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Обща характеристика на дисертационния труд 
 

Актуалност на проблема 
Обучението по руски език в България по силата на редица 

исторически, политически и културни условия и процеси има вече 
утвърдени традиции, формирали се с десетилетия. Заедно с това при 
изучаването на руски език от носители на българския език все още 
съществуват проблеми и неизследвани въпроси, които произтичат 
както от специфичните структурни особености на двата езика, така и 
от темповете на общественото развитие, на отделните научни 
области и взаимовръзките между тях. Особена актуалност 
придобиват такива проблеми, когато става дума за изучаването на 
руския език като специалност.  

Независимо че във филологическите специалности постъпват 
мотивирани студенти, те понякога са с недостатъчна (а нерядко и 
никаква) подготовка в областта на руския език. Това е нова за 
българското висше училище ситуация и тя се осъзнава от 
специалистите, работещи в тази област. Налага се обучението да е 
максимално интензивно и оптимизирано в много от своите 
параметри и направления. Едно от тези направления е обучението по 
словообразуване, прилагането на теоретичните знания по 
словообразуване в практическия курс по лексика, граматика, 
правопис и др. Това предполага определено префокусиране на 
акцентите в обучението на студентите русисти с насока най-вече към 
формирането на устойчиви практически умения чрез развиване на 
тяхната словообразувателна компетентност. 

Съществуващите учебни програми и помагала притежават 
необходимите достойнства и несъмнено допринасят за поставянето 
на добра основа в обучението по руски език на студенти филолози. 
Но те не са достатъчни за получаване на този обем от практически 
знания, умения и навици за работа с материала по словообразуване и 
лексика (в тяхната взаимовръзка), който предполага творческо и 
ефективно постигане на комуникативна компетентност.  

Формирането на чуждоезикова комуникативна компетентност 
е особено важно за студентите с оглед бъдещата им професионална 
реализация като учители и използването на езика в области, 
изискващи високо ниво на неговото владеене.  

Университетската дисциплината „руски език като чужд“ 
предполага езикът да се изучава едновременно и като средство, и 



като цел на обучението. В основата му стои изграждането на 
лингвистичната компетентност на студентите чрез усвояване на 
знания от различните равнища от езиковата система – фонетика, 
лексика, граматика. Лексикалното равнище е базов компонент от 
езиковата система, единственият, който не може да бъде ограничен, 
тъй като лексикалният състав на един език на практика е безкраен. 
Както показват изследванията, 85% от лексикалния масив на руския 
език се състои от производни думи, които са обект на разглеждане 
от словообразуването. Следователно, усвояването на знания, умения 
и навици в областта на словообразуването на руския език е част от 
изграждането на една по-широка лингвистичната компетентност. 
Освен това словообразуването е важно за формирането, 
затвърждаването и развитието на всички умения и навици на 
учащите се в четирите вида речева дейност, като илюстрация могат 
да бъдат посочени: анализ на непозната дума с вече известна 
коренова морфема, с известни словообразувателни афикси при 
рецепция по време на четене и слушане с разбиране; 
възпроизвеждане и образуване на нови думи при продукция в 
устната и писмената реч и др.  

Настоящото изследване е мотивирано от значимостта на 
словообразувателния компонент в лексикалната система, във 
външния и вътрешния строеж на думите, от мястото и ролята на 
словообразуването като важен елемент на самата езикова структура 
и значението му за формиране на общата лингвистична 
компетентност на студентите русисти.  

В теорията на словообразуването руската наука през 
последните десетилетия бележи бърз растеж (Е.А. Земская, Е.С. 
Кубрякова, А.Н. Тихонов и др.). Разностранно и задълбочено е 
проучено словообразувателното гнездуване като особена системна 
организация на лексикалния състав. В наши дни много активно се 
разработват нови аспекти и подходи към словообразуването, 
свързани с когнитивната лингвистика и теорията на номинацията.  

Въпросът за използване на словообразувателната специфика 
на езика като начин за разширяване на лексикалния запас отдавна е 
обект на разработка, особено за учащи се от националните училища 
в Руската федерация (Н.М. Шански, М.Ш. Шекихачова, Л.А. 
Шеляховская, Х.И. Шигабудинова, М.Г. Хайрулина). Значителен 
напредък има и по отношение на подготовката на студенти, 
носители на английски език (Е.Ю. Позднякова, М.Н. Аникина), 



френски език (В.Н. Вагнер), китайски език (Ц.Т. Фен), естонски език 
(О.И. Талис) и т.н. В последните години се наблюдава нарастваща 
интензивност при изучаване на словообразувателните свойства на 
лексикалните единици за целите на изучаването на руски език от 
чужденци, както и в създаването на съответните средства за 
обучение – учебни пособия и речници (Милославски И. Г., Ю.И. 
Плотникова, Д.Ю. Ильин, Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова, Л.В. 
Красилникова). Повечето от тези разработки са насочени към всички 
чужденци, които изучават руски език и предимно към чужди 
студенти, изучаващи руски език в езикова среда, като за много от 
тях руският език е само средство за получаване на образование по 
други специалности във висшите училища на Русия. Всички тези 
разработки несъмнено имат големи предимства, но с оглед на 
задачите си те на едно и също място представят решения, към които 
следва да се подхожда диференцирано спрямо носителите на 
различни езици.  

Ролята и значението на словообразувателния компонент в 
процеса на обучението по руска лексика на носителите на български 
език не са били обект на цялостно изследване от гледна точка на 
общата езикова и професионалната  подготовка на студентите 
филолози. Изследвани и разработвани са само отделни страни и 
елементи. 

Някои от аспектите на връзката между словообразуването и 
лексиката за българите, изучаващи руски език, са близки като 
проблематика с разглежданите в руската методика, което се 
определя от историческата близост на българския и руския език. 
Това означава, че при методическата работа, в учебниците и 
учебните пособия за българските студенти е необходимо да се 
вземат под внимание както елементите на близост, така също и 
опасностите от възможното действие на така наречената 
„отрицателна интерференция”. В условията на българското висше 
училище явленията на руското словообразуване се изучават 
системно и последователно главно като част от курса по теория на 
езика за студенти филолози. Върху тази основа и паралелно с нея 
изключителна роля за успешното развитие на бъдещите специалисти 
играе последователното включване на словообразувателния 
компонент и в курса по практически руски език. Постигнатата в 
процеса на обучението компетентност в областта на 
словообразуването помага на студентите да придобият 



необходимите навици и умения при усвояване на езиковия материал 
още в хода на практическата учебна работа, от особено значение е и 
това, че тази компетентност създава условия и за самостоятелно 
разширяване на лексикалния запас след завършване на 
образованието. 

Предмет на изследването са словообразувателните аспекти 
на обучението по лексика в практическия курс по руски език за 
студенти русисти.  

Обект на изследването са словообразувателните единици в 
тяхното отношение към лексикалната система, място и ролята на 
тези единици при изграждането и разширяването на 
комуникативната компетентност на студентите.  

Актуалността на изследването се определя от нерешените 
проблеми на обучението по лексика на студенти русисти, носители 
на български език, от гледна точка на словообразувателния 
компонент.  

 
Цел и задачи на дисертационния труд 

Целта на изследването е да се откроят съвременни 
лингвистични концепции и определят подходи за включване на 
словообразувателния компонент в обучението по лексика като се 
предложат модели за работа в практическия курс по лексика със 
студенти русисти в българското висше училище. 

Хипотеза на изследването: ако на занятията по лексика на 
руския език се въведе целенасочена и системна практическа работа 
над словообразувателни явления, лексикалният запас на студентите 
филолози ще се разшири значително, те ще развият 
филологическите си способности, тъй като боравенето с думата като 
компонент от езиковата система ще улесни и интензифицира 
нейното усвояване и използването ѝ в акта на комуникацията в 
условията на едно или друго лексикално и граматично обкръжение. 

Целта, предметът и хипотезата на изследването изискват 
разрешаване на следните задачи: 

1. Да се проучат съвременните научни изследвания по 
проблема и да се очертаят основните тенденции в методиката на 
чуждоезиковото обучение. 

2. Да се предложат начини за развиване на лингвистичната 
компетентност и варианти за оптимизиране на системата на 
обучение с оглед на тяхната методическа целесъобразност за 



формиране на словообразувателна компетентност по време на 
обучението по лексика в курса по практически руски език. 

3. За целите на обучението по руски език на студенти русисти 
да се създаде лексикален минимум на основата на 
словообразувателния компонент, като едновременно се разработят 
принципи за построяване и структура на „речник оптимум“ и се 
предложи примерен модел за фрагмент от тематико-ситуативен 
гнездови лексико-словообразувателен речник-справочник. 

4. Да се разработят комплекси от упражнения, които включват 
словообразувателните възможности на думите като предпоставка за 
разширяване на активния, пасивния и потенциалния речников запас.  

5. Да се обоснове използването на интерактивни технологии за 
целите на обучението по словообразуване. 

 
Използвани методи 
При разработването на дисертационното изследване са 

използвани следните методи на научното изследване: аналитико-
описателен, метод на моделирането, експериментални, 
диагностични, статистически, социолого-педагогически методи, 
метод на използване на вторичния езиков материал.  

 
Структура и обем на дисертационния труд 

В съответствие с поставените цели и задачи композицията на 
изследването се състои от увод, четири глави, заключение, 
литература и три приложения. Обемът на дисертационния труд е 185 
страници, от които 170 страници са основен текст, и 4 бележки под 
линия. В литературата има библиографско описание на общо 163 
източника, от които 149 са научна литература и 14 са речници и 
учебни пособия. Приложенията са 3 на 43 страници. 

