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Nekalbinėje	aukštojoje	mokykloje	reikia	mokyti	kalbos	ne	apskritai,	o	specialybės	kalbos,	t.	y.	mikrokalbos.	Ši	
mikrokalba,	kurios	studentai	mokosi	nekalbinėje	aukštojoje	mokykloje,	yra	konkretaus	mokslinio	funkcinio	
stiliaus	kalba.	Mokymas	skaityti	specialybės	literatūrą	numato	konkretų	leksikos	minimumą,	kurį	reikia	
išmokti.	Tačiau	to	neužtenka.	Atsiranda	atotrūkis	tarp	išmoktino	leksikos	minimumo	ir	reikiamo	žodžių	
kiekio,	kuris	leidžia	suprasti	daugiau	nei	80	%	skaitomo	teksto.	Kalbininkai	ir	metodininkai	ieško	būdų	ir	
priemonių,	kaip	užpildyti	šią	spragą.	Viena	iš	pagrindinių	priemonių,	mokslininkų	nuomone,	yra	studentų	
potencialaus	žodyno	kūrimas.	Tam	vokiečių	kalboje	yra	geros	prielaidos:	sudurtiniai	ir	išvestiniai	žodžiai,	jų	
vidinis	komponentų	valentiškumas,	kalbinė	nuovoka,	tarptautiniai	žodžiai.	Pagrindinis	straipsnio	tikslas	yra	
studentų	potencialaus	žodyno	turtinimo	metodikos	aktualijos.	Tyrimo	metodai	–	sudurtinių	ir	išvestinių	žo-
džių	struktūrinė	semantinė	analizė,	specialybės	žodynų	studijavimas,	mokslinės	literatūros	interpretacija.	

Reikšminiai žodžiai: potencialus žodynas, sudurtiniai ir išvestiniai žodžiai, žodžio valentiškumas, kalbinė 
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Įvadas

Lingvistinės statistikos duomenys rodo, kad, 
mokant 4000–5000 leksikos vienetų, galima su-
prasti 90 % bet kurio teksto. Leksikos minimu-
mas, kuris išmokstamas aukštojoje mokykloje, 
pvz., VGTU Verslo vadybos fakultete, geriausiu 
atveju gali apimti 2500 žodžių. Inžinerinių spe-
cialybių jis yra perpus, o gal ir dar mažesnis. 
Vadinasi, studentai, skaitydami specialybės 
literatūrą, susiduria su daugeliu sunkumų. 
Pirmiausia tai nežinomų žodžių gausa, kuriuos 
privalės išversti naudodamiesi žodynu arba 
kitokiais būdais. Neneigdami darbo su žodynu 
svarbos, daugelis metodininkų mano, kad stu-
dentus taip pat reikia mokyti suprasti nežino-
mus žodžius ir be žodyno. Tai padėtų greičiau 
gauti informacijos iš skaitymo testų. 

Nežinomų žodžių supratimo be žodyno 
svarbą galima argumentuoti remiantis šiais 

samprotavimais. Visų pirma, ieškant žodžio 
reikšmės žodyne, sugaištama daug laiko. Antra 
vertus, studentai, ieškodami žodžių reikšmės 
žodyne, kartais neatsižvelgia į teksto turinį 
ir į sintaksinius bei prasminius žodžio ryšius 
sakinyje.

Būtina atsižvelgti ir į tai, kad mokslo ir tech-
nikos kalboje nuolat atsiranda naujų žodžių, 
kuriais reiškiamos naujos mokslo sąvokos. Šių 
žodžių paprastai nėra žodynuose, todėl gebėti 
suprasti nežinomus žodžius be žodyno yra 
labai aktualus dalykas. Šiuo metu šia problema 
domisi ir ją tyrinėja daugelis metodikos spe-
cialistų. Tačiau, nepaisant nemažos pažangos, 
sprendžiant nežinomų žodžių semantizavimo 
be žodyno problemą, negalima teigti, kad ji 
teoriškai ir praktiškai yra išspręsta. Nežinomi 
žodžiai, kuriuos studentas gali suprasti be 
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žodyno, sudaro jo potencialų žodyną. Poten-
cialusis žodynas – tai žodžiai, kurių studentas 
nesimokė ir nesusidūrė savo kalbinėje veikloje, 
bet gali būti suprasti pasitelkus įvairius žodžių 
semantizavimo būdus. Straipsnyje nagrinėsime 
potencialaus žodyno struktūrą, jo mokymo 
metodikos aktualijas.

