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Психологічні механізми формування лексичної компетентності 

Питання про технології формування лексичної компетентності учнів 

старшого етапу ЗНЗ залишається одним із самих актуальних в методиці 

навчання іноземній мові. Завдання сучасної системи освіти забезпечити 

суспільство спеціалістами, які зможуть вести спілкування професійного та 

соціокультурного характеру.  

Попит на спеціалістів із сформованою комунікативною компетентністю 

обумовлює актуальність статті, адже «саме накопичення лексичного запасу, із 

збагаченням словника учнів починається з оволодіння ними іноземним 

мовленням. Метою статті є розглянути значення лексичної компетентності, 

психологічні механізми її формування як складові лінгвістичної 

компетентності.  

Психологічний механізм – це цілісна система засобів, яка забезпечує 

виконання тих чи інших регулятивних функцій і включає в себе основні 

підсистеми регуляції [5].  З точки зору А. В. Напалкова, в будь-якій області 

науки під поняттям «механізм» розуміють докладне розкриття сутності явища.              

[6]  

У ході дослідження нами були проаналізовані наукові роботи відомих 

психологів, присвячених психологічним механізмам оволодіння лексичною 

компетентністю у вивченні іноземної мови. 

Вперше найбільш повно проблема основних механізмів мовлення була 

розглянута Н.І. Жинкіним в роботі «Механізми мовлення». У процесі 

породження мовлення мовленнєвий механізм включає а) дію оформлення, що 

складається із зовнішнього (вимова та інтонування) і внутрішнього 



(структурного, граматичного) оформлення висловлювання; б) дія оперування, 

що забезпечую механізм реалізації мовленнєвого акту [1].  

Найбільш повно характеристика психологічних механізмів дана однією з 

вітчизняних шкіл психолінгвістики (В.А. Артемова – Н. І. Жинкіна – І. А. 

Зімнєй). У роботах Н. І. Жинкіна та І. А. Зімнєй представлена цілісна наукова 

концепція психологічних механізмів мовленнєвої діяльності. Згідно цієї 

концепції, основними психологічними механізмами мовленнєвої діяльності є 

механізми осмислення, мнемічної організації мовленнєвої діяльності, а також 

механізм випереджального аналізу і синтезу мовлення [3].  

У своїх роботах Л. С. Виготський  досліджує осмислення мовної 

діяльності.  Л. С. Виготському, мовленнєвий процес – частковий випадок 

вищих психічних функцій, тому до нової мовної системи повинні 

призвичаїтись психічні функції сприйняття, мислення, пам’яті, які 

обслуговують мовну діяльність [4].  

А.А. Леонтьєв також детально розглядає психолінгвістичну суть процесу 

оволодіння другою іноземною мовою. До того ж, А.А. Леонтьев виділяє ще дві 

значимі і необхідні складові засвоєння іноземного лінгвістичного досвіду – 

когнітивного та особистісного аспекту оволодіння мовою [3].  

Крім того А.А. Леонтьєв визначає основні психологічні функції наочності 

у процесі оволодіння іноземною мовою. Наочність, за А.А. Леонтьєвим, може 

використовуватися у процесі засвоєння іншомовної лексики; у якості опори 

при виборі конкретного лексичного наповнення тощо [3]. Особливий наголос 

в освоєнні лексики науковець ставить на мотивацію учня. 

Інші дослідники виділяють додаткові важливі для засвоєння іноземної 

мови якості психічних процесів. Серед них слухова диференціальна 

чутливість (І. А. Зімняя, Ф. Гардинг, І. Пімслер); вербальна пам'ять                      

(Л. Г. Алібіна, М. М. Гохлернер, І. А. Зімняя, К. Купер); вербальний інтелект 

(Ю.А. Веденяпін, Ф. Гардинг, М. М. Гохлернер, І. А. Зімняя); рівень розвитку 

навичок на рідній мові (Г. Г. Городилова, Д. Керолл), практична діяльність, 

поведінковий компонент (Короткова) та інші фактори [4].  



Систематизуючи усі точки зору вчених щодо психологічних механізмів 

оволодіння іноземною мовою та формування лексичної компетентності, 

можемо виділити основні психологічні механізми формування лексичної 

компетентності: 

I. Намір, мотивація, довільність. На нашу думку даний механізм 

виділяється є головним психологічний механізм засвоєння 

лексичної компетентності, оскільки він є передумовою роботи 

всіх нижче перерахованих механізмів.  Мотивація відіграє 

важливу роль у розвитку лексичної компетентності, як складової 

особистісного розвитку учня та розширення його кругозору. 