 
Кратко съдържание на дисертационния труд 

В Първа глава  са представени теоретичните основи на 
обучението по руски език като чужд. Параграф 1 е посветен на 
научните направления и подходи в описанието на руския език 
като чужд. Разгледана е теорията за езиковите равнища, която 
представя езика като съвкупност от относително автономни системи, 
които притежават свои собствени елементи и структури от 
отношения, и се намират на свой ред в определени връзки помежду 
си. Традиционното описание на езика, представено в нормативните 



граматики, най-често се осъществява по формулата `форма → 
значение → употреба`. За функционално-комуникативното 
описание е по-важна друга схема: `потребност (комуникативно 
намерение → предмет на общуването (мисъл) → средства на 
общуването (лексикални, граматически)`. Взаимовръзката между 
системните и функционалните аспекти на езика позволява да се 
обоснове цялостният системно-функционален подход към неговото 
описание и преподаване, при който системността и 
функционалността съществуват съвместно и взаимно се допълват в 
курса на обучението. Описанието на езика би следвало да се 
осъществи както от гледна точка на системността, така и от гледна 
точка на неговото функциониране. Това е свързано с бъдещата 
комуникативна дейност на учащите се, с анализа на актуалните за 
учащите се сфери, теми, ситуации и задачи на общуването, с 
подбора на езиковия материал с оглед спецификата на това 
общуване. 

Интензивно развиващият се процес на изучаване на руския 
език като чужд се основава на лингводидактичния когнитивен 
функционално-комуникативен модел и е подготвен от достиженията 
на редица направления и подходи: аналитико-класифициращият 
подход, функционалното направление, компаративната лингвистика, 
лингвистичната семантика.  

Описанието на езика с учебна цел е свързано и с процеса на 
подбор на учебния материал, в който се наблюдават два етапа: 
определяне на единиците за подбора и съставяне на езиков 
минимум.  

Отличителните особености на учебната дисциплина „руски 
език като чужд“ са: 

1) езикът е едновременно и средство, и цел на обучението (той 
е средство за получаване на специалност изучавания език); 

2) за разлика от родния език, където овладяването се извършва 
неосъзнато и интуитивно, усвояването на руския език като чужд се 
осъществява осъзнато и преднамерено;  

3) изучаването на езика се свежда до овладяване на нови 
начини за изразяване на мисли; 

4) взема се предвид опитът на учащите се в овладяването на 
родния език;  

5) водеща цел на обучението е практическата, която е 
насочена към овладяване на езика като средство за общуване и 



придобиване на умения, необходими за успешното постигане на 
професионална реализация.  

Параграф 2 е посветен на методическите аспекти на 
обучението по чужд език. Разгледани са методическите принципи 
комуникативност, езикова системност, страноведска насоченост и 
отчитане на особеностите на родния език. Водещ сред тях е 
принципът на комуникативността, който определя както подбора и 
организацията на учебния материал, така и системата от начини на 
обучение. Самият процес на обучението в известна степен се 
уподобява на процеса на реалната комуникация, тъй като основа на 
обучението е комуникативната практика, постоянното изпълняване 
на различни видове комуникативни упражнения. Всички действия на 
преподавателя и учащия се насочват към достигане на крайната цел 
на обучението – комуникативната компетентност. За студентите 
русисти, които постъпват във филологическите специалности 
придобиването на комуникативна компетентност означава, че в 
резултат на обучението те следва достигнат свободно владеене на 
руския език в неговата устна и писмена форми, което е близко до 
равнището на владеене от образования носител на руски език.  

В обучението на студенти филолози е целесъобразно да се 
говори за формиране и развитие на професионална компетентност, 
която от позициите на чуждоезиковия професионален дискурс може 
да бъде разгледана в следните показатели: 1) чуждоезикова 
професионална лингвистична компетентност; 2) чуждоезикова 
професионална социолингвистична компетентност; 3) чуждоезикова 
професионална дискурсна компетентност; 4) чуждоезикова 
професионална социокултурна компетентност; 5) чуждоезикова 
професионална социална компетентност; 6) чуждоезикова 
професионална стратегическа компетентност.  

От гледна точка на лингводидактиката в последните години 
особено значение има понятието езикова личност и нейната 
многослойна организация. Моделът за овладяване на езика в процеса 
на обучение може да бъде представен като модел на вторичната 
езикова личност. Концептът за вторичната езикова личност 
предполага формиране, освен всичко останало, и на вторично 
езиково съзнание у обучаемия – на чуждоезикова картина на света. 
Формирането и развитието на черти на вторичната езикова личност, 
които позволяват на учащите се да участват пълноправно в 
интеркултурна комуникация, е стратегическата цел на обучението на 



студентите – бъдещи професионалисти в областта на руския език: 
преподаватели по руски език, преводачи, научни работници и т.н. 

В параграф 3 е разгледана дисциплината „руски език като 
чужд“ в университетското образование. Тя включва редица 
компоненти, които са основополагащи за формирането ѝ като 
основен елемент от процеса на обучение в езиковите специалности 
във висшето училище: описание на фонетичната, лексикалната, 
граматическата системи на езика, разглеждане на видовете речева 
дейност като обект на обучение по руски език като чужд, подход 
към езика от гледна точка на различните сфери на общуване, 
очертаване на границите на понятието език на специалността (това е 
свързано с основната специалност – филологическа или 
нефилологическа, и с бъдещата професионална дейност на учащия 
се), изучаване и описание на културологията за целите на 
обучението и др.  

В рамките на тази дисциплина езикът се изследва в два 
аспекта: теоретичен и приложен. Теоретичното изучаване и 
описание на руския език като чужд е свързано със структурно-
семантичния и функционалния подходи към езиковия материал на 
основата на широки вътрешно езикови и междуезикови съпоставки и 
е основата на лингвистическото обучение и филологическата 
подготовка на студентите русисти. Прагматичният аспект е свързан 
непосредствено с обучението по руски език като чужд от гледна 
точка на данните от такива междинни науки, като психология, 
психолингвистика, етносоциология и др.  

Системният и функционалният подходи към представянето на 
учебния материал за целите на практическото овладяване на руския 
език като чужд в системата на висшето образование, се базират на 
следните лингводидактични принципи: 

1) езиковият материал се описва и въвежда в учебния процес 
от гледна точка на взаимодействието на всички езикови равнища 
(фонетиката, лексиката, граматиката); 

2) езиковият материал в неговия съдържателен аспект 
получава конкретен израз в речевите единици на текста;  

3) речевите единици се разглеждат от гледна точка на 
действащите норми на употребата им. 

Дисциплината „руски език като чужд“ като едно от 
приложните направления в русистиката, предполага изучаване и 
описание на езика от гледна точка на разработването на руската 



езикова система за целите на обучението по руски език на чужденци 
изучаващи езика като специалност, или като средство за овладяване 
на професия в условията на езикова среда.  

Основна предпоставка за сериозната професионална 
подготовка по руски език като чужд за студенти филолози е 
изучаването на цикъла от лингвистични дисциплини и включват три 
цикъла дисциплини: лингвистични, лингводидактични и 
практически. 

Съвременната методика разглежда съдържанието на 
обучението като постоянно развиваща се категория, в която се 
открояват предметен и процесуален аспекти. При анализа на 
съдържанието на обучението може да се посочат следните 
компоненти: 1) лингвистичен или езиков материал; 2) 
психологически, т.е. формираните навици и умения; 3) 
методологически; 4) културоведски. 

Специално внимание се обръща на подбора на езиковия 
материал. Той се осъществява на основата на различни критерии: 1) 
комуникативна ценност; 2) информативна и социално-културна 
ценност; 3) методическа целесъобразност. 

Във Втора глава се анализира словообразувателната 
подсистема на езика като компонент от лингвистичните основи 
на обучението по лексика на руския език. В параграф 1 се 
разглеждат основните функции на словообразуването. Дефинира 
се самото понятие словообразуване в светлината на разбирането му 
от руската лингвистична наука и неговата системно-структурна 
функция като елемент от вътрешната организация на езика. 

Науката за словообразуването се формира като самостоятелен 
дял на науката за езика през 50 – 60-те години на ХХ век. Предмет 
на словообразуването е структурата на производната дума, 
процесите на нейното създаване и изменение , закономерностите на 
образуването и́ : начините, средствата и правилата. Процесите на 
словообразуването са свързани с лексикологията. Системата на 
словообразуването има сложна организация от 
словообразувателните класове, категории и единици и връзки между 
тях: производните (мотивираните) и произвеждащите 
(мотивиращите) думи, словообразувателните двойки, 
произвеждащите (мотивиращите), базовите и производните основи, 
словообразувателните форманти, обобщените словообразувателни 
структури, словообразувателните значения, словообразувателните 



вериги, словообразувателните парадигми, словообразувателните 
модели, словообразувателните типове, словообразувателните гнезда, 
словообразувателните категории и начините на словообразуването. 

Структурата на словообразувателната система включва 
отношения на родство, словообразувателна производност 
(мотивация), словообразувателна равнопроизводност, 
словообразувателна едноструктурност, словообразувателна 
омонимия, словообразувателна синонимия и словообразувателна 
антонимия. 

Словообразувателната система е системата от всички 
словообразувателни типове и словообразувателни гнезда на езика 
като комплексни единици на словообразуването в тяхното единство 
и взаимодействие. В словообразувателната система на езика влизат 
всички производни и произвеждащи думи, т.е. 96.3 % от целия 
лексикален масив на руския език. Затова възможно най-тясното 
взаимодействие между две подсистеми на езика съществува именно 
между лексикологията и словообразуването. Словообразуването е 
един от основните източници за постоянно обогатяване на езика с 
нови думи. 