Tyrimo rezultatų analizė

Vokiečių kalboje potencialaus žodyno turinys 
siejamas visų pirma su sudurtiniais, išvestiniais 
ir tarptautiniais žodžiais. Jais remiantis, poten-
cialus žodynas, I. Bermano tvirtinimu (Берман 
1970), galėtų siekti iki 8–10 tūkst. žodžių. 
Žinoma, tai yra apriorinis tvirtinimas, nepati-
krintas eksperimentais, lingvistinės statistikos 
duomenimis ir specialiųjų tekstų analize.

Kalbininkų tyrimo duomenys rodo (Schwa-
be 1969), kad sudurtiniai ir išvestiniai žodžiai 
sudaro 90 % visų terminų staklių gamybos 
literatūroje. Struktūros požiūriu tarp jų vyrauja 
žodžiai, susidedantys iš dviejų komponentų. Jie 
sudaro 64,5 % nuo bendrojo sudurtinių ir išves-
tinių žodžių skaičiaus. Analogiškus duomenis 
pateikia ir kiti tyrinėtojai. N. Vetlovas (Ветлов 
1969), tyręs karinę terminologiją, nustatė, kad 
81 % visų terminologinių žodžių yra sudurtiniai 
ir išvestiniai žodžiai. G. Ischreyto duomenimis, 
terminologiniai žodžiai vokiečių kalboje, su-
sidedantys iš dviejų elementų, sudaro 23 %, iš 
keturių elementų – 6 % nuo bendrojo termino-
loginės leksikos skaičiaus (Ischreyt 1968).

S. Czichocka (1966) tyrinėjo profesijų 
pavadinimus geležinkelio transporto vokiečių 
literatūroje ir nustatė, kad joje yra 62 % sudur-
tinių žodžių. Analogiškus duomenis pateikia 
R. Skorniakova (Cкорнякова 1973), tyrusi įvai-
rių funkcinių stilių žodžių darybos elementus. 

Atlikta statybos specialybės literatūros 
terminų analizė taip pat davė panašius rezul-
tatus. Buvo išnagrinėtos dvi monografijos. 
Viena 35 spaudos lankų (Schulze 1967), kita 
18 lankų (Mielke 1970). Monografijų analizės 
rezultatai tokie: sudurtinių žodžių rasta 31 %, 

išvestinių – 32,86 %, samplaikų – 6 %. Tarp su-
durtinių žodžių ir samplaikų 57 % yra iš dviejų 
komponentų, 25 % – iš trijų, 15 % – iš keturių 
ir 3 % – iš penkių komponentų.

Vokiečių lingvistai tvirtina, kad vokiškiems 
sudurtiniams žodžiams būdinga dvinarė 
struktūra. Koks bebūtų ilgas žodis, jis dalijasi 
į dvi dalis – į pažymimąjį ir pažymintįjį žodį. 
Kiekviena žodžio dalis savo ruožtu gali susidėti 
iš vieno ar keleto žodžių. 

Tai, kad sudurtiniai žodžiai yra plačiau pa-
plitę mokslinėje-techninėje literatūroje, lemia 
keletas priežasčių. Viena iš jų yra pati kalbos 
sistema, jos struktūra ir semantika. Sudurtinis 
žodis pasižymi dideliu struktūros ir semantikos 
kompaktiškumu. Šis veiksnys terminologijai la-
bai svarbus. Mokslinė-techninė kalba pasižymi 
minties raiškos glaustumu. Tai pasiekiama var-
tojant nemažą kiekį sudurtinių žodžių. Sudur-
tinis žodis gali išreikšti dvi ir daugiau sąvokų. 
Kuo daugiau komponentų turi žodis-terminas, 
tuo išsamiau ir tiksliau pavadina sąvoką. 

