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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Порівняльна лексикологія англійської та 

української мов» є невіддільною складовою підготовки фахівця з перекладу, 

яка закладає підгрунтя наукового підходу до порівняльного аспекту лексичних 

явищ та категорій рідної та іноземної мови. 

Мета: сформувати цілісне уявлення про лексикологію як одну із 

найважливіших частин лінгвістики; на матеріалі та за допомогою англійської й 

української мов представити основні категорії лексикології і типології та 

висвітлити специфічні властивості лексикологічної системи англійської мови  

порівнянно з лексикологічною системою української мови та споріднених мов. 

Значення та місце навчальної дисципліни у навчальному процесі 

Навчальна дисципліна «Порівняльна лексикологія англійської та 

української мов» базується на вивченні таких дисциплін: «Вступ до 

перекладознавства», «Практика перекладу з англійської мови», «Українська 

мова» та забезпечує вивчення навчальних дисциплін «Теорія перекладу», 

«Практика письмового перекладу». 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни  «Порівняльна 

лексикологія англійської та української мов» є: засвоєння базових понять й 

категоріального апарату типологічних та зіставних досліджень у лінгвістиці; 

виявлення аломорфних та ізоморфних рис у лексичних системах англійської та 

української мов; визначення лексичних труднощів, які пов’язані з перекладом 

та з діями перекладача; встановлення зв’язків між теорією лексикології та 

реаліями живої мови в їх історичному розвитку і сучасному функціонуванні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– основні напрями досліджень у галузі лексикологічних студій, 

концептуальний і термінологічний апарат типологічних досліджень; 

– етимологічний склад англійської та української мов; поняття, що 

складають спільнослов’янський і спільногерманський лексичні пласти; 
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– спільні та відмінні риси морфемної будови англійського й українського 

слова; 

– продуктивні та непродуктивні способи словотворення в англійській та 

українській мовах; 

– сучасні словотворчі процеси та тенденції у зіставлюваних мовах; 

– основні концепції щодо визначення поняття слова, значення слова, типів 

значень, характеру сполучуваності лексичних одиниць; 

– принципи будови семантично-функціональних полів і групування слів у 

семантичні, тематичні класи; характер відношень між елементами/ 

конституентами; 

   уміти:  

– застосовувати методи семного, трансформаційного, субституційного, 

конституентного та порівняльного аналізів для дослідження лексичних явищ; 

– здійснювати типологічний аналіз мовних одиниць і явищ за допомогою 

вищезазначених методів;  

– встановлювати ізоморфні й аломорфні риси спільних класів лексики, 

морфологічних категорій, фразеологізмів; 

– орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування; 

– користуватися засвоєними навичками та вміннями на практиці: переклад 

текстів, методологічна робота під час викладання мови, науково-пошукова 

робота і т. д. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1  

Тема Порівняльна лексикологія, її мета та завдання  

Мета: визначити основні форми типологічних досліджень і методи 

типологічного аналізу; вивчити концептуальний та термінологічний аппарат 

галузі. 

Короткі теоретичні відомості 

Contrastive typology represents a linguistic subject of typology based on the 

method of comparison. The final aims of major typological  investigations are the 

following: 1) to identify аnd classify accordingly the main common and divergent 

features characteristic of the languages under investigation; 2) to draw from these 

common or divergent features respectively the isomorphic regularities 

(закономірності) and the allomorphic singularities (відмінності) in the languages 

contrasted; 3) to establish on the basis of the obtained isomorphic features the typical 

language structures and the types of languages; 4) to perform on the basis of the 

obtained practical data a truly scientific classification of all languages of the world; 5) 

to establish on this basis the universal features/phenomena which are pertaining to 

each single language of the world. 

Contrastive typology as a branch of linguistics employs some terms and 

notions of its own. The principal ones are as follows:  

1. Absolute universals (абсолютні/повні універсалії) 

2. Near universals (неповні/часткові універсалії) 

3. Metalanguage (метамова) 

4. Typologically dominant features (типологічні домінанти) 

5. Typologically recessive features/phenomena (типологічнo рецесивні, 

втрачаючі активну роль) 

6. Isomorphic features/phenomena (ізоморфні риси/явища) 

7. Allomorphic features/phenomena (аломорфні риси/явища) 

8. The etalon language 
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Завдання до теми 

1. Що вивчає типологія? Теоретичні та практичні цілі дисципліни. 