Словообразуването е свързано със семасиологията, с теорията 
на номинацията, етимологията, морфонологията, акцентологията, 
морфологията, синтаксиса, стилистиката, както и с теорията на 
езиковите контакти, с лексикографията, с методиката на обучението 
по чужд език. Значението на словообразуването за методиката на 
обучението по чужд език е много голямо, тъй като то взаимодейства 
с всички останали равнища на езика и със съответните учебни 
дисциплини. В методиката е доказано, че познаването на основите 
на словообразуването на изучавания език може съществено да 
улесни и повиши разбирането от учащите се на непознатите думи от 
този език. Словообразуването има голямо значение при 
овладяването на писмената и устната реч. 

Словообразуването има водеща номинативна функция, тъй 
като образуването на нови думи в езика, които назовават нови 
явления или предмети от действителността се извършва преди 
всичко с помощта на функционирането на словообразувателните 
закони на езика. Комуникативната функция на словообразуването се 
състои, от една страна, в създаването на нови наименования, а от 
друга, в образуване на „стегнати” (компактни), т.е. съставени от една 
дума, варианти на паралелните синтактични конструкции, или в по-



тесен смисъл – в така наречената прекатегоризация. 
Словообразуването има важна роля за организацията и 
концептуализацията на езиковата картина на света на народа, 
носител на езика. Отражението на явленията от външния свят, в 
процеса на което се извършва неговото познание и оценка, се 
осъществява с различни средства, в това число и 
словообразувателни. 

В параграф 2 са разгледани новите аспекти на 
словообразуването като наука. Акцентът е върху 
ономасиологичния и когнитивния подходи в изследването на езика в 
тяхната връзка с методиката на обучението по език (роден или 
чужд). Подходът, свързан със задачата за изучаването на 
номинативния компонент на речевата дейност, се определя като 
ономасиологичен. Ономасиологичният и семасиологичният подход 
към производната дума могат да се разглеждат като взаимно 
допълващи се, тъй като и двата са свързани с изучаването на 
значението. Изборът на единия или другия подход зависи от 
характера и задачите на изследването. В концепциите за езика, 
основани на ономасиологичния подход, водеща роля играе 
формулата, която може да бъде схематично представена по следния 
начин: извънезиково съдържание – езикова форма/езикова система – 
реч. 

Овладяването на езиковите средства и механизмите на 
тяхното комбиниране имат особено значение при изучаването на 
чужд език. Цялата речева дейност на човека се състои в свободно 
образуване на нови наименования и в анализ и разпознаване на едни 
думи на фона на други. От тази гледна точка могат да се разберат 
такива важни за речевата дейност механизми, като овладяване на 
речниковия състав на езика и създаването на нови средства за 
номинация. Способността за образуване и разбиране на нови 
производни думи е близка до способността на говорещия и 
слушащия за образуване и разбиране на неограничено количество 
нови изказвания, построени от  ограничено количество 
лингвистични единици.  

В аспекта на речевата дейност словообразуването може да се 
разглежда не само като източник на готови номинации – производни 
думи, асоциативно свързани с други сродни единици, но и като 
правила за тяхното образуване по определени модели и схеми. 
Словообразувателните форманти и правилата за тяхното 



комбиниране и съединяване са важен компонент от езиковата 
способност на човека. В потока на речта възприемането на думата се 
извършва почти винаги комплексно, в единство между формата и 
съдържанието, между лексикалното, словообразувателното и 
граматичното значения. Когато носителят на езика подбира единица 
за назоваване на нов обект от действителността или когато се среща 
с ново непознато наименование, той прибягва към процедурата на 
разчленяване на производната лексикална единица, т.е. актуализира 
нейната материална структура по аналогия с вече натрупаните 
правила на деривацията. Тези правила позволяват типичните по своя 
характер значения да бъдат изразени по най-подходящия от 
структурна гледна точка начин, и обратното – по сходната форма да 
разпознае изразяваното съдържание. Може да се предположи, че 
изучаващият езика по време на осъществяването на речева дейност и 
при рецепцията и продукцията на езикови единици минава по същия 
път при оперирането с лексикалните единици: разчленява ги и ги 
разпознава или ги създава по аналогия с вече усвоените и запомнени 
структури, правила. 

Описанието на номинацията е много по-плодотворно, ако тя 
бъде разглеждана като процес, обединен с комуникацията. Такъв 
интегративен подход създава благоприятни предпоставки за 
реалното сближаване на лингвистичното описание с методическата 
организация на обучението по речева дейност. 

От казаното се вижда, че едно от най-важните понятия на 
ономасиологията – актът на номинацията, е не по-малко важен и за 
теорията на речевата дейност, защото е налице общ обект на 
разглеждане от различни позиции: от гледна точка на лингвистиката 
и на психолингвистиката. Речевата дейност е едно от ключовите 
понятия и в теорията на обучението по чужд език. Като методическо 
понятие речевата дейност е и средство, и цел на обучението. Може 
да се каже, че актът на номинацията е обект и на методиката. При 
изучаването на чужд език на усвояване подлежи целият механизъм 
на действието му – езикови форми, правила, модели и схеми за 
тяхното съчетаване и използване при осъществяването на конкретен 
вид речева дейност. 

В параграф 3 е анализиран традиционният подход към 
словообразуването като система и се разглеждат такива понятия от 
словообразуването, като словообразувателна 
производност/мотивираност, производната дума като единица на 



системата; свойства на производната дума, словообразувателна 
структура на думата, нейните основни компоненти, особеностите на 
словообразувателното значение, словообразувателният тип и 
словообразувателната категория като комплексни единици на 
словообразуването, словообразуването като система от основни 
словообразувателни начини, които са приети и утвърдени от науката 
за словообразуването.  

С изследването на словообразувателната структура на думата 
са свързани редица важни проблеми от теорията на 
словообразуването. Изследването на словообразувателната 
структура на думата има пряко отношение към съставянето на 
морфемен и словообразувателен речник на езика. 

Централно понятие в изследването на словообразувателната 
структура на думата е производната дума. Особено свойство на 
производните думи е тяхната формална и семантична свързаност с 
другите лексикални единици в езика: те са формално и семантично 
обусловени от други езикови знаци, т.е. те са мотивирани. 
Благодарение на своята мотивираност производните думи образуват 
в езиковата система особен клас лексикални единици, които 
съдържат в своята структура и когнитивна, препращаща част, която 
повтаря напълно или частично структурно-семантичните свойства 
на източника на деривацията, и формираща (формална) част, която 
отразява операцията, в резултат на която е образувана новата дума, 
както и последствията от тази операция за процеса на познанието. 
Благодарение на своята мотивираност производната дума 
представлява не само особена лексикална единица, а е и крайният 
продукт на словообразувателните процеси. В нея едновременно се 
фиксира, закрепя самият словообразувателен процес с всичките му 
участници (Е.А. Земская 1992, Е.С. Кубрякова 1981, 2002, 2006 и 
др.).  

Словообразувателната структура на думата се описва с 
помощта на модели, формули, които отразяват принципа на 
съединяването на основата с другите компоненти на думата.  

Семантичната структура на производната дума е един от най-
сложните и най-важните въпроси в словообразуването. 
Словообразувателните значения не само взаимодействат с 
определени семантични компоненти на произвеждащите, но и до 
голяма степен се определят от тях. Според някои автори 
словообразувателното значение се формира в резултат от 



взаимодействието на семантиката на структурните компоненти на 
производната дума и представлява семантична „сума“ (по-точно 
„произведение“) от съчетаващи се съдържателни величини. То се 
извежда и зависи преди всичко от структурата на производната дума 
(Кубрякова 1981, Манучарян 1981, Митев 2004).  

Разглеждането на словообразувателните значения в рамките 
на семантичната система дава възможност да се откроят такива 
обобщени единици като словообразувателния тип, 
словообразувателната категория и словообразувателно-семантичната 
парадигма. 

Комплексни единици на словообразуването са единиците, 
образувани от съвкупност (комплекс) от други, по-малки единици: 
словообразувателният тип като формално-семантична схема за 
конструиране на новите думи, които се мотивират от произвеждащи 
думи от определена част на речта, имат еднакъв словообразувателен 
формант и изразяват едно и също словообразувателно значение, и 
словообразувателните категории, които са „понятийно 
(ономасиологически) ориентирани обединения, парадигми на реални 
или потенциални производни думи с различен строеж, но с общо 
словообразувателно значение, което се формира в резултат на 
определено обобщение на отношенията между елементите на 
ономасиологичната структура“ [Митев 2012, с. 46].  

Терминът начин на словообразуването е известен в 
лингвистиката като название на най-голямата единица за 
класификация в словообразуването. Този термин се използва и за 
определяне на словообразувателната структура на отделната 
производна дума. При разчленяването на производната дума на 
съставящите я части е задължително да се разгледа въпросът по 
какъв начин, с помощта на какви структурни елементи е образувана 
тя. Определянето на този начин се осъществява с помощта на 
словообразувателен анализ след намирането на съответната 
произвеждаща на тази производна дума. 

Основните начини на словообразуване в руския език намират 
място в съответни типове упражнения, например за: определяне на 
начина на словообразуване на думите (син-еват-ый, по-синеть, синь, 
син-и-ть и др.); определяне разновидностите на даден начин на 
словообразуване; разпределяне на дадени думи според начина им на 
словообразуване и т. н.  



Видове и варианти на упражнения по различните комплексни 
единици са представени в Приложение 3. 