Plataus sudurtinių žodžių paplitimo priežas-
čių reikia ieškoti ne tik kalbos struktūroje, bet 
ir jo semantikoje. Sudurtiniai žodžiai pasižymi 
ne tik minties glaustumu, jie konkretesnės pras-
mės, palyginti su paprastais žodžiais. 

Nagrinėjant vokiečių kalbos terminiją, pvz., 
statybos specialybės, krinta į akis jos vardažo-
džiai. Lingvistai pabrėžia, kad vokiečių termi-
nijoje vyrauja daiktavardžiai. Jie tvirtina, kad 
terminai vokiečių kalboje reiškiami daugiausia 
daiktavardžiais arba vardažodiniais žodžių jun-
giniais. M. Kulgavo (Кульгaв 1971) tyrimo duo-
menimis, daiktavardžio vartojimo dažnumas 
vokiečių mokslo kalboje yra 1,6 karto didesnis, 
palyginti su grožine literatūra. Tuo remdamasis 
M. Kulgovas mokslinį funkcinį stilių apibrėžia 
kaip nominatyvųjį-daiktavardinį. Analogiškus 
duomenis pateikia ir R. Skorniakova minėta-
jame darbe. 

F. Schwabe ir J. Dinaburgas (Schwabe 
1969; Динабург 1972) taip pat nurodo, kad 
pagrindinė terminų kalbinė raiškos priemonė 
yra daiktavardžiai. Jie sudaro 88–90 % visų 
terminų. Konkrečiai medicinos terminologijoje 
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daiktavardžių-terminų, teigia J. Dinaburgas, 
yra 75 %. Mūsų statybos specialybės literatūros 
analizė parodė, kad ten yra 89,4 % terminų-
daiktavardžių. Vardažodinį terminijos bruožą 
pabrėžia daugelis lingvistų, remdamiesi savo 
tyrimo rezultatais (G. Vinokuras, F. Fasijevas, 
A. Šiogoleva, G. Meleris ir daugelis kitų). 

Vardažodinį terminologijos pobūdį G. Vi-
nokuras (Винокур 1959) mato, nes techninėje 
terminologijoje naudojame konkrečius veiks-
mų ir veiklos pavadinimus, o ne pačią veiklą. 
Veiksmažodis, G. Vinokuro teigimu, negali 
pakankamai tiksliai pavadinti loginių kategori-
jų. Abstraktiems daiktavardžiams-terminams, 
pavadinantiems veiksmą arba veiksmo pobūdį, 
būdingas konkretumas ir dalykiškumas. Tą 
patį teigia, remdamasis savo tyrimais, V. Pere-
beinas. 

Dabar trumpai apie terminų sudurtinių 
daiktavardžių klasifikaciją. Vokiečių kalbos 
žodžių darybos tyrinėtojai (M. Stepanova, 
O. Behagelis, V. Fleišeris, G. Paulas, V. Hen-
cenas) nurodo, kad, klasifikuojant sudurtinius 
daiktavardžius, atsižvelgiama į du aspektus: 
struktūrinį-genetinį ir sintaksinį-semantinį. 

Klasifikuojant terminus-sudurtinius daik-
tavardžius struktūriniu-genetiniu principu, 
galima išskirti:

1) su jungiamaisiais elementais (balsiai ir 
priebalsiai). Tokių vokiečių kalbos staty-
bos specialybės tekstuose nustatėme 83 % 
nuo visų sudurtinių žodžių-terminų; 

2) be jungiamųjų elementų. Jų tekstuose 
rasta 16,3 %;

3) samplaikos. Jų yra mažiausia. Rasta 
tik 0,7 %. Tyrimo duomenys rodo, kad 
vyrauja sudurtiniai žodžiai su jungia-
maisiais elementais. Tačiau šiuo metu, 
kaip teigia kalbininkai, didėja sudurtinių 
žodžių be jungiamųjų komponentų. 