2. Дайте визначення основним термінам і поняттям типології: повні 

універсалії, часткові універсалії, домінантні риси, згасаючі домінантні риси, 

ізоморфні й аломорфні риси, метамова, мова-еталон. 

3. Cхаректиризуйте види типологічних досліджень (спеціальна типологія, 

ареальна типологія і т. п.). 

4. Прокоментуйте головні методи типологічного аналізу. 

Контрольні питання 

1. What are the main aims of contrastive typology? 

2. Name the main typologies that are referred to in contrastive typological 

investigations. 

3. What principal terms and notions does contrastive typology employ? 

4. Name the methods used in contrastive typological investigations.   

Література: [4, c. 6 – 25; 8, c. 11 – 37; 10, c. 13 – 25]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема Типологія лексичних систем  

Мета: виявити екстралінгвістичні чинники, які впливають на систему 

лексики у мові; проаналізувати слово як головну одиницю лексичного рівня 

мови; розглянути лінгвістичні принципи типологічної класифікації лексики й 

основні класи лексичних одиниць. 

Короткі теоретичні відомості 

Lexicology is a branch of linguistics which deals with the study of words. The 

word is a speech unit used for the purposes of human communication, materially 

representing a group of sounds, possessing a meaning, susceptible to grammatical 

employment and characterised by formal and semantic unity. 

Тhe systemic organisation of lexicon is conditioned in all languages by both 

lingual and extralingual factors which are of universal nature. Among the extra 

lingual factors predermining the systemic organization of lexicon the following 
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should be pointed out: 1) the physical and mental factors, 2) the environmental 

factors, and 3) the social factors. 

The linguistic principles of typological classification of lexicon are based in all 

languages on the following distinguishing features of words: a) on their common 

lexico-grammatical nature; b) on their belonging to a common lexico-semantic group; 

c) on their peculiar stylistic function and meaning; d) on their denotative or 

connotative (or both) meanings, etc. 

In accord with the most general implicit lexico-grammatical meaning of words 

they are grouped in all languages into a) notionals and b) functionals. 

The second class of words distinguished on linguistic principles represents 

their common in the contrasted languages lexico-semantic groups (the LSGs). Words 

of a LSG may often have a regular synonymic relationship in English and Ukrainian. 

Завдання до теми 

1. Укажіть головні екстралінгвістичні чинники, що впливають на 

появу та функціонування лексики у мові. 

2. Назвіть і cхарактеризуйте лінгвістичні принципи класифікації 

лексики. 

3. Порівняйте лексико-граматичні класи двох мов. 

4. Cхарактеризуйте лінгвістичні принципи класифікації. Наведіть 

приклади лексико-семантичних груп у порівнюваних мовах. 

5. Назвіть основні семіотичні класи іменників згідно з 

семасіологічною класифікацією. 

6. Порівняйте денотативне та конотативне значення слів. 

7.    Практичне завдання: 

Read the list of the words below and organize them into three groups 

according to the extralingual factors: 

To decide, іron, leadership, to draw, a box, a flower, to want, mouth, enemy, 

peoples, room, thinking,  ship, to hope, good, to find, parliament, goose, knife, 

superior, to devide, to step, citizen, atom, window, oak, to try, cave, lion, million, 

happy, hills, to cover. 
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Контрольні питання 

1. What are the structural aspects of the word? 

2. Give a brief account of the main characteristics of a word. 

3. What are the main problems of lexicology?  

4. Point to the extralingual factors predetermining the birth and functioning of 

universal lexicon. 

5. Name and characterize the existing approaches to the systemic study and 

classification of lexicon. 

