіксів із семою кореневого дієслова та 

інтегрування їх у лексичне значення дієслова перевірялися за допомогою завдання 8 

(Визначте лексичне значення дієслів, складених з двома префіксами). Середній 

коефіцієнт навченості по восьмому завданню склав 0,74. Приріст склав 0,14. Кількість 

студентів із високим рівнем складає 28,8% (15 осіб), із достатнім рівнем – 44,2% 

студентів (23 особи); з середнім рівнем – 17,4% студентів (9 осіб); 9,6% студентів (5 

осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 73%. Організація навчання похідних 

дієслів за дериваційно-гніздовим принципом та за розробленою нами етапністю й 

комплексами вправ мала справити позитивний вплив на формування знань дієслів із 

двома префіксами та навичок інтегрування сем двох префіксів та кореня в одне 

лексичне значення слова. У роботах більшості студентів (бл. 75%) було відсутнє 

поморфемне калькування слова в процесі його перекладу. Лише 4 студентів 

систематично намагалися калькувати всі компоненти слова при перекладі. 

Для перевірки навичок визначення оцінної емотивно-маркованої семантики 

похідного дієслова було застосовано завдання завдання 9 (Визначте емотивний 

відтінок семантики поданих дієслів. Перекладіть ці дієслова). Середній коефіцієнт 

навченості по дев’ятому завданню склав 0,71. Приріст склав 0,25. Кількість студентів із 

високим рівнем складає 32,7% (17 осіб), із достатнім рівнем – 36,5% студентів (19 осіб); 

із середнім рівнем – 17,3% студентів (9 осіб); 13,5% студентів (7 осіб) виявили низький 

рівень. Якість знань складає 69,2%. Переважна більшість студентів набули знань про 

оцінно-емотивний компонент семантики похідних дієслів. Студенти в переважній 

більшості не намагалися самотужки змоделювати оцінно-емотивне значення на основі 

досвіду у власній мові (за винятком 5 осіб): вони чітко називали означений компонент 

семантики, що свідчило про збагачення їхнього словникового запасу культурно 

маркованою лексикою. 
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Навички визначення культурно-маркованої семантики дієслова перевірялися за 

допомогою завдання 10 (Визначте культурно марковане значення поданих дієслів. 

Перекладіть ці дієслова). Середній коефіцієнт навченості по десятому завданню склав 

0,73. Приріст склав 0,24. Кількість студентів з високим рівнем складає 25% (13 осіб), з 

достатнім рівнем – 44% студентів (23 особи); з середнім рівнем – 19% студентів (10 

осіб); 12% студентів (6 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 69%. Тож 2/3 

студентів здобули знання про культурно-марковані значення, метафоричне поле 

полісемантів, логіко-поняттєву складову мовної картини світу давніх греків. Однак 6 

осіб спорадично намагалися надати слову такого культурно-маркованого значення, 

якого б воно могло набути в українській мові з позиції українськомовної картини світу. 

Одержані результати експериментального навчання свідчать про те, що переважна 

більшість студентів готові до читання культурно-маркованих фрагментів текстів. 

Для перевірки рівня сформованості навичок визначення граматичних значень 

похідних дієслів використано завдання 11 (Визначте граматичне значення слів (які 

змінюють основу). Середній коефіцієнт навченості по одинадцятому завданню склав 

0,75. Приріст 0,07. Кількість студентів із високим рівнем складає 36,5% (19 осіб), із 

достатнім рівнем – 40,4% студентів (21 особа); з середнім рівнем – 15,4% студентів (8 

осіб); 7,7% студентів (4 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 76,9%. 

Авторська методика мала справити позитивний вплив на формування навичок 

упізнавання та семантизації граматичних форм похідних дієслів (форм аориста ІІ, 

футура ІІ, перфекта І та плюсквамперфекта І). 

Для перевірки знань особливостей граматичного поєднання похідних дієслів, 

навички встановлення граматичного зв’язку похідних дієслів (у керуванні) розроблено 

завдання 12 (Визначте, яким відмінком керують дієслова (прийменникове чи 

безприйменникове керування). Середній коефіцієнт навченості по дванадцятому 

завданню склав 0,7. Приріст склав 0,23. Кількість студентів із високим рівнем складає 

23,1% (12 осіб), із достатнім рівнем – 40,3% студентів (21 особа); із середнім рівнем – 

21,2% студентів (11 осіб); 15,4% студентів (8 осіб) виявили низький рівень. Якість знань 

складає 63,4%. Авторська методика дозволила на 0,23 підвищити коефіцієнт 

сформованості знань і навичок встановлення дієслівного керування похідних дієслів. 
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Студенти опанували найбільш уживані випадки керування та впливу граматичного 

зв’язку дієслова на його семантику. Проте 8 осіб із низьким рівнем і 11 осіб із середнім 

рівнем змушують нас надавати більше уваги цьому аспекту навчання. Однією з причин 

таких результатів, на нашу думку, є дуже низький вихідний рівень означених знань і 

навичок. 

Для перевірки знань про особливі значення дериватів у поєднанні з іншими 

словами (за змістом) та навичок визначення цих значень ми використали завдання 13 

(Перекладіть подані словосполучення (особливе значення в синтагматиці). Середній 

коефіцієнт навченості по тринадцятому завданню склав 0,72. Приріст складає 0,24. 

Кількість студентів із високим рівнем складає 23,1% (12 осіб), із достатнім рівнем – 

42,3% студентів (22 особи); із середнім рівнем – 23,1% студентів (12 осіб); 11,5% 

студентів (6 осіб) виявили низький рівень. Якість знань складає 65,4%. Студенти 

виявили достатній рівень знань похідних дієслів та навичок їх семантизації в поєднанні 

з іншими словами. Завдання було спрямоване на виявлення як інтерпретаційних умінь, 

так і знання конкретних ідіоматичних сполук, де похідне дієслово набуває конкретного 

значення в поєднанні з іншими словами. Майже 60% студентів продемонстрували 

якісні знання та навички семантизації похідних дієслів у змістовій синтагматиці, а 

також інтерпретаційні навички, які студенти здобули завдяки знанню загального 

лексичного значення слова, його семантичної парадигми, логіку перенесення значень. 

Деякі студенти робили помилки, надаючи слову лише загального лексичного значення 

(бл. 10% студентів). Стільком же студентам бракувало знань лексичних значень дієслів, 

тому вони не змогли написати нічого. 

Навички визначення лексичних та граматичних значень дієслів, які мають 

діалектні варіанти префікса, було перевірено за допомогою завдання 14 (Визначте 

граматичне значення дієслів з діалектними особливостями. Укажіть їхні відповідники в 

аттичному діалекті). Середній коефіцієнт навченості по чотирнадцятому завданню 

склав 0,73. Приріст – 0,24. Кількість студентів із високим рівнем складає 28,8% (15 

осіб), із достатнім рівнем – 44,2% студентів (23 особи); з середнім рівнем – 15,4% 

студентів (8 осіб); 11,6% студентів (6 осіб) виявили низький рівень. Якість знань 

складає 73%. Переважна більшість студентів змогли впізнати дієслово з діалектними 
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особливостями префіксів і визначити його лексичне значення, студенти легко 

встановлювали відповідники діалектних форм в аттичному діалекті. Лише 6 осіб не 

змогли виконати завдання на позитивну оцінку. Проте навіть ці шестеро змогли 

визначити по 4 слова (тоді як у передекспериментальному зрізі окремі студенти мали 

результат «0» і «1» бал). 

Для перевірки вміння аналітичного читання текстів, які містять префіксальні 

дієслова, навичок упізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у 

контексті, розуміння змісту та смислу зв’язного тексту було розроблено завдання 15 

(Прочитайте фрагменти текстів та перекладіть їх. Зверніть увагу на точність перекладу 

префіксальних дієслів). Середній коефіцієнт навченості по п’ятнадцятому завданню 

склав 0,77. Приріст – 0,1. Кількість студентів із високим рівнем складає 40,4% (21 

особа), з достатнім рівнем – 32,6% студентів (17 осіб); із середнім рівнем – 21,2% 

студентів (11 осіб); 5,8% студентів (3 особи) виявили низький рівень. Якість знань 

складає 73%. Переважна більшість студентів правильно передавали значення похідних 

полісемантів, користуючись мовленнєвою підказкою, тобто контекстом. Користуючись 

знаннями загальних лексичних значень, знаннями про особливості семантики дієслова 

в граматичному та лексико-ідіоматичному поєднанні, навичками визначення лексичних 

і граматичних значень дієслів, знаннями про логіко-поняттєві компоненти мовної 

картини світу, студенти легко і швидко прочитали, здійснили інтерпретацію та якісний 

переклад оригінальних текстів. Переважна більшість студентів чітко і влучно 

відтворюють у перекладі інформацію, виражену похідними дієсловами. Незадовільний 

переклад виявили лише 3 особи. Типовою помилкою при аналітичному читанні була 

наявність буквалізмів, що виявлялося у 20% студентів. 

Уміння синтетичного читання текстів, які містять префіксальні дієслова, навички 

впізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у контексті, розуміння змісту 

та смислу зв’язного тексту перевірено за допомогою завдання 16 (Прочитайте 

фрагменти текстів. Виберіть твердження, написані українською мовою, які 

відповідають змісту тексту). Середній коефіцієнт навченості по шістнадцятому 

завданню склав 0,81. Приріст – 0,22. Кількість студентів із високим рівнем складає 50% 

(26 осіб), із достатнім рівнем – 27% студентів (14 осіб); із середнім рівнем – 15,3% 
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студентів (8 осіб); 7,7% студентів (4 особи) виявили низький рівень. Якість знань 

складає 77%. Студенти розуміють не лише, про що йдеться у тексті, а й деталі 

фрагментів тексту, особливо ті, які виражені похідними дієсловами. Переважна 

більшість студентів правильно інтерпретували лексичні та граматичні значення 

полісемантів у зв’язку з іншими словами. Лише 4 особи виконали завдання з 

незадовільною оцінкою (у 4 бали), тобто виконали правильно 40% завдань. 

Подамо загальну таблицю результатів післяекспериментального зрізу студентів 

(таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Таблиця результатів післяекспериментального зрізу 

Високий рівень Достатній рівень Середній 

рівень 

Низький рівень СКН Приріст 

К-кість 

осіб 

% К-кість 

осіб 

% К-кість 

осіб 

% К-кість 

осіб 

%  

14 7 21 40,5 10 19 7 13,5 0,75 0,18 

СКН – середній коефіцієнт навченості. 

Результати по кожній групі та по кожному студенту подано в додатках (див. 

додаток 3). 

Результати проведеного експериментального навчання та 

післяекспериментального зрізу свідчать про те, що у 2/3 студентів нам вдалося 

сформувати відносно стійкі знання звуко-буквених образів похідних дієслів, їх 

семантичної та граматичної парадигми, навички встановлення лексичних та 

граматичних значень похідних дієслів та інтегрування цих навичок в уміння читання: 

студенти опанували загальні та прототипічні значення дієслів, конотативні значення 

полісемантів; розширили знання семантичної парадигми похідних дієслів, засвоїли 

когнітивні моделі розширення семантичного поля слова, поглибили знання про 

фрагменти мовної картини світу давніх греків; у студентів удосконалилися навички 

визначення семантики дієслова з моно- та полісемантичними префіксами, розрізнення 

префікса та омонімічного ініціального складу кореневої морфеми, визначення 

конотативних значень похідних дієслів, визначення граматичних значень похідних 

дієслів; оптимізувалися уміння аналітичного та синтетичного читання текстів, які 
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містять префіксальні дієслова. Після експериментального навчання студенти стали з 

меншими витратами часу семантизувати похідні дієслова в контексті та поза 

контекстом, визначати їх граматичні форми. 