Sintaksiniu-semantiniu požiūriu sudurtiniai 
daiktavardžiai technikos kalboje skirstomi: 

1) pažymimieji žodžiai. Pvz.: der	Kohlenteer, 
die	Rückwand;

2) sujungiamieji žodžiai. Pvz.: das	Keramik-
Mosaik, der	Kalk-Alabaster-Mörtel; 

3) žodžiai-sakiniai (M. Stepanovos terminas) 
arba imperatyviniai vardažodžiai. Pvz.: 
das	Lichtstärkeregelgerät. Pastarieji nėra 
būdingi mokslinei-techninei kalbai. 

Vokiečių techninėje mokslinėje literatūroje 
vyrauja pirmojo tipo žodžiai, t. y. pažymimieji. 
Toks ryšys tarp sudurtinių žodžių-terminų 
sudaro 78 %. 

Atlikta statybos specialybės terminologijos 
analizė liudija apie žodžių darybos sistemos vo-
kiečių kalboje produktyvumą. Žodžių darybos 
struktūrinių-semantinių dėsningumų žinojimas 
mokymo procese itin svarbus ir naudingas 
dalykas. Gebėjimas atlikti struktūrinę-seman-
tinę analizę gali prisidėti prie studentų žodyno 
turtinimo ir būti potencialaus žodyno šaltiniu. 
Kitas potencialaus žodyno šaltinis yra sudurti-
nių ir išvestinių žodžių vidinis valentiškumas, 
t. y. semantinis sudurtinių ir išvestinių žodžių 
komponentų tarpusavio ryšys bei tarpusavio 
priklausomybė. 

Lingvistai pabrėžia, kad valentiškumo 
analizė, mokėjimas ją atlikti turi tiek teorinę, 
tiek praktinę reikšmę. Užsienio kalbų dėstymo 
praktikoje valentiškumo analizės rezultatų 
pritaikymas, taip pat realizavimas, rengiant 
mokymo priemones, padarytų užsienio kalbos 
dėstymą daug efektyvesnį. 

Valentiškumo samprata nėra visiškai naujas 
dalykas kalbos moksle. Faktiškai kalbama apie 
potencialias žodžio komponentų semantinio 
derinimo galimybes. G. Helbigas (Helbig 1971) 
nurodo, kad išorinis valentiškumas gana artimai 
koreliuojasi su gramatika, sintakse ir seman-
tika. Vidinį valentiškumą turi ne visi žodžiai. 
Leksika, kurios motyvacija negali būti tiesiogiai 
determinuota ir atskleista, jo neturi. 

Vidinis valentiškumas, kaip nurodo M. Ste-
panova (Степанова 1968), realizuojamas ne 
morfemų, bet žodžio dalių lygmenyje, kurie 
gali sutapti arba nesutapti su morfemomis. 
Semantinių derinimo dėsningumų sudurtinių 
ar išvestinių žodžių viduryje nustatymas yra ne-
lengvas uždavinys. Vidinis valentiškumas, kaip 
žodžio vidinio konteksto atributas, tiesiogiai 
pastebimas tik žodžiuose su aiškia motyvacija. 
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Žodžio semantinė motyvacija determinuo-
jama pavadinamo daikto ar reiškinio pobūdžiu 
ir žodžio komponentų reikšmėmis. Reikia skirti 
semantinę ir etimologinę motyvaciją. Semantinė 
motyvacija tam tikru laipsniu yra sąlyginis daly-
kas kalbos sinchronijos lygmeniu, o žodžio eti-
mologinė reikšmė pateikia esminius konkretaus 
dalyko požymius. M. Stepanova pabrėžia, kad 
semantinė motyvacija sudurtinių ar išvestinių 
žodžių determinuojama ingridientų reikšmėmis 
ir žodžio darybos modelio semantika. 