В параграф 4 подробно се разглежда гнездовият подход като 
начин на описание и изучаване на словообразуването, един 
относително нов подход за анализ на лексикалните единици. Днес 
словообразувателното гнездо, наред със словообразувателния тип, се 
признава като основна системообразуваща единица на 
словообразувателното равнище на езика. 

В съвременната теория на словообразуването проблемите, 
свързани със словообразувателното гнездо са постоянен обект на 
разглеждане след 1970 г. Изучаването на словообразувателното 
гнездо е насочено към открояване на закономерностите, свързани с 
действието на вътрешния му механизъм, към определянето на 
особеностите на взаимодействието му с другите единици на 
словообразувателната система, към построяването на типологията на 
гнездата.  

Общоприето определение за словообразувателно гнездо като 
комплексна езикова единица в руската дериватология е 
формулировката на А.Н. Тихонов: „Построена в съответствие с 
отношенията на производност съвкупност от думи, които се 
характеризират с общност на корена” [Тихонов 1985]. 
Словообразувателното гнездо се отличава от лексикалното гнездо 
сродни думи именно по наличието на деривационни отношения. В 
смисловата структура на думата всички типове значения са 
взаимосвързани и тясно си взаимодействат в процеса на 
функционирането и́ . В организацията на конкретно гнездо се 
задействат всички нива на значението му: лексикалното, 
морфологичното, словообразувателното и затова изследването на 
всяка дума като единица на различните нива не се ограничава с 
анализа ѝ само на едно от равнищата. В словообразувателното 
гнездо е съсредоточена цялата информация за законите на 
съвместяването на смислите, за взаимодействието на значенията в 
процеса на пораждането на новите думи.  

Структурата на словообразувателните гнезда се състои от 
изходна непроизводна (немотивирана) дума, която оглавява 
гнездото. Всички останали членове са производни думи и са 
организирани на принципа на последователното подчинение. Всяка 
от тези производни думи е свързана с върха и със своята 
непосредствено произвеждаща посредством живи семантични 



връзки, те имат общ семантичен елемент и материален изразител на 
тази общност е техният корен. Отношенията между думите в 
словообразувателното гнездо имат строго организиран характер, 
който намира отражение в словообразувателните вериги и 
словообразувателните парадигми.  

Структурата на словообразувателното гнездо се определя от 
два плана на отношение: синтагматични и парадигматични. В 
синтагматичен план словообразувателното гнездо е съвкупност от 
словообразувателни вериги, а в парадигматичен – съвкупност от 
словообразувателни парадигми. Всяко словообразувателно гнездо 
има индивидуални обем и структура.  

Като минимална съставна част на словообразувателното 
гнездо се разглежда словообразувателната двойка - съотношение на 
производната и произвеждащата основи (муж – замуж, жена – 
женить). Словообразувателната верига е съвкупност от сродни 
думи, свързани помежду си посредством отношения на 
последователна словообразувателна производност.  

Съвкупността от непосредствените производни на една 
произвеждаща дума съставят словообразувателната парадигма на 
тази дума, членовете на словообразувателната парадигма са 
деривати от едно и също стъпало на словообразуване и са свързани 
помежду си с отношения на равнопроизводност. 

Практическата работа над словообразувателните вериги 
започва с обяснение на това, какво означава понятието 
„словообразувателна верига“, като то е съпътствано със съответните 
примери. Като примери на видове работа над словообразувателна 
верига може да се предложи установяване на отношения на 
производност между дадените думи (например: уч-и-ть – учи-тель – 
(Ø) – учитель-ств-о – учительств-ова-ть); построяване на 
словообразувателни вериги, които завършват на съответна 
производна дума; установяване на липсващо звено в 
словообразувателна верига; съставяне на словообразувателна верига 
от предварително зададени производни думи и др. (Приложение 3.) 

Целесъобразно е работата над производната дума, 
словообразувателната двойка и словообразувателното гнездо да се 
провежда в комплекс, тогава студентът вследствие на изпълнените 
упражнения може да види системността в изучаването на дадените 
словообразувателни явления. 



В Трета глава се интерпретират проблемите на 
университетското обучение по лексика с оглед на 
словообразуването. В параграф 1 е разгледана ролята на 
словообразувателните свойства на думите при обучението по 
лексика.  

Лексиката е незаменима и динамична база, върху която се 
изгражда речта на изучавания език. Един от частните аспекти на 
лингвистичните основи на преподаването на руски език във висшето 
училище е мястото и ролята на словообразувателните свойства на 
думите при обучението по лексика. 

Словообразувателната структура и деривационните връзки са 
един от аспектите на руската лексика, който получава през 
последните няколко десетилетия достатъчно пълно описание в 
теоретичен план. В същото време се оказва, че като цяло е 
недостатъчно разработен в методически план, в частност в 
методиката на преподаване на лексика в практическия курс по руски 
език като чужд. 

От методическа гледна точка е важно да се определи степента 
на съответствие между целите и задачите на обучението и мястото 
на деривационно-структурните свойства на думите в системата на 
практическото обучение, основано върху тематично организирана 
лексика. Доколкото общата деривационна характеристика на думите 
винаги е свързана с конкретна лексика от една или друга тематична 
група, решаването на този проблем може да се отнесе към 
съдържанието на тематико-ситуативните комплекси, в които е 
групиран лексикалният материал при практическото изучаване на 
лексиката и които са заложени в учебните програми на 
дисциплината. 

Изучаването на деривационно-структурния аспект на думите 
не може да бъде самоцелно и изолирано, то е подчинено на общата 
цел на обучението и на частните задачи на усвояването на 
лексикалния материал. В този смисъл словообразувателният 
компонент е съпътстващ вид методическа дейност, подчинен на 
общия процес на практическото обучение по чужд език и цели 
повишаване на неговото качество. Информацията за структурата и 
деривационните връзки на думите е естествен начин за формиране 
на основни и допълнителни знания и умения в областта на 
словообразувателната и лексикалната система, за повишаване на 



речевата компетентност, в крайна сметка за придобиването на 
професионално-методически умения. 

Една от предпоставките в полза на тематичната организация 
на думите в лексикалния минимум за българите, изучаващи руски 
език, е възможността за изработване на такова подреждане на 
лексикалните единици в него, което максимално и оптимално да 
показва връзката между думите на лексикално, словообразувателно, 
а оттам – и на ситуативно и речево ниво. 

При системната работа над усвояването на лексиката възниква 
необходимостта от създаване на учебен гнездови речник, който 
следва да бъде лексемно-словообразувателен. Основна единица в 
него е словообразувателното гнездо, в което се включва изходна 
дума и определен кръг от производни думи, а критериите за подбор 
са: честота на употреба, съответствие на граматичните теми в 
учебната програма, съчетаемост на афиксите с избраните изходни 
думи от гнездата, т.е. тяхната способност да образуват производни с 
голямо количество от представените в речника изходни думи.  

Тези положения могат да бъдат използвани и при съставянето 
на учебен гнездови речник на руския език  (какъвто все още не 
съществува) за целите на обучението на студенти русисти в 
българското висше училище. Необходимо е да се вземат под 
внимание както вече посочените по-горе лингвостатистически и 
лингвистични, така и някои дидактически принципи, сред които са 
тематико-ситуативното групиране на лексикалните единици, 
степента на актуалност на думата, възможността за лексикална 
съчетаемост, методическата целесъобразност, ориентацията към 
определен кръг от ползващи такъв речник и др. Ориентацията на 
такъв речник е преди всичко към студентите филолози с цел 
подпомагане и оптимизиране на обучението по лексика в 
практическия курс по руски език. 

В параграф 2 се разглежда словообразувателната 
проблематика при изучаването на руски език като чужд във 
висшето училище. Все повече лингвисти и методисти в областта на 
обучението по руски език като чужд в Руската федерация и други 
страни се обръщат към потенциала на словообразуването не само в 
областта на теоретичните курсовете по езика, но и в практическия 
курс.  

Теоретична основа за лингводидактичното описание на 
руското словообразуване следва да бъде съвместяването на 



структурно-семантичния, функционално-комуникативния и 
когнитивния подходи.  

Уточнено определение на руското словообразуване в аспекта 
на руския език като чужд дава Л.В. Красилникова:  
„словообразуването е самостоятелен фрагмент от 
лингводидактичния модел на езика, в което се описват 
деривационните модели, отразяващи словообразувателната 
структура на производната дума в рамките на семантико-
словообразувателните категории; фиксират се закономерностите на 
функционирането на деривационните морфеми в думата и на 
производните думи в изречението/изказването и по-широко в 
текста/дискурса, които са обусловени от когнитивните и 
комуникативните задачи; определя се методическият потенциал на 
словообразувателните единици от афикса до гнездото“ 
[Красильникова 2012]. Г.Н. Плотникова разкрива и обосновава 
основните положения на лингвометодическия подход към 
словообразувателната система на съвременния руски език и дава 
препоръки за тяхното използване в практиката на преподаване на 
руския език като чужд.  

В параграф 3 са разгледани основните средства при 
изучаване на руски език като чужд: описателни граматики, 
речници и учебна лексикография. Тук особено внимание се обръща 
на така наречените деривационно-семантични речници, в които 
информацията за морфемната и словообразувателната структура на 
думата се обединява с нейната семантична характеристика: 
лексикалното значение на анализираната дума във всички случаи, 
когато това е възможно се разкрива чрез тълкуване с помощта на 
нейната произвеждаща. Всички тези речници биха могли да 
послужат за добра база и модел за разработване на учебен речник по 
словообразуване за целите на обучението по руски език в 
българското висше училище. Някои от проблемите и принципите на 
подобни речници вече са разглеждани в литературата (Митев 1986).  
 В параграф 4 се разглежда словообразувателният 
компонент на обучението по руски език във висшето училище. 
За него може да се говори при работата над всички видове речева 
дейност: при рецептивните – идентифициране, разбиране, осмисляне 
на думите при аудирането и четенето, при продуктивните – 
правилен, “компетентен” избор или образуване и употреба на 
думите при говоренето и писането. 