Шляхом математичної обробки результатів студентів передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, за допомогою методу однофакторного дисперсійного 

аналізу [182, с. 224–245] можна визначити, чи є закономірними відмінності в 

результатах знань студентів, одержаних під час передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів. 

Виділено гіпотези: Н0 – між вибірками 1 (результати студентів, одержані під час 

передекспериментального зрізу) і 2 (результати студентів, одержані під час 

післяекспериментального зрізу) існують лише випадкові розбіжності за рівнем 

досліджуваної ознаки (за рівнем знань похідних дієслів та навичок оперування ними): 

усі задекларовані за кожним завданням різновиди знань, навичок та вмінь тяжіють до 

приблизно однакового рівня. 

Н1 – між вибірками 1 і 2 існують закономірні розбіжності за рівнем досліджуваної 

ознаки. 

Обчислимо SSфакт. = 
1
/n∙∑T

2
c–

1
/N∙(∑xj)

2
=1353, 97, 

(де Tc–суми індивідуальних значень за кожною з умов; ∑T
2
c – х сума квадратів 

сумарних значень за кожною з умов; с – кількість умов; n – кількість учасників 

експерименту в кожній групі; N – загальна кількість індивідуальних значень; (∑xj)
2
 – 

квадрат суми індивідуальних значень; 
1
/N∙(∑xj)

2
 – константа, яку треба обчислити із 

кожної суми квадратів; xj – кожне індивідуальне значення). 

SSзаг.= ∑x
2
j –

1
/N∙(∑xj)

2
 = 8097,49. 

Випадкова кінцева величина SSвип. = SSзаг. – SSфакт. = 8097,49–1353,97=6743,52. 

Визначимо число ступенів свободи: 

df факт. = 2–1 = 1. 

df заг. = N–1 = 1664–1=1663. 

df вип. = df заг.– df факт.= 1663–1=1662. 

Розділимо кожну SS на відповідне число ступенів свободи: 

MS факт. = SS факт./df факт. = 1353,97/1=1353,97. 
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MS вип. = SS вип./df вип. = 8097,49/1663=6,96. 

Обчислимо Fемп. = MS факт./ MS вип. = 1353, 97/6,96=194,5. 

Визначимо критичні значення Fкр. для df1 = 1; df2 =1662. 

Fкр. (7,383)= 
3,84 (р≤0,05) 

6,64 (р≤0,01). 

Отже, Fемп.>Fкр., тому гіпотеза H0 відхиляється, а гіпотеза Н1 приймається (Н1 – між 

вибірками 1 і 2 існують закономірні розбіжності за рівнем досліджуваної ознаки). 

Подамо графічне зіставлення результатів передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів (рис. 3.1). 

Графічне зіставлення результатів передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів 

 
 

Рис. 3.1. 

Нижній графік демонструє результати передекспериментального зрізу. 

Верхній графік демонструє результати післяекспериментального зрізу. 

Математична обробка даних передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів дала можливість визначити, що рівень лексичних знань 

і навичок студентів після експериментального навчання є значно вищим, ніж рівень 

студентів до експериментального навчання. 
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Для перевірки варійованої умови експерименту використано критерій U Манна-

Уїтні, який призначений для оцінки різниці між двома вибірками за рівнем якоїсь 

ознаки, вимірюваної кількісно (обчислення Uемпір. після експерименту подано в 

додатку 4). Емпіричне значення критерію U відображає те, наскільки велика зона збігу 

між рядами. Тому, чим менше Uемпір., тим більш вірогідно, що різниця достовірна. Для 

зіставлення з критичним значенням добирається менша величина U. Достовірні 

відмінності (у нашому випадку знання, навички і вміння у двох групах, де 

застосовувалася варійована умова експерименту) можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ 

Uкр. [182, c. 53–55]. 

Для обробки даних необхідно виділити гіпотези Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 приймається, 

якщо Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 0,05.  

Н0   рівень ознаки у вибірці 1, не нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. 

Н1  рівень ознаки у вибірці 1, нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. 

Вібірка 1 – студенти, у яких навчання проходило за моделлю 1. 

Модель 1: навчання означених дієслів в експериментальних групах ЕГ1 і ЕГ2 

відбувалося паралельно з навчанням похідних дієслів, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня, збіглося з вивченням таких граматичних тем: «Сильні 

часи», «Аорист ІІ», «Футур ІІ», «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало 14 годин 

(8 аудиторних годин і 6 годин самостійної роботи). 

Вібірка 2 – студенти, у яких навчання проходило за моделлю 2. 

Модель 2: в ЕГ3, ЕГ4 та ЕГ5 навчання дієслів із полісемантичними префіксами 

відбувалося після навчання дієслів із моносемантичними префіксами та збігалося з 

темами «Футур ІІ», «Перфект І», «Плюсквамперфект І» і тривало 7 годин (4 аудиторні 

години і 3 години самостійної роботи). 

Значення U визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx ·(nx + 1)) 

 – Tx , 
2 

де n1  кількість експериментованих у вибірці 1; n2  кількість експериментованих 

у вибірці 2; Tx  більша із двох рангових сум; nx  кількість експериментованих у 

вибірці із більшою сумою рангів [182, c. 53-55]. 
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Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів у двох 

експериментальних групах, які навчалися за моделлю 1 та моделлю 2. 

Підрахуємо рангові суми за вибірками студентів в ЕГ1 та ЕГ2 (вибірка 1), а також 

ЕГ3, ЕГ4 та ЕГ5 (вибірка 2). У вибірці 1  802,5 бали, у вибірці 2  575,5 бали. 

Обчислимо Uемпір. 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 Tx , 
2 

де n1 = 32; n2 = 20; Tx = 802,5, Tx =  575,5; nx = 32, nx = 20. 

Uемпір. = (32 · 20) + (32·(32 + 1)) : 2  802,5 = 350. 

Uемпір. = (32 · 20) + (20 ·(20 + 1)) : 2  575,5 = 274,5. 

Таким чином, для вибірки з більшою сумою рангів Uемпір = 350. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
232 (p  0,05) 

195 (p  0,01) 

 

  U0,01 195    U0,05 232      Uемпір. 350   

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Тож рівень ознаки у 

вибірці 1 не нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. Рівень знань, навичок та вмінь 

студентів у групах, які навчалися за моделями 1 та 2 авторської методики не 

відрізняється. 

Отже, експериментальне навчання, результати післяекспериментального зрізу, 

математична обробка даних підтвердили висунуту нами гіпотезу і показали, що 

ефективність навчання похідних дієслів давньогрецької мови можливе за умов, якщо: 

1) під час презентації слова та автоматизації лексичних навичок відбувається 

формування когнітивної моделі слова через встановлення загального та прототипічного 

лексичного значення, навчання фреймового / сценарієвого аналізу, аналізу 

метафоричного поля лексеми; 2) навчання похідних дієслів організовується за 

дериваційно-гніздовим принципом і 3) складається з шести етапів: І етап – навчання 

словокореня, ІІ етап – навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами 



190 

 

префікса та кореня, ІІІ етап – навчання дієслів із полісемантичними префіксами, 

IV етап – навчання дієслів із префіксами, які змінюють семантику кореневого дієслова, 

але не мотивують її, та дієслів із ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами, V етап – навчання конотативних значень похідних дієслів, VI етап – 

інтегрування лексичних та граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та 

синтетичного читання; 4) навчання похідних дієслів давньогрецької мови базується на 

передуванні формування репродуктивних навичок рецептивним. 

 

3.3. Методичні рекомендації до навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови 

 

Упровадження авторської методики навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови в навчальний процес передбачає формулювання методичних рекомендацій, 

дотримання яких є запорукою її успішної реалізації. 

У процесі організації навчання похідних дієслів давньогрецької мови необхідно 

спиратися на те, що значення слів у семантичній парадигмі мають семантичну 

вмотивованість, яка визначається когнітивною моделлю ситуації, прототипічною 

ситуацією, прототипічною семою, що покладені в основу семогенезу. Семантичний 

потенціал слова у мовленні реалізується у вигляді лексико-семантичних інваріантів, 

яких набуває слово в синтагматиці. 

Похідні дієслова належать як до пасивного, так і до потенціального словника 

студентів. До потенціального словника необхідно зараховувати дієслова, семантика 

яких мотивується семами префікса та кореня, дієслова з полісемантичними префіксами, 

значення яких виводиться з контексту, дієслова з префіксом нейтральної семантики, 

який не впливає на зміну семантики безпрефіксального дієслова, дієслова з оцінно-

емотивним та метафоричним компонентом семантики, про значення яких студент може 

здогадатися, оперуючи знаннями загального лексичного значення слова, про оцінно-

емотивний та логіко-поняттєвий компоненти мовної картини світу, логіку вторинної 

номінації носіїв мови, з інтерпретації фрагменту тексту, в який вплетене слово. До 

пасивного словника належать похідні дієслова, семантика яких не мотивується семами 
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префікса та кореня, дієслова з ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами. 

У процесі навчання студенти повинні оволодіти звуко-буквеними образами 

похідних слів, їхніми денотативними, сигніфікативними, прагматичними та 

конотативними компонентами семантики; семантичними парадигмами похідних 

дієслів, вихідними значеннями кореневих дієслів, прототипічними та загальними 

лексичними значеннями, когнітивними моделями позначуваної ситуації; студенти 

повинні розуміти семантичні деривації, умотивованість та логіку набуття певних сем 

полісемантом (зокрема, конотативних). У студентів повинні сформуватися навички 

впізнавання звуко-буквених образів та семантизації похідних дієслів як на основі 

мовних та мовленнєвих опор (морфемна будова слова, контекст, у якому слово з 

багатозначними префіксом набуває конкретного значення), так і без опор (дієслова, 

семантика яких не мотивується семами префікса та кореня, дієслова з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами). 

Навчання похідних дієслів необхідно організовувати у поєднанні з граматичним 

матеріалом. Студенти повинні оволодіти граматичними парадигмами похідних дієслів, 

фонетико-морфологічними процесами, які відбуваються при формозміні похідних 

дієслів; особливостями граматичного зв’язку похідних дієслів; навичками визначення 

граматичного значення похідних дієслів, розрізнення лексичних та граматичних 

омонімів; визначення граматичних значень похідних дієслів із дефектною, неповною 

парадигмою, з архаїчними та діалектними особливостями. 

Особливу увагу варто приділяти навчанню історичних часів (імперфекта, аориста 

та плюсквамперфекта), які мають аугмент, що вступає у взаємодію з голосними 

звуками на межі префікса та кореня, відповідно, відбуваються фонетичні зміни, які 

викликають окремі труднощі в процесі сприйняття та розуміння означених дієслів. Для 

подолання цих труднощів необхідно застосувати спеціальні граматичні вправи, які 

формують навички впізнавання та граматичної семантизації названих граматичних 

ознак. 