Література:  [2, c. 6 – 12; 3, c. 16 – 52; 5, c. 142 – 154; 8, c. 25 – 44; 9, c. 10 

– 26; 10, c. 118 – 130]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема Словотворчі засоби англійської та української мов  

Мета: узагальнити характеристики системи словотвору; проаналізувати 

морфологічну структуру слова; вивчити метод типологічних індексів Грінберга; 

розглянути головні способи словотвору в порівнювальних мовах 

Короткі теоретичні відомості 

The morphological systems of the English and Ukrainian languages are 

characterized by a considerable number of isomorphic and by some allomorphic 

features. Due to its historical development English has a much larger number of 

morphologically unmarked words i.e. regular root morphemes, than in Ukrainian. 

Consequently, the number of inflexions expressing morphological categories is much 

smaller in English than in Ukrainian. In English, as a rule, the root morphemes form 

the stem, because on the present stage of development English is characterizied by 

one – morpheme word structure. 

The indexes method by J. Greenberg makes it possible to determine typological 

characteristics of the word-forming systems in the C.L. and helps to identify the 

quantitative co-occurrence or frequency of some feature or phenomenon. 
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By word-building are understood processes of producing new words from the 

resources of this particular language. Together with borrowing, word-building 

provides for enlarging and enriching the vocabulary of the language. 

The most productive ways of word-building in English and Ukrainian are 

affixation, compounding and non-affixal word-formation. 

The process of affixation consists in coining a new word by adding an affix or 

several affixes to some root morpheme. 

The formation of compound words in English and Ukrainian is characterized 

by both isomorphic and allomorphic features. Common are 3 main ways of forming 

compounds in English and Ukrainian: 

1) by the juxtaposition of the determining and the determined parts; 

2) with the help of the linking/interfixal o, e, s in English and o, e/є, y in 

Ukrainian; 

3) with the help of functionals ( prepositions, conjunctions). 

Shortenings (or contracted/curtailed words) are produced in two different ways. 

The first is to make a new word from a syllable (rarer, two) of the original word. The 

second way of shortening is to make a new word from the initial letters of a word 

group. 

Specifically English types of word-formation include conversion, accentual 

word-formation, sound interchange and lexicalization of some plural forms of nouns 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте морфологічну структуру слова. Дайте визначення 

морфемі та назвіть види морфем у слові. 

2. Проаналізуйте види слів  залежно від їхньої морфологічної структури. 

Визначте, у чому полягає специфічність морфологічної структури англійського 

слова.  

3. Укажіть основні індекси системи словотвору за Дж. Грінбергом. 

Порівняйте показники індексів в англійській та українській мовах. 

4. Назвіть і схарактеризуйте продуктивні способи словотвору у 

порівнюваних мовах. Проілюструйте свою відповідь прикладами. 
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5. Проаналізуйте основні моделі та семантику значень суфіксів, що 

утворюють іменники у порівнюваних мовах. Укажіть на аломорфні й ізоморфні 

риси. 

6. Проаналізуйте префіксальні моделі та групи префіксів за їх 

семантичним значенням у порівнюваних мовах. 

7. Визначте аломорфні й ізоморфні риси у творенні складних слів, 

скорочень, абревіатур і редуплікованих лексичних одиниць. 

8. Конверсія й інші словотворчі засоби, типові для англійської мови. 

9.    Практичні завдання: 

1)  Прочитайте наступний уривок. Розгляньте виділені слова з точки зору 

їх морфологічної структури та прокоментуйти типи словотворення: 

Dear Kind- Trustee-Who-Sends-Orphans-to-College, 

Here I am! I travelled yesterday for four hours in a train. It's a funny 

sensation, isn't it? I never rode in one before. 

College is the biggest, most bewildering place. I get lost whenever I leave my 

room. 

I love college and I love you for sending me — I'm very, very happy, and so 

excited every moment of the time, that I can hardly sleep. You can't imagine how 

different it is from the John Grier Home. I never dreamed there was such a place in 

the world. I'm feeling sorry for everybody who isn't a girl and who can't come here, I 

am sure the college you attended when you were a boy couldn't have been so nice. 

My room is up in a tower. There are three other girls on the same floor of the 

tower — a Senior who wears spectacles and is always asking us please to be a little 

more quiet, and two Freshmen named Sallie McBride and Julia Rutledge Pendleton. 

Sallie has red hair and a turn-up nose and is quite friendly; Julia comes from one of 

the first families in New York and hasn't noticed me yet. They  room together and the 

Senior and I have singles. 