Žodžio semantinės motyvacijos samprata 
lingvistikoje ir metodikoje šiek tiek skiriasi. Jos 
samprata lingvistikoje yra platesnė. Lingvis-
tikoje vidinės semantinės motyvacijos neturi 
paprasti ir ideomatizuoti žodžiai. Metodikoje 
motyvuotais laikomi tik tie žodžiai, kurių reikš-
mė vienareikšmiškai aiškėja iš jų komponentų 
turinio. Tai pirmiausia taikoma sudurtiniams 
ir išvestiniams žodžiams. Sudurtinių ir išvesti-
nių žodžių išryškinimas nėra lengvas dalykas. 
Semantika, kaip žinoma, yra kalbotyros šaka, 
kurios objektą sudaro kalbos vienetų reikšmė, 
jų reikšminė sandara. Išvestinių žodžių reikš-
mės nustatymo sunkumai lengviau įveikiami 
lyginant su sudurtiniais žodžiais, kadangi afiksai 
sudaro uždarą ir konkrečią savo reikšme siste-
mą. Žinant išvestinio žodžio kamieno ir afikso 
reikšmę, semantizuoti žodį nėra labai sunku. 
Sudurtiniuose žodžiuose, nustatant jų reikšmes, 
sunkumų daugiau, kadangi tarp dviejų ir keleto 
žodžių, t. y. sudurtinių žodžių komponentų, 
semantiniai ryšiai yra sudėtingesni ir įvairesni. 
Kalbininkai ir metodininkai ieško būdų tiems 
ryšiams nustatyti ir kartu atskleisti žodžio 
reikšmę. Kaip vieną iš būdų atskleisti sudurtinio 
žodžio reikšmę kalbininkai siūlo sudurtinio 
žodžio transformaciją į ekvivalentišką žodžio 
junginį. Išvestinių žodžių darybos analizė ir 
sudurtinių žodžių transformacija yra, kaip rodo 
praktika, patikimiausi būdai semantizuojant ne-
žinomus žodžius, turtinant potencialų žodyną. 

Apie transformacinę analizę, nustatant 
semantinius ryšius tarp sudurtinių žodžių 
komponentų, pastaruoju metu daug rašoma 
(Шмелев 1977). Taip pat nemažai dėmesio 

skiriama ir žodžių darybos analizei (Тихонов 
1967). Transformacija šiuo atveju suprantama 
kaip kalbos vienetų modifikacija pagal esa-
mas taisykles, remiantis žodžio komponentų 
reikšmėmis. Vadinasi, norint teisingai atlikti 
sudurtinio žodžio transformaciją, reikia žinoti 
žodžių transformacijos modelius ir galimus 
semantinius atvejus. 

Tirdami statybos specialybės tekstus, sudur-
tiniuose žodžiuose nustatėme 12 tipų semanti-
nio ryšio tarp sudurtinių žodžių komponentų 
ir jų transformacijos modelių. Pvz.: pateiktuose 
pavyzdžiuose pirmasis komponentas reiš-
kia daikto paskirtį, kuri reiškiama antruoju 
žodžiu: der	Betonbunker, die	Mischkammer. 
Mūsų pasiūlyti transformacijos modeliai: 
SN2(N)+für+SN1(AKK); SN2(N)+zu+SN1(D).

SN1 – pirmojo žodžio kamienas;
SN2 – antrojo žodžio kamienas;
N – Nominantiv – vardininkas;
AKK – Akkusativ – galininkas.
Tyrime taip pat buvo sudaryta metodinė 

analizuotų sudurtinių žodžių-terminų tipologi-
ja. Remiantis vidiniu formaliuoju valentiškumu 
(morfologiniu ir fonetiniu), išskirtos 3 grupės 
sudurtinių žodžių:

1) sudurtiniai žodžiai, sudaryti iš dviejų ar 
keleto vienos šaknies žodžių. Pvz.: Holz-
brücke, die	Betonplatte;

2) žodžiai, sudaryti iš išvestinių žodžių. 
Pvz.: die	Binderkonstruktion;

3) žodžiai, sudaryti iš išvestinių žodžių 
su jungiamaisiais elementais. Pvz.: der	
Erschliessungsplan, die	Babauungsfläche. 