Навчання похідних дієслів повинне орієнтуватися на формування уміння 

аналітичного та синтетичного читання оригінальних текстів. 
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Добір лексики необхідно здійснювати з позицій функціонально-структурного та 

лінгвокраїнознавчого підходів на основі критеріїв частотності, сполучуваності, 

культурної специфічності, ментальної специфічності, словотвірної цінності, 

багатозначності, стилістичної маркованості. 

Для семантизації дієслів, звучання й семантика яких збігаються в українській та 

давньогрецькій мовах і в конотативному семантичному діапазоні яких відсутні 

відмінності, рекомендуємо використовувати прийом перекладу – встановлення 

еквівалента слова в рідній мові; для дієслів, семантика яких акумулюється з семи 

префікса та кореня, використовуємо прийом перекладу з калькуванням (поморфемний 

переклад слова) – цей прийом можна залучити для семантизації дієслів із 

моносемантичним префіксом; дієслова, кореневі морфеми яких наявні в українській 

мові, проте семантичний діапазон не збігається з українською мовою, потребують 

перекладу в супроводі з поясненням та тлумаченням; для семантизації дієслів із 

полісемантичними префіксами, конкретне значення яких зумовлюється контекстом, 

варто застосувати прийом «встановлення загального та прототипічного лексичного 

значення» (студент повинен засвоїти таку сему, яка об’єднує всі значення, або описати 

лексичне значення полісеманта мовою примітивів, що дозволить сформувати у 

свідомості студента семантичний стрижень слова, який збережеться у довготривалій 

пам’яті й активізуватиметься в контекстуальних випадках вживання слова); для 

семантизації дієслів із префіксом, який надає дієслову оцінної емотивно-маркованої та 

культурно-маркованої семантики, слід використовувати кілька прийомів, зокрема, 

переклад, словесне пояснення, зняття маркованості (переносного, метафоричного, 

алегоричного значення), пошук стилістично нейтрального відповідника або заміни 

українським стилістично-маркованим відповідником, а також прийом 

«фреймового / сценарієвого аналізу» (семантизація лексичної одиниці здійснюється як 

система знань, сценаріїв подій, асоціацій, емоційних афектів, які були репрезентовані у 

свідомості носіїв мови); для визначення конотативних значень полісемантів 

рекомендовано застосовувати прийом «аналізу метафоричного поля лексеми», що 

здійснюється в контексті аналізу семантичної парадигми слова (студенти повинні 

зрозуміти асоціації, які викликав номен у свідомості носіїв мови); дієслова з префіксами 
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нейтральної семантики можна семантизувати за допомогою перекладу та пояснення – 

акцентування уваги на нейтральній семантиці префікса. 

Навчання похідних дієслів необхідно організовувати за дериваційно-гніздовим 

принципом: спочатку формуються знання звуко-буквеного образу та семантичної 

парадигми непохідного дієслова, навички впізнавання та семантизації непохідного 

дієслова та інтегрування цих навичок в уміння читання. 

Наступним (другим) кроком є навчання семантично вивідних похідних дієслів, 

семантика яких мотивується семами префікса та кореня, і це здійснюється у форматі 

формування потенціального словника. Головною опорою має слугувати морфемна 

будова слова. Для навчання дієслів цієї групи рекомендуємо застосовувати лише 

рецептивні вправи на рівні слова, словосполучення, речення, тексту. 

Третім кроком має бути навчання дієслів із полісемантичними префіксами 

(дієслів, значення яких зумовлені виключно контекстом), яке передбачає формування 

знань про загальне та прототипічне значенням полісеманта та навичок їх встановлення; 

уявлень про формування у студентів знань про фрагменти мовної картини світу, 

відображеної в полісемантах, формування знань про особливості граматичного та 

змістового зв’язку полісеманта та їх вплив на семантику слова, навичок встановлення 

семантики слова в контексті. Для формування знань про загальне та прототипічне 

значення полісеманта необхідно застосовувати рецептивні вправи на читання та аналіз 

полісеманта в тексті, на аналіз словникових статей. Для формування знань про 

особливості граматичного та змістового зв’язку полісеманта та його вплив на 

семантику слова, а також навичок установлення семантики слова в контексті студенти 

спочатку знайомляться з основними моделями зв’язку та їх значенням, запам’ятовують 

їх, після цього формуємо навички у репродуктивному відтворенні цих моделей (на 

матеріалі словосполучень, речень) за допомогою вправ на переклад, і насамкінець 

переходимо до рецептивних вправ (читання речень, текстів, які містять означені 

моделі). 

Четвертим кроком вбачаємо навчання дієслів з префіксами, які змінюють 

семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними 

кореневими складами, омонімічними з префіксами. Розпочинати навчання цих дієслів, 
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необхідно з їх відмежування від інших префіксальних за допомогою рецептивних вправ 

на аналіз їх морфемної будови та лексичного значення цієї групи слів. Після цього 

переходимо до формування навичок у репродуктивному відтворенні означених дієслів 

за допомогою вправ на переклад. Завершувати навчання цих дієслів необхідно 

введенням їх у рецептивне мовлення – читання речень, текстів, які містять дієслова з 

префіксами, що змінюють семантику кореневого дієслова, але не мотивують її, та 

дієслів з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами. 

П’ятим кроком потрібно здійснювати навчання конотативних значень похідних 

дієслів (оцінно-емотивної та метафоричної семантики), які не виводяться з семи 

префікса і які ми відносимо до потенціального словника. Їх навчання слід розпочинати 

з виконання вправ на аналіз оцінно-емотивного та переносного компонента семантики 

полісемантів на рівні слова, словосполучення (набуття означеного маркера семантики у 

поєднанні з іншими словами). Завершується навчання означених компонентів 

семантики рецептивними вправами на читання, переклад й аналіз речень, фрагментів 

тексту, текстів, які містять слова з оцінно-емотивним та метафоричним компонентами 

семантики. 

Шостим кроком у навчанні похідних дієслів є інтегрування лексичних та 

граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та синтетичного читання, що 

варто здійснювати за допомогою рецептивних вправ на читання, аналіз, переклад 

текстів, а також вправ на безперекладне читання. 

Навчання граматичних особливостей похідних дієслів та навичок, визначення 

їхніх граматичних значень у процесі читання необхідно розпочинати з формування 

репродуктивних навичок, це сприяє міцності засвоєння граматичних явищ та 

активізації їх в оперативній пам’яті. Формування граматичних навичок проходить такі 

етапи: сприйняття та імітація граматичних форм, підстановка, трансформації, 

репродукція. Після того, як будуть сформовані репродуктивні навички оперування 

граматичною формою та значенням похідних дієслів, слід переходити до формування 

рецептивних навичок у такій послідовності: етапи формування навичок 

вичленовування граматичної ознаки; формування навичок упізнавання граматичних 

форм; формування навичок встановлення значень граматичних форм поза контекстом; 



195 

 

формування навичок встановлення значень граматичних форм у контексті без 

перекладу; інтегрування граматичних навичок в уміння аналітичного та синтетичного 

читання. 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі було розроблено критерії оцінювання якості навчання похідних 

дієслів, експериментально доведено ефективність авторської методики навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів, а також розроблено 

методичні рекомендації щодо її впровадження. 

Об’єктами контролю якості засвоєння похідних дієслів визначено: знання 

семантики префіксальних та кореневих морфем похідних дієслів, знання загального та 

прототипічного значення дієслова, конотативних значень, навички визначення 

семантики дієслова з моносемантичним префіксом (поза контекстом), знання 

семантичного діапазону похідних дієслів із полісемантичним префіксом, навички 

визначення семантики дієслова з полісемантичним префіксом, навички ігнорування 

семантики префікса, якщо вона не змінює семантики твірного слова, навички 

розрізнення префікса та омонімічного ініціального складу кореневої морфеми, навички 

визначення оцінної емотивно-маркованої семантики похідного дієслова, навички 

визначення культурно-маркованої семантики дієслова, навички визначення 

граматичних значень похідних дієслів, навички визначення лексичних та граматичних 

значень дієслів, які мають діалектні варіанти префікса, навички перекладу похідних 

дієслів українською мовою, виявлення їхнього еквівалента або аналога, уміння 

аналітичного та синтетичного читання текстів, які містять префіксальні дієслова; 

навички упізнавання, визначення семантики префіксальних дієслів у контексті, 

розуміння змісту та смислу зв’язного тексту. 

Критеріями оцінювання визначено такі: правильність, точність та швидкість 

визначення денотативного, сигніфікативного та конотативного компонентів семантики 

похідного дієслова, граматичних значень дієслова, співвіднесення граматичної форми з 

граматичним змістом, дієслів із діалектним варіантом префікса, точність розуміння 

лексичної та граматичної семантики похідних дієслів у контексті (в процесі читання 
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оригінальних текстів); правильність перекладу фрагментів тексту, які містять 

префіксальні дієслова; швидкість та ненапруженість перекладу текстів, повнота 

розуміння змісту висловлювання. 

Експериментально було підтверджено гіпотезу про те, що забезпечити ефективне 

навчання похідних дієслів давньогрецької мови майбутніх філологів можна за умов, 

якщо: 1) під час презентації слова та автоматизації лексичних навичок відбувається 

формування когнітивної моделі слова через встановлення загального лексичного 

значення та прототипічного значення, навчання фреймового / сценарієвого аналізу, 

аналізу метафоричного поля лексеми; 2) навчання похідних дієслів організовується за 

дериваційно-гніздовим принципом і 3) складається з шести етапів: І етап – навчання 

словокореня, ІІ етап – навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами 

префікса та кореня, ІІІ етап – навчання дієслів із полісемантичними префіксами, 

IV етап – навчання дієслів із префіксами, які змінюють семантику кореневого дієслова, 

але не мотивують її, та дієслів із ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами, V етап – навчання конотативних значень похідних дієслів, VI етап – 

інтегрування лексичних та граматичних рецептивних навичок в уміння аналітичного та 

синтетичного читання; 4) навчання похідних дієслів давньогрецької мови базується на 

передуванні формування репродуктивних навичок рецептивним. 

Експериментально доведено, що навчання похідних дієслів, семантика яких 

мотивується семами префікса та кореня, та похідних дієслів із полісемантичним 

префіксом може відбуватися як одночасно, так і послідовно в часі: спочатку 

здійснюється навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами префікса 

та кореня, а потім похідних дієслів із полісемантичним префіксом. 

Основні результати третього розділу опубліковано в роботах [190; 228]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз теоретичних праць із лінгвометодики, психології, психолінгвістики, 

чинних програм, підручників та навчальних посібників із давньогрецької мови, 

педагогічні спостереження за процесом навчання, а також організація навчання 

похідних дієслів давньогрецької мови в умовах експерименту дали можливість зробити 

наступні висновки. 

Встановлено, що процеси деривації є відображенням логіко-поняттєвої складової 

мовної картини світу носіїв мови, а похідні дієслова є квантом структурованого знання 

про світ, відображають специфіку словогенезу, особливості мислення, моделювання 

семантичної парадигми слова, логіку побудови метафоричних полів слова, експлікують 

сенсорно-рецептивну, логіко-поняттєву, оцінно-емотивну та морально-ціннісну 

складові мовної картини світу носіїв мови. Центром уваги в дослідженні похідних 

дієслів є їх семантика, яку справедливо вважають центральною категорією лінгвістики. 