Usually Freshmen can't get singles; they are very few, but I got one without 

even asking. I suppose the register didn't think it would be right to ask a properly 

brought up girl to room with a foundling. You see there are advantages. 
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2) What is the type of word-building by which the underlined words in the 

following extracts were made? 

1. If they'd anything to say to each other, they could hob-nob over beef-tea in a 

perfectly casual and natural manner. 2. No sooner had he departed than we were 

surrounded by cats, six of them, all miaowing piteously at once. 3. A man who has 

permitted himself to be made a thorough fool of is not anxious to broadcast the fact. 

4. "He must be a very handsome fellow," said Sir Eustace. "Some young whipper-

snapper in Durban." 5. In South Africa you at once begin to talk about a stoep – I do 

know what a stoep is — it's the thing round a house and you sit on it. In various other 

parts of the world you call it a veranda, a piazza, and a ha-ha.  6. All about him black 

metal pots were boiling and bubbling on huge stoves, and kettles were hissing, and 

pans were sizzling, and strange iron machines were clanking and spluttering. 7. I 

took the lib of barging in. 8. I'd work for him, slave for him, steal for him, even beg or 

borrow for him. 9. I've been meaning to go to the good old exhibish for a long time. 

10. Twenty years of butting had trained him to wear a mask. 

3) Define the particular type of word-building process by which the following 

words were made and say as much as you can about them: 

a mike; to babysit; to buzz; a torchlight; homelike; theatrical; old-fashioned; 

to book; unreasonable; SALT; Anglo-American; to murmur; a pub; to dilly-dally; 

okay; eatable; a make; a greenhorn; posish; a dress coat; to bang; merry-go-round; 

H-bag; B.B.C.; thinnish; to blood-transfuse; a go; to quack; M.P.; to thunder; 

earthquake; D-region; fatalism; a find. 

4) Read the list of the words and identify: 

a) national affixes; 

b) international affixes; 

c) affixes having semantic identify only. 

Tailor, homeward, examinee, freedom, priceless, reddish, illigal, 

misunderstand, brotherhood, employee, friendless, sailor, backward, greyish, 

unknown, insight, forsee, fourteen, upthrow, creation, creation, warlike. 
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Вовчище, жебрак, вчителька, творіння, свіжина, антитіло, попоходити, 

нормальний, сестрин, нереально, по-нашому, тонюсінький, рентабельний, 

реалізм, голяр, дівчинонька, якнайбільше. 

Контрольні питання 

1. What are the main allomorphic and isomorphic features in the morphological 

structure of words in the CL? 

2. Name the main parameters of the indexes method by J.Greenberg. 

3. What are the main ways of enriching the vocabulary of any language? 

4. What are the principal productive ways of word-building in the C.L.? 

5. What do we mean by derivation? 

6. What is the difference between frequency and productivity of affixes?  

7. Give examples of your own to show that affixes have meanings. 

8. What is understood by compounding? What do we call words made by this 

type of word-building? 

9. What are the two process of making shortenings? Explain the productivity of 

this way of word-building and stylistic characteristics of shortened words. Give 

examples. 

10. What minor processes of word-building do you know? Describe them and 

illustrate your answer with examples. 

Література: [2, c. 78 – 129; 4, c. 54 – 88; 10, c. 147 – 165]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема Порівняння лексикологічних одиниць двох мов з 

ономасіологічного та семасіологічного боку  

Мета: розглянути cпособи номінації у порівнюваних мовах; 

проаналізувати типи мотивації в англійській та українській мовах; засвоїти 

методику аналізу лексичних одиниць з ономасіологічного та семасіологічного 

боку. 

Короткі теоретичні відомості 

Irrespective of the class a word belongs to, it may be characterized in the 
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contrasted languages a) from its onomasiological side, i. e., from its structure and 

nomination capacity and b) from its semasiological or content side. The 

onomasiological characteristics of a word are displayed through its morphological 

structure and its categorial (if any) meaning. From the semasiological side, words 

may be monosemantic or polysemantic. 