Vidinio semantinio valentingumo požiūriu 
buvo išskirtos dvi grupės sudurtinių žodžių-
terminų: 

1) žodžiai su skaidria semantine struktūra. 
Jie yra lengvai transformuojami. Pvz.: der	
Stahlbleck, die	Ziegelwand;

2) žodžiai, kurių vieno komponento reikšmė 
pagal situaciją gali turėti keletą variantų. 
Šiuo atveju transformacijos modelio 
parinkimas ir teisinga sudurtinio žodžio 
komponentų semantinių ryšių interpre-
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tacija priklauso nuo konteksto, kuriame 
pavartotas tas žodis. Pvz.: das	Holzhaus:

1)	das	Haus, das	aus	Holz	gebaut	ist;
2)	das	Haus, in	dem	sich	Holz	befindet.
Remiantis tuo, kas pasakyta, būtų galima 

padaryti kai kurias metodikai svarbias išvadas. 
Mokymo procese reikėtų pradėti nuo žodžių, 
kurių morfologinė struktūra paprastesnė ir 
aiškesnė, pereinant prie sudėtingesnės kom-
ponentų struktūros. Semantikos požiūriu re-
komenduotina pradėti nuo žodžių su skaidria 
semantine struktūra ir vėliau pereiti prie žodžių 
su galimais reikšmių variantais, t. y. turinčių 
varijuojančią reikšmę. 

Manome, kad praktiniame darbe, kai stu- 
dentai įgyja žodžių darybos analizės, jų se-
mantinės struktūros supratimo mokėjimus ir 
įgūdžius, būtini specialūs pratimai, atsižvelgiant 
į mokymo etapus ir mokomuosius dalykus. 
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Išvados

1. Norint suprasti nežinomus žodžius-terminus 
(sudurtinius ir išvestinius žodžius), skaitant 
specialiąją literatūrą, būtina mokėti leksikos 
minimumą, gebėti suprasti struktūrinius-
semantinius sudurtinių žodžių komponentų 
dėsningumus, turėti reikiamų įgūdžių, kad 
būtų galima nustatyti žodžio reikšmę. 

2. Potencialaus studentų žodyno lingvistinis 
pagrindas yra sudurtiniai ir išvestiniai bei 

tarptautiniai žodžiai, kurių yra daug techninėje 
kalboje. 

3. Nežinomų žodžių prasmės nustatymo 
priemonės, ugdant potencialųjį žodyną, 
yra žodžių darybos analizė ir vidinio valen-
tiškumo, t. y. prasminių sąsajų tarp žodžio 
komponentų nustatymas.

4. Vidiniam valentiškumui nustatyti geriausia 
tinka, kalbininkų nuomone, žodžio trans-
formacija į ekvivalentiškų žodžių junginį. 

5. Mokėjimas atskleisti nežinomų žodžių 
reikšmę plečia potencialų studento žodyną. 
Jis įgyjamas intensyvios mokymo praktikos 
ir specialiųjų pratimų dėka.
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THE MOST IMPORTANT ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF  
THE POTENTIAL STUDENT VOCABULARY AT A HIGHER  

NON-PHILOLOGICAL SCHOOL
Liudmila Mauzienė

It	is	emphasized	in	the	article	that	in	order	to	understand	various	texts	correctly,	it	is	necessary	to	know	
a	certain	quantity	of	words	and	the	main	grammar	rules	and	to	have	the	skills	necessary	to	process	the	
information	conveyed	in	a	meaningful	text.	The	research	carried	out	by	linguists	and	methodologists	has	
demonstrated	that	neither	secondary,	nor	higher	non-philological	school	teaches	the	necessary	lexis	amount.	
According	to	the	author,	this	problem	may	be	solved	by	formation	of	the	potential	vocabulary.	There	are	both	
linguistic	and	methodical	presumptions,	like:	linguistic-formation	of	words,	and	methodical-transformation	
of	unknown	words	into	equivalent	word	combinations	and	analysis	of	the	word	formation.	This	article	may	
be	useful	for	lecturers-practitioners	and	methodologists-theoreticians.	

Keywords: potential vocabulary, compound words and derivatives, word valence, language idea, structural-
semantic analysis of the word.
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