Переважна більшість дериватів розвивають полісемантичну парадигму, когнітивною 

основою якої є називання людиною нового за допомогою відомих слів (застосування 

метафоризації в процесах номінації), а не конструювання нових лексем. Значення слів у 

семантичній парадигмі мають семантичну вмотивованість, яка визначається 

інтегрованою семою, архісемою, когнітивною моделлю ситуації, прототипічною 

семою. Давньогрецькій мові притаманне явище префіксально-прийменникової 

кореляції: прийменники, вступаючи в корелятивні відношення з префіксами, 

поєднуються з дієсловами й надають їм нового відтінку значення. Частіше за все 

префіксальне дієслово давньогрецької мови функціонує в межах синтагми {дієслово – 

прийменник – іменник}, причому префікс дієслова та прийменник – різні за значенням, 

але вони доповнюють й уточнюють значення конструкції. 

Обґрунтовано, що зміст навчання майбутніх філологів похідних дієслів 

давньогрецької мови є полікомпонентним. Студенти повинні знати звуко-буквені 

образи похідних дієслів та денотативний, сигніфікативний, прагматичний та 

конотативний компоненти їх семантики; знати семантичні парадигми похідних дієслів, 

семантику кореневої та афіксальних морфем; інтегровані й мотивуючі семи 
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семантичної парадигми; прототипічні значення; загальні лексичні значення похідних 

дієслів-полісемантів; систему експліцитних та імпліцитних знань, які інтегрує в собі 

полісемант; граматичні парадигми похідних дієслів, фонетико-морфологічні процеси, 

які відбуваються при їхній формозміні; особливості граматичного зв’язку похідних 

дієслів та набуття лексичного значення у граматичній та змістовій синтагматиці 

полісеманта; похідні дієслова, які передають інформацію про поняття та реалії 

античного світу, логіку світосприйняття й світорозуміння давніх греків, процеси 

вторинної номінації.  

Студенти повинні оволодіти навичками впізнавання похідного дієслова та надання 

йому лексичного й граматичного значення в процесі читання; здогадування значення 

невідомих дієслів за мовними й мовленнєвими опорами; упізнавання граматичних 

форм похідних дієслів, розрізнення лексичних та граматичних омонімів; визначення 

граматичних значень похідних дієслів з дефектною та неповною парадигмою, з 

архаїчними та діалектними особливостями. Студенти повинні оволодіти вміннями 

розпізнавати й розуміти лінгвосоціокультурну інформацію в тексті, виражену 

похідними дієсловами; визначати імпліцитні значення похідних дієслів, експлікувати 

їх, а на їхній основі – експлікувати зміст судження, повідомлення; встановлювати 

змістову та граматичну зв’язність слів у реченні, зокрема, встановлювати логіко-

граматичні відношення між похідними дієсловами та залежними від них словами; 

експлікувати фактуальну, концептуальну, підтекстову, оцінно-емотивну інформацію 

тексту (зокрема, через семантику похідних дієслів), розуміти смислове навантаження 

похідних дієслів в експлікуванні деталей тексту, авторських інтенцій, теми та ідеї твору. 

Визначено, що навчання похідних дієслів давньогрецької мови спирається на 

діяльнісну концепцію пам’яті: запам’ятовування інформації залежить від розуміння її 

важливості для майбутньої професійної діяльності молоді. Процес запам’ятовування 

спирається на мотиви, емоції та асоціації (роль останніх можуть виконувати міжмовні 

та внутрішньомовні зіставлення, морфемний склад слова). Під час навчання похідних 

дієслів домінувальну роль слід надавати мовленнєво-кінестезичній пам’яті, що вимагає 

впровадження елементів репродуктивного мовлення: спочатку необхідно формувати 

репродуктивні лексичні навички, а потім, на їх основі, рецептивні. У свідомості 
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студента необхідно сформувати звуко-буквені образи слів, на які накладаються 

поступальні сигнали у вигляді лексем під час читання текстів. На репродуктивному 

випередженні ґрунтується формування лексичних і граматичних навичок. Навчання 

похідних дієслів не завершується лише запам’ятовуванням лексичних одиниць, а 

вимагає виведення їх із довготривалої пам’яті в оперативну, тобто формування навичок. 

Встановлено, що головною метою навчання давньогрецької мови є формування 

вмінь читання та розуміння тексту. В основі «розуміння» лежить раціоналістична 

концепція, згідно з якою, розуміння залежить від знань, набутих суб’єктом, 

сформованості мисленнєвих стратегій (уміння виділяти смисл, висувати гіпотези, 

шукати аналоги, проводити паралелі, комбінувати знання, гнучкість мислення) та 

регулятивних чинників (мотиви діяльності, переважання вербального чи образного 

мислення, характер, темперамент особистості). Розуміння висловлювання проходить у 

кілька етапів: сприйняття зовнішньої розгорнутої мови; розуміння загального змісту 

висловлювання; розуміння смислу. Навчання похідних дієслів здійснюється з позицій 

лінгвокраїнознавчого, когнітивного та герменевтичного підходів: похідне дієслово 

розглядається як лінгвокультурна та ментально-когнітивна одиниця, навчання якої 

передбачає опанування її форми, змісту, ментально-когнітивних процесів, які лежать в 

основі розвитку дериваційної та семантичної парадигми; навчання похідних дієслів 

здійснюється як формування перцептивного образу світу, занурення в мовну картину 

світу давніх еллінів. Навчання похідних дієслів давньогрецької мови здійснюється за 

допомогою текстуально-перекладного та свідомо-зіставного методів. Основними 

принципами навчання є принцип домінувальної ролі вправ, поліфункціональності 

вправ, взаємопов’язаного навчання аспектів іноземної мови за домінувальної ролі 

одного з них, диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів 

мовленнєвої діяльності, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, 

урахування рідної мови, текстової основи, використання елементів репродуктивного 

мовлення у формуванні рецептивних навичок і вмінь, оптимальності семантизації. 

В основі добору похідних дієслів покладено функціонально-структурний та 

лінгвокраїнознавчий підходи, основними критеріями добору є критерії сполучуваності, 

частотності, ментальної специфічності, культурної специфічності, багатозначності, 
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словотвірної цінності, стилістичної маркованості. На основі критеріїв добору лексики, 

мети і змісту навчання визначено основні групи похідних дієслів, які повинні опанувати 

студенти: дієслова, семантика яких акумулюється з семи префікса й кореня, які 

присутні в українській мові (але часто представлені іншими частинами мови); дієслова, 

кореневі морфеми яких присутні в українській мові, проте семантичний діапазон не 

збігається з українською мовою; дієслова з моносемантичними префіксами, які 

мотивують семантику слова; дієслова з полісемантичними префіксами, значення яких 

зумовлене контекстом; дієслова з префіксом нейтральної семантики, який не впливає на 

зміну семантики безпрефіксального дієслова; дієслова з ініціальними кореневими 

складами, омонімічними з префіксами; дієслова з префіксами, які надають дієслову 

оцінно-емотивно маркованої, культурно маркованої, метафоричної семантики; в 

граматичному аспекті: дієслова, які не зазнають фонетичних змін на межі кореня й 

префікса у процесі словозміни; дієслова, які зазнають фонетичних змін на межі кореня і 

префікса в процесі словозміни; дієслова, в яких відбувається злиття префікса з 

аугментом; дієслова з діалектними варіантами префіксів. 

На основі методичної інтерпретації похідних дієслів давньогрецької мови було 

встановлено, що до простих для засвоєння належать похідні дієслова, які мають 

аналоги або еквіваленти в рідній мові студента або в інших іноземних мовах, які знає 

студент. Середній рівень труднощів викликають дієслова з моносемантичними 

префіксами, які мотивують семантику слова через кумуляцію семи префікса й семи 

кореня; дієслова з префіксами нейтральної семантики, які не впливають на зміну 

семантики безпрефіксального дієслова; дієслова з ініціальними кореневими складами, 

омонімічними з префіксами. Високий рівень труднощів викликають дієслова з 

полісемантичними префіксами, значення яких зумовлене контекстом, дієслова з 

префіксом, який надає дієслову оцінно-емотивно маркованої, культурно маркованої та 

метафоричної семантики. 

Оптимальними способами семантизації похідних дієслів визначено такі: переклад, 

використання синонімів, антонімів, ілюстрація або демонстрація процесу, сюжетна 

розповідь, історико-культурний контекст; словесне пояснення метафоричного, 

алегоричного, символічного значень), пошук стилістично нейтрального відповідника 
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або заміна українським стилістично маркованим аналогом; контекстуальний аналіз 

слова, а також прийом встановлення загального та прототипічного лексичного 

значення, прийом «фреймового / сценарієвого аналізу», прийом «аналізу 

метафоричного поля лексеми». 

Похідні дієслова складають частину потенціального й частину пасивного 

словника. До потенціального словника належать дієслова, семантика яких мотивується 

семами префікса та кореня, дієслова з полісемантичними префіксами, значення яких 

виводиться з контексту, дієслова з префіксом нейтральної семантики, який не впливає 

на зміну семантики безпрефіксального дієслова. Частиною потенціального словника є 

слова з оцінно-емотивним та метафоричним компонентом семантики, про значення 

яких студент може здогадатися, оперуючи знаннями загального лексичного значення 

слова, оцінно-емотивного та логіко-поняттєвого компонентів мовної картини світу, 

логіку вторинної номінації носіїв мови, інтерпретуючи фрагмент тексту, в який 

вплетене похідне дієслово. Похідні дієслова, семантика яких не мотивується семами 

префікса та кореня, дієслова з ініціальними кореневими складами, омонімічними з 

префіксами, належать до пасивного словника. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

технології навчання похідних дієслів за дериваційно-гніздовим принципом у шість 

етапів. Перший етап – навчання словокореня (непохідного дієслова) розпочинається з 

формування репродуктивної навички (сприйняття, впізнавання, ідентифікація, імітація, 

диференціація, самостійна семантизація, номінація); після чого формуємо рецептивні 

навички – сприйняття та розуміння лексичних одиниць у писемному мовленні 

(впізнавання, диференціація та ідентифікація письмової форми слова, співвіднесення 

лексичної одиниці з позначуваним нею процесом, станом чи явищем). Другим етапом є 

навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується семами префікса та кореня, що 

здійснюється у форматі формування потенціального словника з використанням мовної 

здогадки. На третьому етапі здійснюємо навчання дієслів із полісемантичними 

префіксами, значення яких зумовлені виключно контекстом, а тому потребують 

застосування прийомів мовленнєвої здогадки. Робота з полісемантом на цьому етапі 

включає кілька кроків: формування знань про загальне та прототипічне значення 
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полісеманта; формування в студентів уявлень про фрагменти мовної картини світу, 

відображеної в полісемантах; навчання найбільш вживаних поєднань полісеманта зі 

словами в прийменниковому та безприйменниковому керуванні, які конкретизують 

контекстуальне лексичне значення слова; навчання ідіом, які включають полісеманти. 