Common in the contrasted languages are also the means of nomination which 

are of two types: a) inner means and  b) outer (borrowed) means. The inner means of 

nomination includes: 1) words; 2) morphemes; 3) phrases/word-groups and 4) 

sentences. 

A considerable number of semasiologically identical English lexemes have 

different onomasiological expression in Ukrainian and vice versa 

Among other common features of lexicon testifying to its systematic 

arrangement are types of motivation, which in English and Ukrainian are phonetical, 

morphological and semantic by nature.         

Завдання до теми 

1. Поясніть, у чому виявляються ономасіологічні характеристики слова. 

2. Схарактеризуйте основні способи номінації (внутрішня та зовнішня). 

3. Проаналізуйте, у чому виявляються семасіологічні характеристики 

слова.  

4. Зробіть порівняння ономасіологічної форми та семасіологічної 

структури слів в українській та англійській мовах. 

5. Мотивовані та немотивовані слова. Типи мотивації. 

6.  Практичне завдання: 

Translate the words and point out  

a) words whose onomasiological form and semasiological structure coincide  

b) words whose structures do not coincide in the contrasted languаge. 

а) Model: five – п’ять – the onomasiological form and semasiological structure 

or the word coincide. 

в) Ski (v) – ходити на лижах (word – group) – the onomasiological form is 

different in Ukrainian. 
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с) Рука – hand/ arm – the semasiological structure is different. 

A.  Blue, akimbo, fishing-rod, red, fall in love, good-for-nothing, two-thirds, 

forty, merry-go-round, voyage, decamp, examinee, portable, snow-ball, participate, 

teach-in, ink-pot, sidewise, hair-dresser. 

B. Розкохати когось, нога, попоходити, господарювати, окріп, партієць, 

миттєво, самотужки, вустоньки, кулачище, палець, щонайкраще, парламент, 

виконати, біологія, кінь. 

Контрольні питання 

 1. What are the common and divergent features in the onomasiological 

structures of some English vs. Ukrainian notional and functional words? 

2. What do the inner means of nomination include? 

3. How can the words be characterised from semasiological side? 

4. Point to the correlation of the phonetical, phonological, morphological, and 

semantic types of motivation in the lexical units of English and Ukrainian    

Література: [4, c. 25 – 35; 5, c. 49 – 61; 10, c. 141 – 147]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема Семантичні співвідношення між словами  

Мета: розглянути полісемію як мовну універсалію; проаналізувати явища 

синонімії, антонімії та омонімії у порівнюваних мовах; засвоїти методику їх 

аналізу. 

Короткі теоретичні відомості 

Meaning can be more or less described as a component of the word through 

which a concept is communicated, in this way endowing the word with the ability of 

denoting real objects, qualities, actions and abstract notions. The branch of linguistics 

which specialises in the study of meaning is called semantics. The semantic structure 

of the word does not present an indissoluble unity (that is, actually, why it is referred 

to as "structure"), nor does it necessarily stand for one concept. It is generally known 

that most words convey several concepts and thus possess the corresponding number 
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of meanings. A word having several meanings is called polysemantic, and the ability 

of words to have more than one meaning is described by the term polysemy. 

Homonyms are word which are identical in sound and spelling, or, at least, in 

one of these aspect, but different in their meaning. Homonyms are subdivided into 

homonyms proper, homophones and homographs 

Synonyms in the traditional meaning of the term are defined as words of the 

same category of parts of speech conveying the same notion but differing either in 

shades of meaning or in stylistic characteristic. Two or more synonyms form a 

synonymic row, or a synonymic group. All (or, at least, most) synonymic groups 

have a “central” word whose meaning is equal to the denotation common to the 

synonymic group.  This is called the dominant synonym.   

Antonyms are mainly words of the same category of parts of speech which 

have contrasting meanings. Together with synonyms, antonyms represent the 

language's important expressive means. 

Завдання до теми 

1.  Дайте визначення полісемії як мовної універсалії. Чи є полісемія 

позитивною рисою мови? Надайте докази своєму твердженню. 

2.  Проаналізуйте явище синонімії у мові. Надайте існуючі підходи до 

класифікації синонімів. 

3.  Омоніми. Причини виникнення омонімів у порівнюваних мовах. 