Мотивація є основним механізмом формування лексичної 

компетентності. Для того, щоб мотивувати учня старшого етапу 

до збагачення словникового запасу необхідно підбирати цікаві 

аутентичні джерела, з контексту яких вивчали б нову лексику. 

Щоб учням цікаво було навчатися, слід частіше давати завдання 

продуктивного рівня. Наприклад, під час обговорення 

прочитаного  заздалегідь твору учням дається завдання скласти 

список слів та виразів, які б найбільш влучно та доречно 

описуватимуть головних героїв твору.  

II. Осмислення та сприйняття. Цей механізм обумовлює 

оволодіння лексичним матеріалом, характеризує специфіку 

людського мислення. Із віком рівень розвитку розумових 

компонентів діяльності обумовлюють успішність формування 

лексичної компетентності, оскільки учні старшого етапу наділені 

логічним і критичним мисленням. Для того щоб даний механізм 

сприяв успішному формуванню лексичної компетентності, слід 

використовувати матеріал різного плану, що полегшить його 

сприйняття, наприклад відео і аудіо презентацій, тощо.   

III. Розуміння. Розуміння іншомовного спілкування як засобу 

актуалізації і реалізація особистості, як особливого шляху 



самоствердження. Лише шляхом розуміння можна значно 

збагатити словниковий запас та розширити активний лексичний 

мінімум. Тому ми вважаємо, що вивчати слова потрібно у 

середовищі, тобто в контексті. Саме таке вивчення слів сприятиме 

збагачення активного (а не пасивного) словникового мінімуму. 

Для цього рекомендується використовувати автентичні джерела, 

учням слід частіше використовувати аудіо матеріали, а також 

багато читати та намагатися відтворити контекст нових вивчених 

слів самостійно.  

IV. Випереджальний аналіз і синтезу мовлення. Сприятиме 

кращому взаєморозумінню учня з носіями мови. Механізм полягає 

у мовленнєвому прогнозуванні або прогнозуванні мовлення. 

Навчившись це робити, учні покращать своє розуміння носіїв 

мови, підвищить їх впевненість у своїх силах та покращить 

реакцію. Ми пропонуємо розвивати випереджальний аналіз за 

допомогою розвитку діалогічного мовлення, аудіювання, 

перегляду відео матеріалів, а також приділенню більшої уваги до 

другого етапу формування будь-якої навички «prediction».   

Проте врахування усіх психологічних механізмів оволодіння 

іноземною мовою не забезпечує успішного оволодіння необхідним багажем 

знань, що включають відомості про граматичну структуру мови, а також 

необхідну кількість лексичних одиниць, не можна гарантувати успішну 

реалізацію процесу спілкування [4]. Враховуючи важливість саме цієї 

навички (адже саме оволодіння навичками усного мовлення є показником 

успішного досягнення результату при вивчення іноземної мови) слід 

намагатися розібратися у причинах виникнення труднощів при її 

оволодінні.  

Згідно наших спостережень, основним фактором, що впливає на 

здійснення говоріння у рамках заданої тематики, є не відсутність в учня 

необхідних базових знань з предмета (лексико-граматичний мінімум) і не 



відсутність бажання вести бесіду на задану тему через нерозуміння 

предмета розмови або прагнення уникнути участі у обговорення, а наявність 

психологічного бар’єру, що перешкоджає подоланню страху, будь то страх 

здійснити помилку чи страх перед здійсненням нового для себе виду 

діяльності у присутності аудиторії і небажання почути критику зі сторони 

вчителя або своїх однокласників. Можлива неадекватна реакція зі сторони 

останніх є найсильнішим стресоутворюючим фактором для учня, що 

орієнтованих на зовнішню оцінку своїх здібностей, і часто перешкоджає 

подоланню вищезгаданого бар’єру.   

Нажаль подібні психологічні особливості притаманні більшій 

кількості учнів, а це означає, що головна задача вчителя у процесі 

здійснення ним своєї діяльності не буде вирішена, тобто учень не зможе 

оволодіти лексикою іноземної мови, і не навчиться використовувати 

іноземну мову за її призначенням, тобто у якості засобу комунікації. 

Таким чином, розглянувши роботи вчених, та дослідивши їх погляди 

на лексичну компетентність та механізми її формування, ми дійшли 

висновку, що для ефективного формування лексичної компетентності слід 

враховувати так психологічні механізми як  намір, мотивація, мислення, 

розуміння, пам'ять та ін. механізми. Але при наявності особистих 

психологічних перешкод (мовний бар’єр), робота із психологічними 

механізмами буде недостатньою. У формування лексичної компетентності 

важливе врахування індивідуальних особливостей учня.   
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