Четвертий етап передбачає навчання дієслів із префіксами, які змінюють семантику 

кореневого дієслова, але не мотивують її, та дієслів з ініціальними кореневими 

складами, омонімічними з префіксами. Цей етап розпочинається сприйняттям 

буквеного образу слова, потім – семантизація слова, далі – відмежування цих дієслів від 

дієслів того ж самого словотвірного гнізда, до якого належать не мотивовані семою 

префікса слова (або з ініціальними кореневими складами, омонімічними з префіксами), 

та від дієслів, які мають однакові префікси; після цього – самостійне називання об’єктів 

вивченими дієсловами; потім – комбінування (зв’язок слова у синтагматиці); 

насамкінець – переклад окремих словосполучень та невеликих за обсягом речень з 

української давньогрецькою мовою. На п’ятому етапі відбувається навчання 

конотативних значень похідних дієслів (оцінно-емотивної та метафоричної семантики), 

які не виводяться з семи префікса, яке розпочинається з аналізу оцінно-емотивного та 

переносного компонентів семантики полісемантів, із формування уявлень про оцінно-

емотивну та логіко-поняттєву складові мовної картини світу давніх еллінів. Після цього 

переходимо до формування навичок встановлення культурно маркованої семантики 

дієслова в поєднанні з конкретними словами. Для зміцнення знань та удосконалення 

навичок оперування словами з оцінно-емотивним та метафоричним компонентом 

семантики вважаємо за доцільне використати елементи репродуктивного мовлення – 

переклад словосполучень та невеликих речень з української мови давньогрецькою. Для 

формування рецептивних навичок семантизації слів з оцінно-емотивним та 

метафоричним компонентами семантики можуть бути задіяні рецептивні вправи на 

читання, переклад й аналіз речень (фрагментів тексту), які містять ці слова. На шостому 

етапі відбувається інтегрування лексичних та граматичних рецептивних навичок в 

уміння аналітичного та синтетичного читання. У процесі аналітичного читання 

лексико-граматичний аналіз похідного дієслова здійснюється за схемою: 1) визначення 

загального лексичного значення дієслова; 2) пригадування якомога більшої кількості 
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значень; 3) визначення особливостей граматичного й лексичного зв’язку дієслова з 

іншими словами в реченні; 4) вибір значення, яке найбільше відповідає змісту 

висловлювання; 5) визначення оцінно-емотивного, метафоричного компонен 

та семантики; 6) лінгвосоціокультурний коментар до аналізованого дієслова; 

7) визначення граматичного значення дієслова; 8) переклад дієслова, переклад речення. 

У процесі синтетичного читання робота з похідними дієсловами здійснюється на всіх 

етапах: при виконанні передтекстових вправ лексико-граматичному аналізу підлягають 

невідомі похідні дієслова з контекстуально невивідним лексичним значенням, з 

конотативним значенням; у процесі виконання притекстових вправ відбувається 

навчання похідних дієслів у форматі акцентуації комунікативної установки на 

інформацію, маніфестовану дериватами; при виконанні текстових вправ відбувається 

удосконалення навичок розпізнавання та семантизації похідних дериватів, навички 

поєднання їх у тексті з іншими словами. При виконанні післятекстових вправ 

здійснюється перевірка глибини, точності, повноти та чіткості розуміння змісту тексту, 

зокрема, інформації, вираженої похідними дієсловами. 

Обґрунтовано, що навчання похідних дієслів передбачає, поряд із лексичними 

знаннями й навичками, формування граматичних. При навчанні граматичного аспекту 

похідних дієслів труднощі викликають фонетичні зміни, які відбуваються на межі 

кореня й префікса (зумовлені аугментацією, редуплікацією та асиміляцією), фонетичні 

зміни в основі слова (взаємодія звуків основи дієслова з суфіксами, чергування в основі 

слова), суплетивізм. Навчання означених явищ розпочинається зі сприйняття та імітації 

граматичних форм із часовим аугментом (демонстрація всіх випадків взаємодії 

голосних з аугментом на початку слова); наступним етапом є підстановка (утворення 

граматичних форм префіксальних дієслів із часовим аугментом за аналогією); на етапі 

трансформації студенти утворюють граматичні форми префіксальних дієслів із часовим 

аугментом, які зазнають і не зазнають змін в основі слова, мають діалектні варіанти 

префіксів; на етапі репродукції відбувається самостійне моделювання граматичних 

форм похідних дієслів з означеними фонетичними та морфологічними особливостями. 

Після сформованості репродуктивних навичок розпочинається утворення рецептивних 

граматичних навичок, що здійснюється у такій послідовності: формування навичок 
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вичленовування граматичної ознаки, навичок упізнавання граматичних форм; навичок 

установлення значень граматичних форм поза контекстом, навичок установлення значень 

граматичних форм у контексті без перекладу, інтегрування граматичних навичок в уміння 

аналітичного та синтетичного читання. 

Модель навчання похідних дієслів давньогрецької мови має циклічний характер: кожен 

цикл представлений у вигляді змістового модулю, який реалізується упродовж 42 академічних 

годин: 22 акад. год. – аудиторних занять і 18 акад. год. – самостійної роботи, 2 акад. год. – 

контроль. У межах одного змістового модулю студенти вивчають близько 50 кореневих дієслів та 

їхніх дериватів. 

У ході експерименту було доведено ефективність авторської методики, суть якої полягає у 

формуванні когнітивних моделей похідних дієслів через встановлення загального та 

прототипічного лексичного значення, формування уявлень про фрагменти мовної картини світу; у 

використанні дериваційно-гніздового принципу в навчанні дериватів із поступовим 

накопиченням знань про їх морфемну будову та семантичну парадигму, загальні та прототипічні 

значення полісемантів, логіку розширення семантичного поля; в організації процесу навчання 

похідних дієслів у шість етапів; у використанні елементів репродуктивного мовлення у процесі 

формування рецептивних навичок. 

Експериментально доведено, що навчання похідних дієслів, семантика яких мотивується 

семами префікса й кореня, та похідних дієслів із полісемантичним префіксом може відбуватися як 

одночасно, так і послідовно в часі: спочатку здійснюється навчання похідних дієслів, семантика 

яких мотивується семами префікса й кореня, а потім похідних дієслів із полісемантичним 

префіксом. 

Для доведення достовірності одержаних результатів було застосовано методи математичної 

статистики: критерій U Манна-Уїтні та метод однофакторного дисперсійного аналізу. 

Підсумком дисертаційного дослідження стали розроблені методичні рекомендації до 

навчання похідних дієслів давньогрецької мови. 

Перспективою для подальших досліджень вважаємо наступні напрями: 

- подальша розробка способів семантизації слів в аспекті лінгвокультурологічного та 

когнітивного навчання лексики іноземних мов; розробка та впровадження в навчальний процес 

цілісної моделі навчання лексики давньогрецької та латинської мов; упровадження когнітивного 

підходу до навчання лексики й граматики класичних мов. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

Додаток 1.1. Контрольна робота №1. 

Студента 

_______________________________________________________________ 

 

Завдання 1. Визначте лексичне значення поданих дієслів. (перше значення, 

мотивоване значенням префікса) 

 

ἀβλεπτέω 

ἀναβιόω 

ἀβουέω 

ἐκγαμίζω 

συνακούω 

ὑπερανατείνω 

ὑποβαρβαρίζω 

ὑποβαίνω 

περιακοντίζω 

περιαμύνω 

ἀναθέω 

ἀνακαινίζω 

μεταβάπτω 

μεταδιδάσκω 

ὑποδέμω 

 
Завдання 2. Визначте у поданих дієсловах префікси (якщо вони є). 

Перекладіть ці дієслова. 

ἀνιάω 

προβατεύω 

ἀγινέω 

μεταλλεύω 

ἀναγκάζω 

ἀναιδεύομαι 

ἀναισχυντέω 

καταλοκίζω 

ἀφαιρέω 

ἐπίδω 

 
Завдання 3. Визначте загальне лексичне значення полісемантів. 

ἀναβαίνω 

ἀντιάζω 

προτάσσω 

μεταλαμβάνω 

ὑποβάλλω 
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περιβλέπτω 

ἀναιρέω 

ἀνάκειμαι 

καταβάλλω 

καταγιγνώσκω 

 
Завдання 4. Напишіть якомога більше лексичних значень наведених 

полісемантів. 

ἀνάγω 

περιάγω 

περιβάλλω 

ἀναβοάω 

ἀναγιγνώσκω 

ἀναδέω 

κατακρύπτω 

καταλαμβάνω 

συμμίγνμι 

ἀφαιρέω 
 

Завдання 5. Визначте лексичні значення наведених дериватів. 

ἀντιγάφω 

έπιγράφω 

ἀπογράφω 

ἐκγράφομαι 

προγράφω 

έγγράφω 

συγγράφω 

εἰσγράφομαι 

διαγράφω 

καταγράφω 

μεταγράφω 

ἀναγράφω 

παραγράφω 

περιγράφω 

ὑπογράφω 

 
Завдання 6. Підкресліть слова, значення яких не залежить від семи префікса. 

Перекладіть ці слова. 

ἐμβασιλεύω 
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συναιθριάζω 

ἀναβοάω 

ἐπιγράφω 

ἀποδέρω 

ἀναγγέλλω 

προτελέω 

μεταμέλομαι 

ὑπογαστρίζομαι 

ὑπογλυκαίνω 

περιβαίνω 

περιβιόω 
 
Завдання 7. Підкресліть префіксальні дієслова, значення яких не є 

результатом кумуляції префікса й непохідного слова. Перекладіть ці дієслова. 

ἐκγαυρόομαι 

προτεύχω 

ἀναγρύζω 

ἀναθεματίζω  

ἀναισιμόω 

ἀπογυιόω 

καταδιαιτάω 

καταλιπαρέω 

καταλοκίζω 

ἀποβαδίζω 

ἀπαρέσκω 

ἐπιβουλεύω 
 

Завдання 8. Визначте лексичне значення дієслів, складених з двома 

префіксами. 

ἐπιδιαβαίνω 

ἐπιδιαιρέω 

ὑποδιαιρέω 

ὑποκατακλίνω 

περικαθάπτω 

ἀποδιατρίβω 

ἀποκαταλλάσσω 

ἀποκαθαίρω 

μεταδιαιτάω 

μετακαθοπλίζω 
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Завдання 9. Визначте емотивний відтінок семантики поданих дієслів. 

Перекладіть ці дієслова. 

ἐπιβλέπω 

ἀναφυσάω 

ἀποτύπτομαι 

διαμελετάω 

μεταγράφω 

μεταλγέω 

ὑποβλέπω 

ὑπογνάμπτω 

ὑποθωπεύω 

καταβαρέω 
 
Завдання 10. Визначте культурно марковане значення поданих дієслів. 

Перекладіть ці дієслова. 

ὑποσταχύομαι 

ὑποπερκάζω 

καταγιγαρτίζω 

ἀνακόπτω 

συνανακόπτω 

ἐκβράζω 

μετακαθίζω 

περιαντλέω 

ἀναδέρω 

ἀναερτάω 
 

Завдання 11. Визначте граматичне значення слів (які змінюють основу). 

ἀνοίσω 

περιεῖλον 

περιέβην 

ἀνηνάμην 

καταγεγήρακα 

κατάξω 

προσῆξα 

καταξέμεν 

κατῆρα 

κατελήφθην 

ἀπῆρκα 
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Завдання 12. Визначте, яким відмінком керують дієслова (прийменникове чи 

безприйменникове керування). 