Три са основните въпроси, които разкриват същността на 
проблема: а) кои са факторите, които определят връзката на 
лексиката със словообразуването и необходимостта от актуализация 
на словообразувателния компонент в процеса на обучение; б) по 
какъв начин данните за словообразувателната характеристика на 
думите се отразяват при определянето на лексикалния минимум и 
количествената и качествената промяна на активния лексикален 
запас на студентите; в) какви видове работа са свързани със 
спецификата на деривационно-структурните свойства на думите. 

Актуалността на словообразувателния компонент при 
обучението по лексика в българското висше училище се определя  от 
следните фактори: 

А) Значителен превес на производните думи в системата на 
руския език. В речниковия състав на руския език производните думи 
са повече от 85% от общото количество на думите. Например, 
гнездовият “Словообразувателен речник  на руския език) на А.Н. 
Тихонов включва 126 690 производни думи и 12 542 непроизводни 
(изходни за гнездата), към които могат да се причислят още 5 497 
думи (3.7% от речниковия състав), които не образуват 
словообразувателни гнезда [Тихонов, 1985, т. II, с. 440]. 
Непроизводните думи заемат съществено място в 
словообразувателната система с това, че стоят на върха на гнездото 
от сродни производни думи; те реализират също така  
непосредствени деривационни отношения с производните думи от 
първата стъпка на деривацията.  

Б) Производните думи се характеризират със 
словообразувателна структура (мотивираща и формантна част, 
словообразувателно значение), принадлежат към определени начини 
на словообразуване, словообразувателни типове и категории. Всички 
тези свойства имат непосредствено отношение към вътрешно-
структурната организация на лексикалната система (лексикалната 
семантика на думите, стилистическото разслояване на думите, 
синонимията, антонимията и др.).  

В) По-голяма част от думите в руския език се разпределят по 
признака общност на корена в лексико-деривационни обединения – 
словообразувателни двойки, вериги, гнезда. С това собствено 
деривационните отношения между думите: произвеждаща 
(мотивираща) – производна (мотивирана) имат реална изява в 
конкретните лексеми.  



Г) Словообразувателното значение на производните думи, 
като значение от обобщено-категориален тип, е свързано с 
лексикалното (индивидуалното) значение; то позволява да се 
откроят системните семантични и структурни връзки на думите, да 
се определят различните възможности за тяхната интеграция, 
лексико-семантичната дистрибуция, наличието на лексикални 
опозиционни отношения. 

Данните за словообразувателната характеристика на думите се 
отразяват при определянето на лексикалния минимум и 
количествената и качествената промяна на активния лексикален 
запас на студентите. На преден план излиза решаването на два 
въпроса, свързани с подбора на лексиката: 1) определяне на единици 
и принципи на подбор и 2) определяне на процедурата и 
източниците на този подбор.  Словообразувателната ценност на 
лексикалната единица (т.е. способността ѝ да образува производни 
единици и да създава предпоставки за лексикална догадка и 
самостоятелна семантизация) е един от основните принципи на 
подбор на лексикалния минимум.  

Видовете работа, свързани със спецификата на 
деривационно-структурните свойства на думите, се съпровождат от 
трудности, които следва да се отчитат при организацията на 
лексикалния състав. Несъмнено за успешното овладяване на езика е 
необходимо учащите се да се научат да използват рационално 
езиковата догадка, която допринася за облекчаване и ускоряване на 
прочетеното или чутото. Това може да се осъществи с помощта на 
законите на словообразуването. Овладяването на продуктивните 
словообразувателни модели като схема за образуване на производни 
думи допринася за разбирането на непознатите думи. 

В българското висше училище в последните години 
обучението по руски език в повечето случаи започва от нулево ниво, 
или от ниво А1 според Европейската езикова рамка. Това означава, 
че студентите русисти постъпват във висшето училище с нулев или 
минимален езиков опит в областта на руския език. Възниква 
проблемът за диференциацията и едновременно за преодоляването 
на различията в областта на равнището на владеене на езика и в 
нееднаквия езиков опит на студентите. Това налага модифициране и 
оптимизиране на модела на обучение по руски език като чужд. Този 
модел трябва да се основава на факта, че изучаващите чуждия език 
образуват и разпознават нови думи чрез определени механизми, тъй 



като, усвоявайки чуждия език, човекът усвоява и градивните 
елементи на думите, словообразувателните типове, модели и 
правила. Наред с възприемането и усвояването на готови изказвания 
учащият се овладява навика да ги разчленява, преобразува, да заменя 
различни компоненти, което му дава по-голяма свобода на изказа. 

Словообразувателният компонент като съставна част на 
посочения модел е слабо застъпен в курса по практически руски език 
на българските висши училища. Това е видно при разглеждане на 
учебните програми и учебните пособия, които се използват във 
филологическите специалности. Използването на 
словообразувателния компонент в обучението по лексика в 
практическия курс и на упражнения със словообразувателен елемент 
е епизодично. На практика не се включва информация за 
словообразувателните процеси, които протичат при образуване на 
новите думи; няма целенасочено използване на упражнения за 
изграждане на умения. Не се предлагат дейности, свързани с 
моделния характер на производните думи, разкриване на структурни 
сходства и различия, разграничаване на словообразувателните 
елементи така, че дори и непозната дума да се разпознае и разбере 
(поне отчасти) благодарение на форманта и словообразувателното 
значение, което е по-абстрактно. В същото време при обучението на 
специалисти филолози е наложително да се установяват 
съотношенията между производната и произвеждащата основа като 
отправна точка към други видове дейности по разкриване на 
формално-семантичните връзки между еднокоренните или 
еднотипните думи, между единиците от една категория или с 
противоположни значения. 

Системната и планомерна аналитична работа включва всички 
посочени видове дейности, тя е насочена към усвояването и 
затвърждаването на производната лексика и придобива особено 
значение при изработването на навика за автоматизирано възприятие 
на неизвестните производни думи. Важна роля играе изработването 
на умения самостоятелно да се определят строежа и значението на 
непознатите производни думи. Това осигурява възможност и за 
бъдеща самостоятелна работа на студентите.  

В този контекст се налага по-нататъшното развитие на 
методиката на чуждоезиковото обучение, основано на следните 
принципни положения: 



1) В конкретния акт на номинацията по време на 
извършваната речева дейност е възможно или да се вземе вече 
готова номинативна  единица, която се съхранява като паметов 
лексикон, или да се създаде нова, мотивирана единица на 
номинацията, която се образува по определени деривационни 
правила и модели. Тези правила и модели също се съхраняват в 
паметта и съществуват във вид на образец, по аналогия на който се 
създава новата единица, или като абстрактно правило за построяване 
на единицата под формата на схема. Оттук следва, че човек владее 
два различни механизма на речта: механизъм за възпроизвеждане на 
нови единици и тяхното извличане от паметта и механизъм за 
комбинирането на единиците по различни правила. 
Ономасиологията описва лингвистичните основи на механизма на 
номинацията, т.е. тя се занимава с изучаването на това как се 
извършва обработката, разчленяването и систематизирането на 
извънезиковото съдържание в съответствие с начините за именуване 
в дадения език.  

2) Думата като обект на изучаване от словообразуването може 
да се разглежда като основна единица на номинацията, извършвана 
по време на речевата дейност от носителите на езика. Изучаването 
на лексикалния състав е една от основните задачи на изучаващите 
чужд език, тъй като думата е градивен елемент на съдържанието на 
това обучение. Устойчиво сформираните лексикални навици са 
важно условие за качеството на речта при усвояване на чуждия език. 
Ето защо ключов критерий във всеки курс на обучение при подбора 
на лексиката е словообразувателната ценност на думите. 

3) Смисловата структура на производната дума включва 
цялата информация, която може да се извлече от нея. Основна черта 
на производната дума е нейният препращащ характер, а главен 
отличителен признак е свойството на двойната референция, т. е. 
отношението ѝ към действителността и към думите. Оттук в науката 
се говори за индивидуалното лексикално значение на всяка 
производна дума и възможността за извеждане на значението ѝ от 
свързаната с нея сродна  дума. Спецификата на производната дума 
може да се изрази в това, че тя едновременно отразява и някакъв 
фрагмент от действителността, и някакви отношения между 
предметите от действителността и обозначаващите ги думи. В това 
се състои същността на деривационните връзки или на отношенията 
на продуциране на едно значение от друго. 



4) Свойството на производната дума да бъде обяснена чрез 
позоваване на друга, произвеждаща и включването ѝ като участник в 
определена формула на мотивацията, която се повтаря в серия 
еднотипни образувания, позволява тя да се разглежда като 
наименование с регламентиран, моделируем характер. Това 
осигурява възможността за образуване на нови названия по 
определен образец, по аналогия и разпознаване на нови, непознати 
думи на основата на познатите елементи и с опора върху  моделите, 
по които те са образувани. Този факт извънредно значим от гледна 
точка на методиката. 

