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Серед причин поширення української-російської двомовності в нашому регіоні виділяємо 

такі основні позамовні: формування Північного  Приазов’я як етнічно неоднорідної  території 

протягом двох століть з моменту заселення цих земель; державну освітню політику, спрямовану 

на навчання виключно російською мовою; непрестижність української мови. 

Одне із завдань нашого дослідження полягає в укладанні класифікації відхилень, яка 

здійснюється за різними критеріями, однак найчастіше – відповідно до мовних рівнів. 

Найбільшу кількість негативних наслідків білінгвізму в мовленні студентства зафіксовано на 

лексичному рівні. 

Найчастіше під інтерференцію (перенесення звукових, граматичних ознак однієї мови на 

іншу унаслідок їхнього зближення, застосування в одному мовному просторі) підпадають 

іменники, прикметники, дієслова (дієприкметники) та прислівники з різних галузей життєдіяльності. 

Найбільше серед інтерферем абстрактних іменників: чуства, свіданіє, влажность, бумага, 

кража. Поширені також інтерфереми на позначення людей за професійними та характерними 

ознаками: женщіна, покупатєль музиковєд, мусорщик. Інтерфереми-іменники – назви предметів і 

речовин – являють собою побутові назви: карандаш, кісточка, обложка; назви технічного 

облаштування: посудомоєчна (машина), стіральна (машина,) оборудованіє, діск; назви продуктів 

харчування: канфети, сахарь, клюква, уксус, посне масло; наукові терміни: мощность, ссилка, 

сустав, ток, убиток; назви природних явищ, станів: голольод, водоворот, молнія, солнєчне 

затмєні, тьма. Чимало серед інтерферем власних назв, зокрема імен людей: Лєна, Валєра, 

Альоша, Олєг.є 

Серед прикметників найбільше запозичуються одиниці на позначення рис характеру 

людини: вніматєльний, мужественний, мстітєльний, упрямий; професійної та 

загальновживаної лексики: обаятєльний, мєчтатєльний, обоснований. 

Інтерфереми-дієслова належать до різноманітних шарів лесики: заключать, включать, 

дьоргать, макать. Надзвичайно поширені інтерфереми-дієприкметники: болєутоляющі, 

в’ющійся, слєдующій, ворующій. 

Значною є у мовленні студентства кількість інтерферем-прислівників: харашо, 

обі(я)затєльно,  напрасно, обратно, осторожно,. 

Активне використання ненормативного калькування російських слів, що є основним 

різновидом інтерференції, призводить до масового проникнення в мовлення елементів, не 

властивих українській мові, і внаслідок цього – до руйнування української мови.  
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Найважливішою метою сучасної освіти і однією з пріоритетних завдань суспільства є 

розвиток духовно – моральної культури студентської молоді. 
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Наростання динамізму соціальних процесів, складність завдань, що вирішуються 

сучасним суспільством, загострення глобальних проблем людства змушують нас знову 

звертатися до проблеми духовності та моральності, розглядати різні аспекти її сутності, зміст 

і структуру духовно-морального становлення особистості. Саме з духовно-моральною 

освітою пов'язують сьогодні можливість збереження, як самої особистості, так і всього 

суспільства. 

Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується численними негативними 

явищами, які відображають різні аспекти пережитого суспільством кризи духовності. 

Відбувається інтенсивна примітивізація свідомості студента, зростання цинізму, 

брутальності, жорстокості, агресивності. А за цими зовнішніми проявами криються 

внутрішні глибинні переживання: невпевненість, самотність, страх, і в той же час - 

інфантилізм, егоїзм, духовна спустошеність. У зв'язку з цим особливого значення набуває 

робота з духовно - морального виховання в вузах. Є всі підстави вважати, що в непростій 

ситуації соціально-економічних, політичних змін, міжнаціональних потрясінь, кризи 

духовності і культури, переходу людства в нову епоху свого існування - постіндустріальну, 

система освіти відіграє роль стабілізуючого фактора. Сучасна реальність орієнтує 

суспільство на серйозне і глибоке переосмислення ролі і значення людини, на визнання 

людської особистості як найважливішої суспільної цінності. 

Саме освіта на гуманістичній основі розглядається як феномен культури, що 

передбачає розвиток системи ціннісних ставлень особистості до світу і до себе в цьому світі, 

в зв'язку з чим особливого значення набувають соціокультурні проблеми професійної 

підготовки фахівців. В умовах зміненої парадигми освіти актуалізується проблема 

підготовки фахівця нового типу, яка органічно поєднувала б у собі особистісні та професійні 

якості, проявляла потребу в безперервному саморозвитку. Особливе місце в цьому контексті 

належить питанням, пов'язаним з розвитком духовно-моральної культури майбутнього 

фахівця в період професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що чітка спрямованість на 

освоєння теоретичних і методологічних основ духовно-моральної культури обумовлена 

включенням викладачами університету в зміст програмного матеріалу соціально-

філософських і психолого-педагогічних дисциплін, знань про духовно-моральному 

вихованню молодого покоління, його базових засобів і способів впливу на людину, а також 

достатнім технологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, основу якого 

складають педагогічні детермінанти. 
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Сучасність поставила людину перед особливими викликами – можливість занурення в 

безкінечний простір інформації, що її завжди і всюди оточує, яка є не лише доступною, а й 

неперевіреною, сумнівною, такою, що потребує осмислення та аналізу, яка дуже швидко 

застаріває тощо. У зв’язку із цим ще у далекому 2005 році у всесвітній доповіді міжнародної 

організації ЮНЕСКО було  зазначено, що «у суспільстві знання кожна людина повинна буде 