1 ἀναβλέπω  А πρός τινα 

2 μετακαλέω B τινὰ ἀπό τινος 

3 μεταλλάω C τι ἀμφί τινι 

4 ἐπιγραμματίζω D τινά 

5 περιάπτω E τί τινι 

6 ἀναδιδάσκω F τινά 

7 ἀνακαλέω G τινά…τινά   

(Acc.duplex) 

8 καταλύω H τινά τῆς …(ἀρχῆς) 

9 συμβιόω I μετά τινος і πρός τινα 

10 ἀπαρτάω J ἀπὸ τινος 

 
Завдання 13. Перекладіть подані словосполучення (особливе значення в 

синтагматиці). 

ἀνακαλύπτω λόγους 

ἐπιβαίνω τῶν ὅρων τῆς χώρας 

ἐπιβαίνω ῥυθμῷ πρὸς αὐλόν 

ἐπιβαίνω τινὰ ἀοιδῆς 

συμβάλλω τι εἰς ταὐτόν 

καταλύω τὸν ἱππέα 

καταλύω τὴν πόλιν  

καταλύω τὴν δημοκρατίαν 

καταλύω τοὺς νόμους 

παραλύω τινὰ τῆς ὀργῆς 
 
Завдання 14. Визначте граматичне значення дієслів з діалектними 

особливостями. Вкажіть їхні відповідники в аттичному діалекті. 

περάπτω 

περίβην 

ἀνακέαται 

κακκρύπτων 

ὑπειρβάλλω  

κατηλογέω 

ἐπιδέκομαι 

ἑπάπτω 

καταιρέω 

ὑφηγέομαι 
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Завдання 15. Прочитайте фрагменти текстів та перекладіть їх. Зверніть увагу 

на точність перекладу префіксальних дієслів. 

ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους 

ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος 

ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ 

γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. καὶ αὕτη αὖ 

ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα. (1.1.8) πρὸς δὲ βασιλέα 

πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς ὢν αὐτοῦ δοθῆναι οἷ ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ 

Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα· ὥστε 

βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ᾐσθάνετο, Τισσαφέρνει δ᾽ ἐνόμιζε 

πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν· ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν 

πολεμούντων. ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα 

βουλευομένους ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς δ᾽ 

ἐξέβαλεν. (Xen. Anab. 1.1.7-1.1.8). 

 

Завдання 16. Прочитайте фрагменти текстів. Виберіть твердження, написані 

українською мовою, які відповідають змісту тексту. 

ἐκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου, λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ 

δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου 

γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. (1.3.14) εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύδειν 

ὡς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς 

τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν· τὰ δ᾽ ἐπιτήδει᾽ ἀγοράζεσθαι (ἡ δ᾽ 

ἀγορὰ ἦν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι) καὶ συσκευάζεσθαι· ἐλθόντας δὲ Κῦρον 

αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν· ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον ὅστις 

διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν 

ταχίστην, πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φθάσωσι μήτε 

Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν 

ἀνηρπακότες. οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε· μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. --

ὡς μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω· πολλὰ 

γὰρ ἐνορῶ δι᾽ ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον· ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι ᾗ 

δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος 

μάλιστα ἀνθρώπων. (1.3.16) μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν 

εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου 

ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ 

λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν Κῦρος διδῷ, τί 

κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκαταλαβεῖν; (Xen. Anab. 1.3.13-

1.3.16).  
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1. Вказуючи на те, в якому скрутному становищі вони могли б виявитися без ідей 

Кіра, не знаючи, що робити: залишатися чи йти вперед; 

2. А один, прикидаючись, сказав, ніби він поспішає і якомога швидше 

відправляється в Елладу, щоб негайно обрати інших стратегів, якщо Клеарх 

відмовиться відвести (ї)х назад. 

3. А один, зробивши наперед усе, що казав, поспішає і якомога швидше 

відправляється в Елладу, щоб негайно обрати інших стратегів, якщо Клеарх 

відмовиться відвести (ї)х назад. 

4. Ті, хто прийшли просили в Кіра кораблів, щоб відпливти назад, якщо ж він їх не 

дасть, то просити в Кіра провідника, який проведе (військо) через дружню країну. 

5. Ті, хто прийшли просили в Кіра кораблів, щоб відпливти назад, якщо ж він їх не 

дасть, то просити в Кіра провідника, який відведе (військо) через дружню країну. 

6. Якщо ж Кір не дасть провідника, то треба якомога швидше вишикуватися в 

бойовий порядок і вислати (війська), щоб першими захопити гірські (вершини). 

7. Якщо ж Кір не дасть провідника, то треба якомога швидше вишикуватися разом 

із ними в бойовий порядок і вислати вперед загін для захоплення гірських вершин. 

8. Нехай ніхто з вас не говорить, що я буду на чолі в цьому поході. Я вбачаю 

багато (причин), із яких мені не слід цього робити. 

9. Нехай ніхто з вас не говорить, що я не буду бути на чолі в цьому поході. Я 

вдивляюся в те, чого мені не слід робити. 

10. Якщо ми здатні довіритися тому провіднику, якого нам дасть Кір, то що може 

завадити Кіру також наказати зайняти раніше за нас гірські вершини? 
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Додаток 1.2. Контрольна робота №2. 

Студента 

_______________________________________________________________ 

 

Завдання 1. Визначте лексичне значення поданих дієслів (1 значення, 

мотивоване значенням префікса). 

ἀποβαδίζω 

ἀποτέμνω 

μετονομάζω 

μεταβουλεύω 

συντεκνόω 

συμπαιδεύω 

ἀντικαίω 

περιπλανάιμαι  

ἀβλεπτέω 

ἐκγαμίζω 

ὑποβαίνω 

εἰσκαλέω 

διακαθίζω 

διαπέμπω 

ὑπεροικέω 

 
Завдання 2. Визначте у поданих дієсловах префікси (якщо вони є). 

Перекладіть ці дієслова. 

ἐΐσκω 

ἀγινέω 

ἀγνοέω 

ἀνιάω 

ἐπτόημαι 

ὑπτιάζω 

ὑπωθέω 

μετάγω 

προβατεύω 
 
Завдання 3. Визначте загальне лексичне значення полісемантів. 

ἀναβαίνω 

διάγω 

ἐπιτείνω 

ὑποβάλλω 

κατάγω 

καταδέω 

μεταβάλλω 

μεταλαμβάνω 

περιβλέπω 

συντάσσω 
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Завдання 4. Напишіть якомога більше лексичних значень наведених 

полісемантів. 

ἀφαιρέω 

ἀναδέω 

ἀναλύω 

ἀντιβολέω 

ἐμπίπτω 

διαλείπω 

καταγράφω 

περιάγω 

ὑποδέχομαι 

ὑπερβάλλω 
 
Завдання 5. Визначте лексичні значення наведених дериватів. 

ἀντιβαίνω 

μεταβαίνω 

ἐπιβαίνω 

ἀποβαίνω 

ἐκβαίνω 

προβαίνω 

ἐμβαίνω 

συμβαίνω 

εἰσβαίνω 

διαβαίνω 

καταβαίνω 

ἀναβαίνω 

παραβαίνω 

περιβαίνω 

ὑποβαίνω 

ὑπερβαίνω 
 
Завдання 6. Підкресліть слова, значення яких не залежить від семи префікса. 

Перекладіть ці слова. 

ἀναλείχω 

ἐμβασιλεύω 

ἐπιδάκνω 

ὑπογαστρίζομαι 

διακανάζω 

ἀναβαίνω 
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καταδάκνω 

μεταβάπτω 

μεταμέλομαι 

περιπάττω 

διαλείπω 

περιπείρω 
 
Завдання 7. Підкресліть префіксальні дієслова, значення яких не є 

результатом кумуляції префікса й непохідного слова. Перекладіть ці дієслова. 

ἀναγρύζω 

ἀνατιμάω 

ἀποβαδίζω 

ἀπογίγνομαι 

ἀπογυιόω 

ἐπιβουλεύω 

ὑπεράγω 

διαπαύω 

καταδιαιτάω 

καταλοκίζω 

καταράομαι 

μετοχλίζω 
 
Завдання 8. Визначте лексичне значення дієслів, складених із двома 

префіксами. 

εἰσκαθοράω 

ὑπεραναβαίνω 

καταδιαφθείρω 

ὑποδιαιρέω 

περικαθάπτω 

μεταδιαιτάω 

μετακαθοπλίζω 

ὑποκατακλίνω 

ὑπεραποκρίνομαι 

συνδιαβάλλω 
 
Завдання 9. Визначте емотивний відтінок семантики поданих дієслів. 

Перекладіть ці дієслова. 

περιπαθέω 

εἰσκαλίω 
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ἐμπαίζω 

ὑπεροράω 

κατάρδω 

καταδιαιτάω 

μεταγράφω 

ἀναφυσάω 

ὑποβλέπω 

καταβαρέω 
 
Завдання 10. Визначте культурно марковане значення поданих дієслів. 

Перекладіть ці дієслова. 

μετοικέω 

ἀναλάμπω 

περιπατέω 

ἐμπεριέχω 

ἐπιδάμναμαι 

ἐπιδειπνέω 

ἀνατρέπω 

ὑποπερκάζω 

ὑπεραίρω 

ἐκβράζω 
 
Завдання 11. Визначте граматичне значення слів (які змінюють основу). 

ἀνήλουν 

ἀνοίσω 

ἐμπλήσω 

ὑπερέβην 

ὑπερεῖπον 

κατῆρα 

κατέδαρθον 

κατέρρεξα 

μετοίσω 

περιεῖλον 
 

Завдання 12. Визначте, яким відмінком керують дієслова (прийменникове чи 

безприйменникове керування). 

1 συμμαστιγόω А τινι 

2 ὑπερμαχέω B τινός τινι 

3 ἀπογεύω C τινός 
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4 ἐπιγραμματίζω D τινά 

5 περιάπτω E τί τινι 

6 ἀποδειλιάω F τινα, τι, πρός τινα, πρός τι 

7 ἀνακαλέω G τινά...τινά (Acc.duplex) 

8 καταριθμοῦμαι H τινα μετά τινων 

9 καταρτίζω I  τινὰ εἰς  або  πρὸς τό 

10 συμβάλλω J τινα і τί τινι або τι πρός τι 

 
Завдання 13. Перекладіть подані словосполучення (особливе значення в 

синтагматиці). 

μετοικίζω τὰς φρένας 

ὁ ποταμὸς ἀναβαίνει ἐς τὰς ἀρούρας 

καταρτύω μολεῖν 

κατάρχομαι τοῦ τράγου 

ἀνακαλύπτω λόγους 

ἐπιβαίνω τινὰ ἀοιδῆς 

παραλύω τινὰ τῆς ὀργῆς 

ἀναβαίνω εἰς τὸ πλῆθος 

ὑπερβαίνω νόμους 

περιήκω τὰ πρῶτα 
 

Завдання 14. Визначте відповідники наведених діалектизмів в аттичному 

діалекті. 

ἀγοράσδω 

ἐσβαίνω 

καταγρέω 

ἐπάπτω 

ὑπερβαλέω 

ὑπειρβάλλω 

περάπτω 

περικάδομαι 

ἁνέψω 

πεδαίρω 
 

Завдання 15. Прочитайте фрагменти текстів та перекладіть їх. Зверніть увагу 

на точність перекладу префіксальних дієслів. 

ἐνταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει 

σταθμοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐφράτην 

ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς 
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πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ· οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν 

δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα· οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν 

ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ 

ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. (1.5.6) τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ 

πρίασθαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην 

ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολοὺς καὶ 

ἡμιωβέλιον Ἀττικούς· ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας Ἀττικὰς ἐχώρει. κρέα οὖν 

ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο (Xen. Anab. 1.5.5-1.5.6). 

 
Завдання 16. Прочитайте фрагменти текстів. Виберіть твердження, написані 

українською мовою, які відповідають змісту тексту. 

(1.6.1) ἐντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος· εἰκάζετο δ᾽ 

εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. οὗτοι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι 

ἄλλο χρήσιμον ἦν. Ὀρόντας δέ, Πέρσης ἀνήρ, γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ 

πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Περσῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσθεν 

πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ. (1.6.2) οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας 

χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ κατακαίνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας 

πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν ὥστε 

μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ 

Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι, καὶ ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν 

μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. (1.6.3) ὁ δ᾽ Ὀρόντας νομίσας ἑτοίμους εἶναι 

αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν 

δύνηται πλείστους· ἀλλὰ φράσαι τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς φίλιον αὐτὸν 

ὑποδέχεσθαι. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ 

πίστεως. ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρί, ὡς ᾤετο· ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ 

δίδωσιν. (1.6.4) ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει Ὀρόνταν, καὶ συγκαλεῖ 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Πέρσας τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν 

Ἑλλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τούτους δὲ θέσθαι τὰ ὅπλα 

περὶ τὴν αὑτοῦ σκηνήν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους ὁπλίτας 
(Xen. Anab. 1.6.1-1.6.4). 

 

1. Коли вони пройшли звідти вперед, з’явилися кінські сліди й послід. Сліди були 

приблизно від 2000 коней. 

2. Проходячи мимо, вершники (царя) палили траву і все, що могло виявитися 

корисним Кіру. 
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3. Між тим перс Оронт, родич царя і, за чутками, один із найбільш майстерних у 

військовій справі персів, задумує лихе проти Кіра, так як він і раніше ворогував із ним, 

хоча потім і помирився. 

4. Перс Оронт, родич царя і, за чутками, один із найбільш майстерних у військовій 

справі персів, є радником у Кіра, хоч він раніше ворогував з ним, але потім змінився. 

5. Він сказав Кірові, якщо останній дасть йому 1000 кінних воїнів, то він знищить 

вершників, які підпалюють, влаштувавши їм засідку, або захопить багатьох із них 

живцем і завадить іншим палити і зробить так, що ті, хто виявили військо Кіра, не 

зможуть сповістити про нього царя. 

6. Він сказав Кірові, якщо останній дасть йому 1000 кінних воїнів, то він знищить 

пропалених вершників, влаштувавши їм засідку, або захопить багатьох із них живцем і 

завадить іншим палити і зробить так, що ті, хто виявили Кіра, не зможуть розголосити 

війську царя. 

7. Вислухавши його, Кір визнав справу корисною і наказав Оронту взяти по загону 

у кожного ватажка. 

8. Оронт, вважаючи, що вершники готові піти за ним, пише цареві лист і 

повідомляє йому про свій прихід, можливо, із великою кількістю кінноти і просить його 

також наказати своїм власним вершникам прийняти його, як друга. 

9. Дізнавшись про лист, Кір приєднується до Оронта й скликає в свій намет 

знатних персів – сім наближених до нього осіб. 

10. Прочитавши лист, Кір бере Оронта під варту і скликає в свій намет знатних 

персів – сім наближених до нього осіб. 
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ДОДАТОК 2 

ДОДАТОК 2.1. Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ 1 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС* 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Віль-ка К. 4 3 3 4 5 3 2 4 2 3 4 1 3 3 5 3 3,25 

2 Вос-ич В. 7 6 6 6 5 5 6 6 4 7 8 5 5 7 5 4 5,75 

3 Гас-ва Е. 9 8 9 8 9 7 8 9 7 8 10 7 7 8 9 9 8,25 

4 Гуд-ва О. 5 4 4 4 5 3 4 5 3 3 5 3 3 3 5 2 3,8125 

5 Кот-р О. 7 6 6 7 7 5 7 7 4 6 8 7 5 6 8 7 6,4375 

6 Ков-ко В. 8 8 7 8 8 6 8 7 7 7 9 7 8 7 9 9 7,6875 

7 Кур-о В. 9 9 10 9 10 8 8 9 8 9 9 8 9 9 10 10 9 

8 Мар-а Ю. 6 7 7 5 6 6 5 5 4 7 7 4 5 7 6 4 5,6875 

9 Мос-ко В. 6 7 6 6 7 5 6 7 3 6 7 5 4 6 7 7 5,9375 

10 Юх-о Є. 4 3 5 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 5 4 3,5625 

 Σ 65 61 63 60 66 51 57 62 44 60 71 50 52 60 69 59 59,375 

 **СКН 0,65 0,61 0,63 0,6 0,66 0,51 0,57 0,62 0,44 0,6 0,71 0,5 0,52 0,6 0,69 0,59 0,59375 

*СБС – середній бал студента;  

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 2.2. Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ 2 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Бл-на А. 5 4 5 4 6 4 4 5 3 4 6 3 4 4 6 4 4,4375 

2 Вол-ва О. 8 7 7 7 9 7 7 7 8 7 8 6 7 7 9 9 7,5 

3 Заб-та А. 8 8 7 8 7 7 8 8 8 6 8 6 8 6 8 8 7,4375 

4 Ков-о Ю. 9 7 8 9 10 7 8 9 7 9 9 8 9 9 10 8 8,5 

5 Л-ва М. 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 4 3,25 

6 Соф-а Т. 9 9 9 8 10 8 8 9 9 9 10 8 9 9 10 10 9 

7 Тар-ва Д. 6 6 5 4 6 4 4 7 4 4 6 4 5 4 6 6 5,0625 

8 Фом-а Д. 7 7 7 6 7 6 6 7 4 4 8 4 5 4 7 7 6 

9 Ф-ко М. 6 6 6 6 7 5 6 5 4 5 7 6 4 5 7 6 5,6875 

10 Хар-ко А. 6 5 6 6 5 4 5 5 5 4 6 4 5 4 6 6 5,125 

 Σ 68 62 64 61 71 55 59 66 54 54 72 52 59 54 73 68 62 

 СКН 0,68 0,62 0,64 0,61 0,71 0,55 0,59 0,66 0,54 0,54 0,72 0,52 0,59 0,54 0,73 0,68 0,62 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості. 
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ДОДАТОК 2.3. Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ 3 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Без-ва А. 9 8 9 8 9 7 8 9 6 7 10 7 6 7 9 8 7,9375 

2 Б-ко А. 4 3 2 2 4 3 2 3 0 0 3 0 0 0 4 3 2,0625 

3 Гл-ко А. 5 4 6 4 6 5 6 5 5 4 5 4 4 4 7 6 5 

4 Дж-н Я. 6 5 6 4 6 6 4 5 4 5 7 5 5 5 6 5 5,25 

5 Лун-на К. 4 2 3 3 3 2 3 3 2 1 4 1 1 1 3 1 2,3125 

6 Нов-ва А. 8 9 8 8 9 7 8 8 5 7 9 7 6 7 7 7 7,5 

7 Пр-ий С. 6 5 5 4 5 5 5 6 5 4 5 3 5 4 6 6 4,9375 

8 Пр-па Є. 8 8 9 7 9 7 7 7 7 7 9 6 7 7 8 8 7,5625 

9 Пр-на Н. 5 5 6 5 6 5 5 5 5 3 6 3 5 3 6 6 4,9375 

10 Самб-а Х. 7 8 8 7 8 6 7 7 7 7 8 6 7 7 8 8 7,25 

11 Чж-н Д. 5 4 4 3 5 4 3 4 2 2 5 2 3 2 5 4 3,5625 

 Σ 67 61 66 55 70 57 58 62 48 47 71 44 49 47 69 62 58,3125 

 СКН 0,61 0,55 0,6 0,5 0,64 0,52 0,53 0,56 0,44 0,43 0,65 0,4 0,45 0,43 0,63 0,56 0,53 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 2.4. Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ 4 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Вел-ов А. 7 6 7 6 7 6 6 7 5 5 6 5 5 5 7 7 6,0625 

2 Кер-ва Є. 7 7 7 8 8 6 8 7 5 6 8 6 5 6 8 6 6,75 

3 Мак-ва Є. 2 0 3 2 3 1 2 2 0 0 3 0 0 0 2 2 1,375 

4 Нг-н М. 5 4 4 3 4 2 3 5 2 3 5 3 1 3 4 3 3,375 

5 Неч-ва А. 3 4 3 2 4 3 2 3 1 2 4 2 1 2 4 2 2,625 

6 Об-ик М. 8 9 8 7 8 7 7 7 7 7 9 7 7 7 8 8 7,5625 

7 С-ка А. 7 6 7 6 7 6 5 6 4 5 6 5 3 5 7 5 5,625 

8 Т-юк І. 6 5 5 5 5 4 3 5 3 3 6 4 3 3 5 5 4,375 

9 Т-ур Є. 9 8 8 8 7 7 8 9 6 7 8 7 6 7 9 8 7,625 

10 Х-ач К. 5 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3,75 

11 Я-ко П. 7 6 6 6 6 7 6 7 5 4 7 4 4 4 7 6 5,75 

 Σ 66 59 62 57 62 52 55 61 42 45 67 46 38 45 65 56 54,875 

 СКН 0,6 0,54 0,56 0,52 0,56 0,47 0,5 0,55 0,38 0,41 0,61 0,42 0,35 0,41 0,59 0,51 0,5 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 2.5. Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ 5 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Бор-ко Є. 7 7 6 7 7 5 7 7 5 5 9 5 5 5 7 5 6,1875 

2 Люб-а С. 8 7 7 6 8 6 6 7 6 6 7 5 6 6 8 6 6,5625 

3 Мур-а Я. 10 9 10 9 9 8 9 9 8 9 9 8 8 9 10 10 9 

4 Рох-н Т. 6 6 5 5 6 5 5 5 5 4 6 5 4 4 6 6 5,1875 

5 С-ко М. 7 7 8 6 9 8 6 7 4 3 7 4 5 3 8 6 6,125 

6 Сур-на Д. 8 7 9 7 9 6 7 6 7 6 8 7 7 6 9 10 7,4375 

7 Тер-о Ю. 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3,125 

8 Фур-н Н. 9 9 8 7 8 7 7 9 7 7 9 7 7 7 8 9 7,8125 

9 Хаб-ов Є. 7 5 6 5 6 6 6 5 3 4 6 6 3 5 6 6 5,3125 

10 Ш-ко А. 4 4 3 4 4 3 3 5 2 3 5 3 3 3 4 3 3,5 

 Σ 70 64 66 59 69 56 59 63 49 50 70 53 51 51 70 64 60,25 

 СКН 0,7 0,64 0,66 0,59 0,69 0,56 0,59 0,63 0,49 0,5 0,7 0,53 0,51 0,51 0,7 0,64 0,6025 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 2.6. Результати показників передекспериментального зрізу в усіх ЕГ 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я Бали за критеріями 
Сер.арифм. 