5) Друго свойство на смисловата структура на производната 
дума е нейната способност да се разчленява на съставни части, които 
се повтарят в друго обкръжение със същото значение. При 
определянето на разчленеността на производната дума Е.С. 
Кубрякова (1980) се позовава на експериментални данни, получени 
именно в процеса на овладяване на езика. Според тези данни 
производните думи, образувани по продуктивни модели, се 
съхраняват в паметта на човека, разделени на части, и при 
необходимост тези части се извличат оттам и служат за сглобяване 
на нова единица. 

В Четвърта глава е представено значението на 
морфемиката и словообразуването в практиката на преподаване 
на руска лексика.  

Разгледан е тематичният подход в обучението по лексика; 
предложен е речник-оптимум, който е специфичен и се базира върху 
лексикалния минимум по всеки от тематико-ситуативните 
комплекси, изучавани в практическия курс по руски език в 
българското висше училище; представени са видовете и типовете 
упражнения по лексика с използване на гнездовия подход;  посочени 
са някои от новите технологии в обучението по руски език с оглед 
към въпросите на словообразуването.  

Параграф 1 е посветен на тематичния подход към 
обучението по лексика и словообразувателното гнездуване.  

При подбора и организацията на лексикалния минимум 
определящи са принципите съзнателност, комуникативност, устна 
основа, ориентация към родния език на учащите се, ситуативно-
тематично представяне на учебния материал, нагледност, насоченост 
към национално-културните особености на страната на изучавания 
език. Работата със словообразувателните гнезда е най-рационалният 



и най-кратък път към овладяване на лексиката. Но сложността се 
състои в това, че са необходими словообразувателни речници, които 
са построени не по азбучен принцип на изходните думи, а по 
лексико-семантичен (ситуативно-тематичен) принцип. Това 
означава, че за всяка знаменателна част на речта е необходимо да се 
намери мястото ѝ в съответните смислови групировки от  изходни и 
производни думи, които на свой ред влизат в състава на гнездо – 
инвариант, който включва най-типичните словообразувателни 
модели и системата на техните взаимоотношения. 

Параграф 2 е посветен на описанието на учебен тематичен 
речник на основата на принципите на словообразувателното 
гнездуване Към настоящия момент все още няма учебно пособие, в 
което макар и в ограничен и методически дозиран вид системно и 
последователно да се използва словообразуването като един от 
начините за разширяване на знанията на учащите се по лексика по 
време на практическите занятия по руски език.  

Необходимо е както създаване на учебни пособия по лексика 
със словообразувателен компонент, който да присъства при 
изучаването на всички тематико-ситуативни комплекси по време на 
целия курс на обучение, така и съставяне на учебен речник-
справочник по словообразуване, организиран на основата на 
ситуативно-тематичното представяне на лексиката. Такъв речник би 
послужил като минимум за достигането на две цели: 1) той би 
изпълнявал ролята на речник-минимум за българското висше 
училище и по този начин би запълнил една съществена непълнота в 
българската методическа литература; би послужил едновременно и 
като ръководство за преподавателя по време на занятията по 
практически руски език и като ценно учебно пособие за студентите. 
Освен формулираните от Д. Митев критерии за подбор: а) честота на 
употреба в речта; б) производност и словообразувателна 
съотнесеност; в) словообразувателен потенциал на думата; г) 
семантико-словообразувателна ценност; д) ситуативно-тематична 
ценност; е) стилистична допустимост; ж) съпоставително-
предупредителен критерий, са добавени (Митев, Петрова 1999) и 
редица допълнителни критерии, които в сравнение със собствено 
лексикалния минимум дават по-различна картина на съотношението 
на думите: а) принадлежност на производните думи към 
продуктивни и характерни за дадения ситуативно-тематичен 
комплекс семантико-словообразувателни категории и типове; б) 



включване на други думи (от други ситуативно-тематични 
комплекси) в качеството им на изходни за установяване на 
деривационните отношения на производните думи; в) 
социолингвистична ценност на производните думи; г) страноведска 
(етнокултурна) значимост на непроизводната и/или производната 
дума; д) деривационно-структурна близост или (рязка) отдалеченост 
на думите в сравнение с родния език. Формулираните допълнителни 
критерии дават възможност в минимума да се включат и нови думи 
на основата на техните словообразувателни връзки.  

Организацията на производните думи в речника се 
осъществява на принципа на “полугнездуването” (термин на А.Н. 
Тихонов), т.е. словообразувателното гнездо се представя не напълно, 
а като се вземат предвид вече изброените критерии и конкретните 
задачи на обучението по лексика. Думите в речника попълват както 
активния, така и пасивния речников запас на студентите. На 
различен етап и в различни условия на обучението те могат да 
преминават от едната в другата група. Този факт дава възможност за 
значително разширяване на потенциалния речник на учащите се. 
Следва да се уточни, че границата между пасивния и потенциалния 
речников запас е също така динамична: част от потенциалния може 
да преминава в пасивния и обратно. Затова спрямо предлагания 
речник може да се използва терминът “речник-оптимум”, който най-
точно назовава списъка от думи, които учащите се могат да усвоят 
за употреба в рецептивните и продуктивните видове речева дейност 
в дадения ситуативно-тематичен комплекс и като се вземе предвид 
конкретната речева ситуация. Този речник-оптимум многократно би 
превъзхождал всички вече съществуващи речници-минимуми. 

Разработеният от автора ситуативно-тематичен лексико-
словообразувателен речник-оптимум (в рамките на ситуативно-
тематичния комплекс „Семейство. Роднински отношения“) е 
построен на основата на словообразувателните гнезда и се състои от 
два раздела, които обхващат един и същ обем от думи от всеки 
ситуативно-тематичен комплекс. Първият раздел представя цялата 
лексика от ситуативно-тематичния комплекс в нейната 
словообразувателна структура и деривационни връзки. Вторият - 
гнездовият речник-справочник – е съставен на основата на всички 
думи в речника по азбучен ред. В речниковите статии в двата 
варианта думите от оптимума са специално маркирани. И в 
структурно-деривационния, и в азбучния гнездови раздел с помощта 



на графични средства са отбелязани активният речник, пасивният 
речник, потенциалният речник и оптимумът. 

Гнездовият речник следва да се разположи в края на всеки 
ситуативно-тематичен комплекс и да съдържа същите производни и 
непроизводни думи, отразени в структурно-деривационния речник. 
В него е отразена степента на производност на производните думи, а 
на всяка степен с графични средства са отделени 
словообразувателните форманти. Лексикалните единици, които са 
предназначени за активно усвояване са подчертани. 

В структурно-деривационната част на речника думите са 
разположени в ред, обусловен от логико-понятийните връзки между 
непроизводните и производните лексикални единици. Производните 
думи са разположени по реда на своята мотивираност от 
непроизводната дума, като се отбелязва словообразувателният 
формант на всяка последваща дума. 

Речниковата статия винаги започва с непроизводна заглавна 
дума, а след това са дадени производните думи, които са подбрани в 
съответствие с горепосочените критерии. Думите, които се отнасят 
към оптимума са подчертани. 

Например: 
Словообразувателно 

гнездо от “Словообразувателния 
речник на руския език” на А.Н. 
Тихонов: 

дочь 
доч-к(а) 
доч/еч-к-а 
дочк-ин 
доч-еньк-а 
доч-ушк-а 
доч-урк(а) 
дочур/оч-к-а 
доч/ер-ин 

Словообразувателно 
гнездо от гнездовия речник-
справочник: 

 
дочь 
доч-к-а 
доч-еньк-а 
доч-урк-а 
доч/ер-ин 
доч/ер-нин 
доч/ер-н-ий 
па-дч/ер-иц-а 
у-доч/ер-и(ть) 
у-дочер-я-ть 

 
Думата в структурно-

деривационния раздел, 
построен на основата на 
ситуативно-тематичните 



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

 
Думите в гнездовата и структурно-деривационната части на 

речника са номерирани с цел по-лесната ориентация при 
използването на речника. Някои думи са дадени в скоби, тъй като те 
или се повтарят, или са от друг ситуативно-тематичен комплекс, но 
техните производни имат отношение към дадения. 

Така групирани разделите в ситуативно-тематичен лексико-
словообразувателен речник-оптимум са най-полезни за учебната 
работа. Такъв речник-оптимум се съставя по всеки от тематико-
ситуативните комплекси, изучавани в практическия курс по руски 
език в българското висше училище. Той е нагледно помагало за 
представяне на логико-семантичните и структурно-
словообразувателните връзки между думите. 

Предлаганият тук модел на ситуативно-тематичен лексико-
словообразувателен речник-оптимум на руския език е най-тясно 
свързан с останалите средства на обучението и форми на работа при 
усвояването на лексиката и структурата на лексикалните единици, 
такива, като презентацията, семантизацията и активизацията им в 
речта, създаването и използването на различен вид учебни текстове, 
разработката на видове упражнения. 

В параграф 3 са разгледани някои видове работа по отделни 
компоненти от словообразувателната система с цел разширяване 
на речниковия запас на основата на различни словообразувателни 
характеристики на думите.  

Акцентира се, че при формирането на потенциалния речник и 
навиците за самостоятелна семантизация по време на работа с 
текстове знанието на словообразуването може значително да ускори 
и улесни този процес. По време на четенето на различни текстове 



често се срещат думи, които могат да бъдат разбрани без двуезичен 
речник, ако у учащите се е сформиран навикът на самостоятелната 
семантизация. Такива думи принадлежат към потенциалния речник 
на обучаемите. Разкриването на лексикалното значение на единицата 
от потенциалния речник може да се осъществи или на основата на 
извеждането, или на основата на догадката. В суфиксалните 
производни за опора могат да служат а) известното значение на 
произвеждащата основа, б) значението на суфикса и в) каква част на 
речта е производната. При разкриването на значението на 
суфиксалните производни и сложните думи, които имат достатъчно 
опори вътре в думата, се използват похвати, които са основани на 
принципа на извеждането: тълкувание на думата с помощта на 
семантична дефиниция с опора на правилото за лявото определение. 
Извеждането може да се използва в качеството му на критерий за 
подбор на материала при формирането на потенциалния речник на 
началния етап на обучение: вземат се само тези словообразувателни 
модели на суфиксалните производни и на сложните думи, които 
могат да бъдат семантизирани с помощта на достатъчно количество 
опори и съгласно определени правила. 