СКН 

 

№ 

завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 СКН 0,65 0,59 0,62 0,56 0,65 0,52 0,56 0,6 0,46 0,49 0,68 0,47 0,48 0,49 0,67 0,59 0,57 
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ДОДАТОК 3 

ДОДАТОК 3.1. Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ 1 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Віль-ка К. 6 5 5 6 5 7 6 5 5 6 7 6 5 5 5 6 5,625 

2 Вос-ич В. 7 8 6 7 7 6 5 6 6 7 8 6 6 7 6 7 6,5625 

3 Гас-ва Е. 9 8 9 8 10 9 10 10 10 9 10 8 8 9 10 10 9,1875 

4 Гуд-ва О. 7 6 5 4 7 4 4 5 4 5 5 4 4 4 6 4 4,875 

5 Кот-р О. 9 8 8 9 8 8 7 8 9 8 9 8 8 8 8 9 8,25 

6 Ков-ко В. 8 7 7 7 10 8 9 7 10 8 9 7 8 8 9 10 8,25 

7 Кур-о В. 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9,75 

8 Мар-а Ю. 8 7 7 8 9 8 7 8 7 8 7 7 8 8 7 10 7,75 

9 Мос-ко В. 9 9 9 9 10 10 8 10 9 10 10 9 10 9 10 10 9,4375 

10 Юх-о Є. 7 4 5 4 6 3 4 4 3 4 7 4 5 4 5 6 4,6875 

 Σ 80 71 71 71 82 73 70 73 72 75 82 68 72 72 76 82 74,375 

 СКН 0,8 0,71 0,71 0,71 0,82 0,73 0,7 0,73 0,72 0,75 0,82 0,68 0,72 0,72 0,76 0,82 0,74375 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 3.2. Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ 2 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Бл-на А. 7 8 7 8 9 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8 10 8 

2 Вол-ва О. 9 10 9 8 9 10 10 9 9 9 10 8 9 9 9 10 9,1875 

3 Заб-та А. 8 8 10 8 9 8 8 8 9 9 8 6 9 9 8 8 8,3125 

4 Ков-о Ю. 10 9 9 10 10 9 10 9 8 9 9 9 9 9 10 10 9,3125 

5 Л-ва М. 6 5 4 3 7 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4,0625 

6 Соф-а Т. 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9,875 

7 Тар-ва Д. 8 8 9 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 9 9 8,0625 

8 Фом-а Д. 9 9 9 7 9 9 9 7 9 8 9 8 8 8 8 10 8,5 

9 Ф-ко М. 7 6 6 6 7 5 6 5 6 6 7 6 4 6 7 7 6,0625 

10 Хар-ко А. 8 5 6 6 7 7 6 7 6 6 6 4 5 6 8 8 6,3125 

 Σ 82 78 79 73 85 76 78 75 74 77 80 69 73 77 81 86 77,6875 

 СКН 0,82 0,78 0,79 0,73 0,85 0,76 0,78 0,75 0,74 0,77 0,8 0,69 0,73 0,77 0,81 0,86 0,776875 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості. 
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ДОДАТОК 3.3. Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ 3 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Без-ва А. 10 10 9 9 10 9 8 10 9 9 10 9 8 9 9 8 9,125 

2 Б-ко А. 5 5 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3,875 

3 Гл-ко А. 7 7 8 7 9 8 9 9 8 8 7 8 7 7 8 9 7,875 

4 Дж-н Я. 9 7 8 9 9 7 7 8 7 8 7 7 7 8 7 9 7,75 

5 Лун-на К. 5 4 5 4 6 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4,25 

6 Нов-ва А. 9 9 10 8 10 10 9 9 9 8 9 10 8 9 9 9 9,0625 

7 Пр-ий С. 8 7 8 7 8 7 7 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6,4375 

8 Пр-па Є. 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 8 9 9 10 9 9,1875 

9 Пр-на Н. 9 8 8 7 8 8 9 7 7 8 7 8 9 7 8 8 7,875 

10 Самб-а Х. 10 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 7 7 8 9 9 8,375 

11 Чж-н Д. 8 8 9 7 9 8 7 8 7 7 8 9 8 8 9 10 8,125 

 Σ 89 84 87 79 92 82 79 83 76 78 78 79 76 79 84 86 81,9375 

 СКН 0,81 0,76 0,79 0,72 0,84 0,75 0,72 0,75 0,69 0,71 0,71 0,72 0,69 0,72 0,76 0,78 0,74 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 3.4. Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ 4 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Вел-ов А. 8 9 7 8 10 8 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 7,875 

2 Кер-ва Є. 8 8 7 8 9 8 8 7 8 7 8 6 7 8 9 10 7,875 

3 Мак-ва Є. 5 5 4 5 7 4 5 4 3 4 3 4 5 5 4 7 4,625 

4 Нг-н М. 6 5 6 5 7 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5,5625 

5 Неч-ва А. 7 5 5 6 8 6 7 6 4 5 5 6 6 4 6 5 5,6875 

6 Об-ик М. 9 9 8 10 9 9 8 10 9 9 9 10 8 9 9 9 9 

7 С-ка А. 7 6 8 8 8 8 7 8 7 6 7 8 7 8 7 8 7,375 

8 Т-юк І. 8 7 7 9 9 8 7 8 7 7 8 7 7 8 9 8 7,75 

9 Т-ур Є. 9 10 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 9,5 

10 Х-ач К. 6 6 5 5 8 7 6 7 6 6 7 5 6 7 6 6 6,1875 

11 Я-ко П. 8 7 8 7 9 7 9 8 8 8 8 7 8 7 7 8 7,75 

 Σ 81 77 74 80 93 80 80 80 73 76 77 76 77 78 81 84 79,1875 

 СКН 0,74 0,7 0,67 0,73 0,85 0,73 0,73 0,73 0,66 0,69 0,7 0,69 0,7 0,71 0,74 0,76 0,72 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 3.5. Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ 5 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 
Бали за критеріями СБС 

 № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Бор-ко Є. 8 7 8 8 10 8 7 8 9 7 9 8 8 8 9 10 8,25 

2 Люб-а С. 8 7 7 7 9 8 6 7 8 7 7 8 8 7 8 7 7,4375 

3 Мур-а Я. 10 9 10 9 9 8 9 9 8 9 10 9 10 9 10 9 9,1875 

4 Рох-н Т. 6 6 5 5 6 5 5 6 5 7 6 5 6 6 7 7 5,8125 

5 С-ко М. 8 7 8 7 9 8 8 9 8 6 7 8 8 7 8 10 7,875 

6 Сур-на Д. 10 8 9 9 9 10 9 8 9 8 9 9 9 9 10 10 9,0625 

7 Тер-о Ю. 4 4 4 5 6 2 6 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4,25 

8 Фур-н Н. 10 9 8 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9,3125 

9 Хаб-ов Є. 9 8 8 8 9 9 8 7 7 8 7 8 6 7 8 8 7,8125 

10 Ш-ко А. 8 6 6 5 8 7 6 7 7 8 5 6 6 7 5 6 6,4375 

 Σ 81 71 73 72 85 74 74 75 75 72 73 74 74 73 80 81 75,4375 

 СКН 0,81 0,71 0,73 0,72 0,85 0,74 0,74 0,75 0,75 0,72 0,73 0,74 0,74 0,73 0,8 0,81 0,754375 

*СБС – середній бал студента; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості.  
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ДОДАТОК 3.6. Результати показників післяекспериментального зрізу в усіх ЕГ 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я Бали за критеріями 
Сер.арифм. 

СКН 

 

№ 

завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 СКН 0,79 0,73 0,74 0,72 0,84 0,74 0,73 0,74 0,71 0,73 0,75 0,7 0,72 0,73 0,77 0,81 0,75 
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ДОДАТОК 4 

Обчислення Uемп  в обох вибірках, одержаних після експерименту.  

Ранжування результатів студентів усіх ЕГ, одержаних після експерименту. 

 

n=20 32 20

9,87 52 9,75 51 9,87 52

9,75 51 9,5 50 9,31 47,5

9,5 50 9,44 49 9,31 47,5

9,44 49 9,19 44,5 9,19 44,5

9,31 47,5 9,19 44,5 9,19 44,5

9,31 47,5 9,12 42 9,06 40,5

9,19 44,5 9,06 40,5 8,5 38

9,19 44,5 9 39 8,31 36

9,19 44,5 8,37 37 8,25 34

9,19 44,5 8,25 34 8,06 31

9,12 42 8,25 34 8 30

9,06 40,5 8,12 32 7,88 29

9,06 40,5 7,87 26,5 7,81 24

9 39 7,87 26,5 7,44 19

8,5 38 7,87 26,5 6,43 15,5

8,37 37 7,87 26,5 6,31 14

8,31 36 7,75 21,5 6,06 12

8,25 34 7,75 21,5 5,81 11

8,25 34 7,75 21,5 4,25 3,5

8,25 34 7,75 21,5 4,06 2

8,12 32 7,37 18 575,5

8,06 31 6,56 17

8 30 6,43 15,5

7,88 29 6,19 13

7,87 26,5 5,69 10

7,87 26,5 5,62 9

7,87 26,5 5,56 8

7,87 26,5 4,87 7

7,81 24 4,69 6

7,75 21,5 4,62 5

7,75 21,5 4,25 3,5

7,75 21,5 3,87 1

7,75 21,5 802,5

7,44 19

7,37 18 235,44

6,56 17

6,43 15,5

6,43 15,5 Загальна рангова сума 1378

6,31 14 Розрахункова сума 1378

6,19 13 U емпір1 350

6,06 12 U емпір2 274,5

5,81 11 Uемп. > Uкр. 0,05

5,69 10

5,62 9

5,56 8 Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється

4,87 7

4,69 6

4,62 5

4,25 3,5

4,25 3,5

4,06 2

3,87 1
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ДОДАТОК 5 

Анкета для викладачів 

Дайте відповіді на питання. 

1. Який реальний стан рівня знань похідних дієслів давньогрецької мови Ваших 

студентів (високий, достатній, задовільний, незадовільний)? 

2. За яким принципом реалізується навчання похідних дієслів давньогрецької 

мови? 

3. На Вашу думку, чи є потреба в особливій організації навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови? 

4. Чи є у Вас можливості реалізовувати інноваційні підходи до організаційно-

методичного аспекту педагогічної діяльності під час навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови? Назвіть їх. 

5. Який навчальний посібник Ви використовуєте для навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови? 

6. Які додаткові ресурси Ви використовуєте для навчання похідних дієслів 

давньогрецької мови? 

 

Анкета для студентів-філологів випускних курсів 

Дайте відповіді на питання. 

1. Як Ви оцінюєте свій реальний стан рівня знань похідних дієслів давньогрецької 

мови (високий, достатній, задовільний, незадовільний)? 

2. Чи легко Вам зрозуміти або здогадатися про значення похідного дієслова 

давньогрецької мови, знаючи його морфемний склад? (Так / Ні) 

3. Чи легко Вам зрозуміти або здогадатися про значення похідного дієслова 

давньогрецької мови за контекстом? (Так / Ні) 

4. Чи відчуваєте Ви потребу в більш ґрунтовному вивченні похідних дієслів 

давньогрецької мови? Чому? 

5. Які труднощі у Вас виникають під час читання текстів, де є похідні дієслова 

давньогрецької мови? Які, на ваш погляд, причини виникнення цих труднощів? 

6. Як Ви оцінюєте рівень викладання похідних дієслів давньогрецької мови 

(високий, достатній, задовільний, незадовільний)? 
 