При работа със суфиксални модели се препоръчва 
разкриването на лексикалното значение на производните думи да се 
извършва с помощта на семантични схеми (дефиниции). 
Използването на такива семантични схеми (дефиниции) за 
тълкувание, например `този, който + произвеждащата основа`, 
осигурява правилното извършване на действието, позволява 
разбирането на новата дума въз основа на значението на 
съставящите я морфеми, а не с помощта на обикновен превод на 
руски език. Последователността на действията може да бъде 
следната: дума в руския език – осмисляне на думата с помощта на 
формулировката на тълкуването на значението (на дефиницията) – 
назоваване на руския еквивалент (в зависимост от етапа, третата 
стъпка се осъществява или от преподавателя, или от учащите се). 
При такъв начин на семантизация може да бъде разбрана всяка 
производна дума, стига тя да е образувана от позната основа (освен 
това, преводът на български език може да не е задължителен, ако 
думата няма точен такъв). Тренировката за употреба на изучаваните 
производни думи се провежда на равнище дума, словосъчетание и 
изречение. Предлаганата методика на обучението позволява у 



учащите се успешно да се формират навици за самостоятелна 
семантизация на производната лексика. 

Един от аспектите на организацията на езиковия материал в 
обучението по лексика на руския език, който е едновременно с това 
и възможният път за облекчаване на разбирането на новите думи, за 
оптимизацията на тяхната семантизация, а също така и за развиване 
на езиковата догадка, е разглеждането на изучаваната лексика от 
гледна точка на парадигматичните връзки между думите, и в 
частност на отношенията на синонимия и антонимия между тях. 
“Отразената” синонимия и антонимия (А.Н. Тихонов) в 
словообразувателното гнездо също имат значение за правилното 
разбиране и употреба на думите.  

От гледна точка на методиката явленията “отразена” 
синонимия и ”отразена” антонимия могат да послужат за нагледно 
разкриване на значенията на новите думи на основата на 
показването на вътрешногнездовите и системните парадигматични 
връзки на тези думи. Такова разглеждане маже да послужи като още 
един нов начин за семантизация при обучението по руски език на 
българи. 

Параграф 4 е посветен на словообразувателния компонент 
при семантизация на лексиката. Новите за учащите се думи 
следва да бъдат въвеждани не изолирано, а в система от връзки от 
различен род: семантични, граматични, структурни, стилистични и 
др. Показването на словообразувателните характеристики на думата 
с цел разкриване на значението ѝ, има голямо значение, тъй като 
разкриването на словообразувателната и морфемната структура на 
производната дума в много случаи не само помага за нейното 
разбиране, но и допринася за формирането на чувство за езика и за 
по-дълбокото разбиране на системата на руския език като цяло. 
Особено ефективни начини за учебна семантизация с оглед 
словообразуването са следните: подбор на произвеждаща 
(мотивираща) основа на думата (или на думите в състава на 
словосъчетание); семантизация на немотивирани думи с опора на 
техните производни; демонстрация на словообразувателния тип. 

Словообразувателните характеристики и възможностите за 
използване на лексикалните единици на основата на тяхната 
словообразувателна структура могат успешно да се използват и за 
формиране на рецептивни и продуктивни умения по четене За 
условна единица на възприятието на текста се смята думата, която в 



текста е представена едновременно със своя графичен образ и 
словообразувателна структура, съчетаемостните си свойства, 
граматични признаци и т.н. По време на четенето значението на 
думата се разкрива на словообразувателно равнище, съотнася се със 
значенията на другите думи, установява се връзката ѝ с тях и 
контекстуалното ѝ значение, думите се обединяват в синтагми и 
изречения, които също се съотнасят помежду си. Смисловата 
преработка се извършва на основата на прогнозиране на различни 
равнища. Вербалните и смисловите прогнози се разпространяват на 
първо място върху отделните думи и върху тяхната морфемна и 
словообразувателна структура. 

Тъй като семантизацията и активизацията на новите думи е 
компонент от цялостната работа с текст, е целесъобразно (а и 
личният опит на автора в курсовете по практически руски език със 
студенти филолози) словообразувателният компонент следва да бъде 
показан в състава на работата над дадения вид речева дейност. 
Авторът предлага примерни разработки на работата по семантизация 
на новите думи и разширяване на речниковия запас на студентите.  

Тъй като в методиката текстът се счита за основна единица на 
обучението е необходимо съставяне на текстов минимум, снабден 
със съответния методически апарат за работа, включващ и 
словообразувателните особености на думите, предназначени както за 
активно усвояване, така и за работа над словообразувателните 
характеристики, допринасящи за развиване на потенциалния речник. 

Параграф 5 е посветен на разработването и предлагането на 
видове и типове упражнения при обучението по лексика с 
използване на гнездовия подход. При работа с членове на гнезда 
словообразувателната ценност на опорното съществително може да 
бъде представена на фона на целия състав на гнездото, членовете на 
което са свързани, както вече беше отбелязано, с общ семантичен 
признак. На фона на пълния състав на словообразувателното гнездо, 
компонент от което е опорното съществително, може да се разгърне 
ситуативно-тематичният потенциал на разглежданото 
съществително чрез представянето на най-актуалните му 
парадигматични и синтагматични връзки с думите – членове на 
същото гнездо.  

Съставът на всяко гнездо обхваща думи от различни части на 
речта. Затова потенциалът на опорното съществително за запълване 
на ситуативно-тематичните комплекси с думи, които принадлежат 



към различни части на речта, е голям. Този потенциал може да се 
развива за сметка на представянето на подобни сродни лексикални 
единици, които могат да обслужват едновременно няколко 
ситуативно-тематични комплекса. 

В пределите на словообразувателните гнезда, компонент на 
които са ключовите съществителни, се срещат достатъчно много 
сродни паронимни лексикални единици, най-често прилагателни 
имена, активизацията на които е важен етап във формирането на 
лексикалния запас на студентите. Този езиков материал влиза в 
състава на езиковите и речевите трудности. Анализът му от гледна 
точка на словообразуването позволява не само да се различи 
семантиката на думите пароними, но и допълнително да се покажат 
някои семантични и лексико-граматични особености на 
прилагателните, които се наблюдават въз основа на 
словообразувателните им елементи. 

Различните словообразувателни средства, с помощта на които 
се създава една или друга дума, също така имат голямо значение при 
увеличаването на лексикалния запас на руския език. В частност 
образуването на много думи се осъществява в съответствие със 
съществуващите в езика модели, и познаването на семантиката на 
словообразувателните афикси, например, префиксите и суфиксите, 
помагат не само при разбирането на непознатата дума, но и при 
“моделирането” на нова. Заедно с това в процеса на натрупване на 
речниковия запас словообразувателните средства изпълняват и 
определени функции, запознаването с които не само попълва 
речника на студентите филолози, но и дава възможност в тяхното 
мислене да се сформират живи смислови и асоциативни връзки 
между думите, а също така и да се развие езиковото чувство. 

В параграф 6 се разглеждат някои нови технологии в 
обучението по руски език като чужд и въпросите на 
словообразуването. Акцентира се на това, че образователната 
система като цяло, и в чуждоезиковото обучение в частност, 
навлизат нови технологии, които са призвани да усъвършенстват и 
интензифицират учебния процес. 

На съвременния етап от развитието на методическата наука е 
актуално използването на интерактивни технологии. Системата от 
занятия с използване на интерактивни технологии включва три етапа 
на усвояване, затвърждаване и актуализация: възбуждане, 
предизвикване – осмисляне – рефлексия. На първия етап се 



предизвиква интерес към новото, учащите се, опирайки се на по-
рано получените знания и езиков опит, правят прогнози за 
съдържанието на новата информация. На етапа на осмислянето се 
провежда работа с новия езиков материал на основата на въвеждащ 
текст, изучава се новият материал, учащите се интегрират идеите си, 
за да достигнат да разбирането и усвояването на новата информация. 
На етапа на рефлексията учащите се размишляват над получената 
информация, затвърждавайки и актуализирайки по този начин 
изучения материал.  

За практиката на преподаването на руска лексика със 
словообразувателен компонент могат да бъдат посочени някои 
интерактивни технологии и начинът на работа с тях: клъстър, 
дневник от две части, въртележка, снежна топка, езиковата игра и 
т.н. Словообразувателните механизми на езиковата игра в детската 
реч също могат да послужат за целите на обучението на студенти 
русисти, тъй като те показват начините за взаимодействие на 
езиковите средства на словообразувателно ниво. Описаните 
принципи на езиковата игра на словообразувателно равнище при 
използването им в качеството си на основа за евристични задачи 
активизират креативните способности на студента и допринасят за 
усвояване на особеностите на семантизацията на наименованието в 
самия процес на неговото конструиране. 

В Заключението се привеждат основните изводи от 
направения анализ, а те са:  

1) Развитието на комуникативната компетентност на 
студентите филолози не е процес на изолирано формиране на 
нейните отделни структурни компоненти, а на едновременно, 
поетапно развиване на цялата система от средства за общуване. На 
всеки етап от езиковата си подготовка на студентите изучават 
произношението, лексикалните единици, словообразувателните 
характеристики на думите, граматичните конструкции. 

2) Развитието на съвременната лингвистична и методическа 
наука показва тенденция към включване на словообразувателен 
компонент в обучението по руски език не само по време на 
занятията по теория на езика, но и в практическия курс, тъй като 
лексиката е базова съставна част на езиковата компетентност. 
Лексиката на руския език включва в състава си 85% производни 
думи. Необходимостта от усвояване на лексиката в нейната тясна 
връзка със словообразуването не предизвиква никакви съмнения. 



3) Словообразувателните механизми и особеностите на 
функционирането на словообразувателната система се разглеждат 
паралелно – в теоретичен и практически план. Уменията за анализ на 
фактите от езика и речта от гледна точка на техните 
словообразувателни характеристики и комуникативния им 
потенциал и използването на получените знания и придобитите 
умения в различни ситуации на реалното общуване допринасят за 
разширяване на филологическата образованост на студентите.  

4) Независимо че в образователния процес в българското 
висше училище съществуват определени традиции за използване на 
фактите от словообразуването при преподаването на ортографията, 
лексиката и морфологията, те са недостатъчни,  фрагментарни и 
непоследователни от гледна точка на променената образователна 
ситуация, свързана с недостатъчното (или дори нулево) равнище на 
владеене на руския език от постъпващите във филологическите 
специалности на българското висше училище. 

5) В резултат от въвеждането в практическия курс на 
различните форми и методи на работа със словообразувателните 
явления на руския език студентите получават знания за 
словообразувателната система и особеностите на нейното 
формиране.  

6) По време на практическия курс по руски език е необходима 
по-широка и по-задълбочена работа по словообразуване, като 
максимално се използват постиженията на морфемиката и 
словообразуването. Това може да се реализира чрез включване на 
словообразувателен компонент в изучаването на всички тематико-
ситуативни комплекси. 

7) По време на практическите занятия по руски език  със 
словообразувателен компонент студентите получават възможност за 
овладяване на основните методи за морфемен и словообразувателен 
анализ, усвояват навици за правилна и целесъобразна употреба на 
производната дума в устните и писмените форми на комуникация. 
Достига се до значително разширяване на лексикалния запас в 
съответствие с предвидените в учебната програма тематико-
ситуативни комплекси на основата на съставени гнездови и 
деривационно-структурен учебен речник. Формират се общоучебни 
компетенции за възприятие, анализ, обобщение на информацията, 
поставяне на цел и избор на начин за нейното достигане; придобиват 
се навици за използване на интерактивни технологии и 



компенсаторни стратегии както в курса по практически руски език 
като цяло, така и в теоретичния курс, което е в основата на 
придобиването на филологическото образование. Студентите 
овладяват нормите на руския литературен език и навици за неговото 
практическо използване в различни ситуации, придобиват умения да 
създават и разбират текстове на основата на словообразувателните 
характеристики на думите; получават възможност свободно да 
овладеят руския език като средство за комуникация и като основа на 
тяхната бъдеща професионална дейност.  

8) Успешното възприемане, възпроизвеждане и създаване на 
производни думи в процеса на обучението по лексика е необходимо 
условие за успешно овладяване на езиковата компетентност като 
елемент от професионално-комуникативата компетентност на 
студенти русисти, носители на български език. 

9) Постиженията на съвременната научна литература 
показват, че съвременните структурно-семантични, функционално 
комуникативни и когнитивни изследвания в областта на руското 
словообразуване могат съществено да подпомогнат 
лингводидактичното разработване на руското словообразуване за 
целите на обучението на студенти русисти. 

10) Системността на словообразуването служи като основа за 
разширяването на активния и пасивния лексикален запас, за 
потенциалното и оптималното количество усвоени думи, за 
развитието на навици за езикова догадка, за въвеждането на новите 
думи в различни групи словообразувателни средства. 

11) Структурата на производната дума отразява формално-
семантичната съотнесеност на членовете на словообразувателната 
двойка: произвеждаща – производна дума. Словообразувателната 
структура на производната дума представлява схема, която 
позволява типизация, т.е. тя може да послужи като модел за 
построяване на други думи.  Словообразувателният тип  е образец за 
разбиране и образуване на производната дума. Изучаването на 
начините за словообразуване е важна част от обучението по 
словообразуване в практическия курс. Комплексните единици на 
словообразуването са необходим компонент от познаването на 
системната организация на руското словообразуване и притежават 
огромен потенциал в работата по разширяване на речниковия запас 
на студентите. Използването на словообразувателни гнезда, двойки, 
вериги и парадигми помага за представянето на 



словообразувателния материал с оглед на отношенията на 
производност. Това допринася за формиране на представа у учащите 
се за системните словообразувателни връзки и за потенциалните 
възможности на руското словообразуване. 

12) Лингвистиката и методиката налагат когнитивен подход 
към езиковите явления като цяло и към словообразувателните 
процеси в частност. Този подход е свързан с теорията на 
номинацията и има пряко отношение към словообразувателните 
процеси в езика. Следва да се намери и определи мястото на 
словообразувателния компонент в процеса на обучение на всички 
етапи от курса по практически руски език в рамките на тематико-
ситуативните комплекси, на функционалния аспект при 
интерпретацията на словообразувателните единици и използването 
на съвременните образователни технологии. 

13) Задължително е адаптирането на тези модерни 
образователни модели към спецификата на обучението по руски език 
като чужд на носители на български език с минимално (или нулево) 
ниво на владеене на езика в извънезикова среда. 

14) В работата над руското словообразуване в практическия 
курс със студенти русисти е актуален принципът за подаване на 
езиковия материал на синтактична основа. Пълното описание на 
особеностите на функциониране на производните думи в речта – в 
изказването, в текста, в определен жанр или стил е една от задачите, 
които стоят пред съвременната методика на обучението по руски 
език като чужд. Словообразувателните задачи следва да се включат 
като необходима важна част  в методическия апарат за работа с 
текст. 

15) За целите на обучението по руски език като чужд е 
необходимо да се въведе понятието „речник-оптимум“, като в 
работата е предложена комплексна структура на такъв тематико-
ситуативен лексико-словообразувателен речник-справочник. 
Речникът-оптимум е конструиран на основата на 
словообразувателните гнезда и се състои от два раздела, които 
обхващат един и същ обем от думи от всеки ситуативно-тематичен 
комплекс. Първият раздел представя цялата лексика от ситуативно-
тематичния комплекс в нейната словообразувателна структура и 
деривационни връзки. Вторият раздел е гнездовият речник-
справочник, съставен на основата на всички думи в речника по 
азбучен ред. В речниковите статии в двата варианта думите от 



оптимума са специално маркирани. И в структурно-деривационния, 
и в азбучния гнездови раздел с помощта на графични средства са 
отбелязани активният речник, пасивният речник, потенциалният 
речник и оптимумът. Такъв речник-оптимум е нагледно помагало за 
представяне на логико-семантичните и структурно-
словообразувателните връзки между думите.  

 
В приложенията са представени материали, които могат да 

бъдат използвани конкретно в учебния процес и при съставяне на 
учебници и учебни пособия по практически руски език за студентите 
филолози.  

Приложение 1. Съдържа гнездови ситуативно-тематичен 
речник-оптимум на руския език по темата „Семья. Родственные 
отношения“.  

Приложение 2. Съдържа словообразувателен деривационно-
структурен ситуативно-тематичен  речник-оптимум на руския език 
по темата „Семья. Родственные отношения“.  

Приложение 3. Съдържа комплекси от упражнения за 
обучението по лексика със словообразувателен компонент. 
 

  



Приноси 

I. В теоретичен план приносите на дисертационното изследване 
са следните: 

1. Обосновано е въвеждането на новите достижения на 
словообразувателната теория в практиката на обучението по руски език 
в българските висши училища. Основните идеи на съвременната 
структурна и когнитивна лингвистика и на теорията на номинацията са 
адаптирани към обучението по руски език като чужд с оглед на 
формиране на словообразувателната компетентност. 

2. Установена е методическата ценност на връзката между 
словообразуването и лексиката на езика с оглед към основните 
комплексни единици на словообразувателната система – 
словообразувателните типове и категории, словообразувателното 
гнездо. 

3. Разработени са принципите за структуриране на тематичен 
лексико-словообразувателен гнездови речник, въведено е и е 
дефинирано от методическа гледна точка понятието „речник-оптимум“, 
създаден е модел на такъв речник. 

II. В практико-приложен план приносите на дисертационното 
изследване са следните:  

1. Предложени са методически целесъобразни начини за 
развиване на лингвистичната компетентност и варианти за 
оптимизиране на системата на обучение с оглед на формирането у 
студентите на словообразувателна компетентност по време на 
обучението по лексика. 

2. Мотивирана е ролята в курса по практически руски език на 
интерактивните технологии в процеса на обогатяване на речниковия 
запас на студентите русисти с използване на словообразувателните 
характеристики на думите. 

3. Като основна единица на обучение по лексика със 
словообразувателен компонент е изведен текстът и свързаният с него 
методически апарат за работа със студенти русисти. 

4. Разработен е фрагмент от речник-оптимум по ситуативно-
тематичния комплекс „Семейство. Роднински отношения“. 

5. Разработени са видове упражнения по отделни ситуативно-
тематични комплекси, които разкриват словообразувателните 
възможности на думите като предпоставка за разширяване на активния, 
пасивния и потенциалния речников запас и представляват готов 
материал за създаване на специализирано учебно пособие за целите на 
обучението по лексика на студенти русисти. 
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