4.  Практичні завдання: 

1)  Define the meanings of the polysemantic words in the following sentences. 

Say how the meanings of the same word are associated one with another. 

1. I walked into Hyde Park, fell flat upon the grass and almost immediately fell 

asleep. 2. a) 'Hello', I said, and thrust my hand through the bars, whereon the dog 

became silent and licked me prodigiously, b) At the end of the long bar, leaning 

against the counter was a slim pale individual wearing a red bow-tie.   3. a) I began 

to search the flat, looking in drawers and boxes to see if I could find a key. b) I 

tumbled with a sort of splash upon the keys of a ghostly piano, c) Now the orchestra 

is playing yellow cocktail music and the opera of voices pitches a key higher. d) 
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Someone with a positive manner, perhaps a detective, used the expression 'madman' 

as he bent over Welson's body that afternoon, and the authority of his voice set the 

key for the newspaper report next morning. 4. a) Her mouth opened crookedly half an 

inch, and she shot a few words at one like pebbles, b) Would you like me to come to 

the mouth of the river with you? 5 a) I sat down for a few minutes with my head in my 

hands, until I heard the phone taken up inside and the butler's voice calling a taxi. 

The minute hand on the electric clock jumped on to figure twelve, and, 

simultaneously, the steeple of St. Mary's whose vicar always kept his clock by the 

wireless began its feeble imitation of Big Ben. 6. a) My head felt as if it were on. a 

string and someone were trying to pull it off. b) G. Quartermain, board chairman and 

chief executive of Supernational Corporation was a bull of a man who possessed 

more power than many heads of the state and exercised it like a king. 

2) Виправте словникові помилки у наступних реченнях, що виникли через 

недескриміноване використання українсько-англійських часткових синонімів. 

Поясніть причину виникнення помилки у кожному випадку. 

1. Настав вечір, і тіні стали 

довше 

1. Evening fell the shades grew 

longer. 

2. Ця інформація із надійного 

джерела.  

2. This information comes from a 

reliable well. 

3. Гамлет починає читати свій 

знаменитий монолог, коли він 

один на сцені. 

3. Hamblet starts reciting his famous 

monologue when he is alone on 

the scene. 

4. Він зняв номер у готелі. 4. He toob a number at a hotel.  

5. Кінець кінцем, він хотів цього. 5. He asked for it in the end. 

6. Його не прийняли до коледжу. 6. He wasn’t accepted to college. 

7. Діла говорять голосніше ніж 

слова. 

7. Actions say louder than words. 

8. Хто давав свідчення? 

9. Я не був у суді. 

8. Who gave evidence? 

9. I didn’t attend the court. 

10.  Собака загубив свого хазяїна. 10. The dog lost its host. 
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11.  Ця історія трапилась давно. 11. The story happened long ago. 

12.  Хто відкрив закон земного 

тяжіння? 

12. Who opened the law of 

gravitation? 

13.  Не спізнюйтесь на урок 

історії. 

13. Don’t be late for you story class. 

3)  Find the homonyms in the following extracts. Classify them into homonyms 

proper, homographs and homophones. 

1. "Mine is a long and a sad tale!" said the Mouse, turning to Alice and 

sighing. "It is a long tail, certainly", said Alice, looking down with wonder at the 

Mouse's tail; "but why do you call it sad?" 2. a) My seat was in the middle of a row. 

b) "I say, you haven't had a row with Corky, have you?" 3. a) Our Institute football 

team got a challenge to a match from the University team and we accepted it. b) 

Somebody struck a match so that we could see each other. 4. a) It was nearly 

December but the California sun made a summer morning of the season. b) On the 

way home Crane no longer drove like a nervous old maid. 5. a) She loved to dance 

and had every right to expect the boy she was seeing almost every night in the week 

to take her dancing at least once on the weekend. b) "That's right," she said. 6. a) Do 

you always forget to wind up your watch? b) Crane had an old Ford without a top 

and it rattled so much and the wind made so much noise. 7. a) In Brittany there was 

once a knight called Eliduc. b) She looked up through the window at the night. 8. a) 

He had a funny round face. b) – How does your house face? – It faces the South.       

9. a) So he didn't shake his hand because he didn't shake cowards' hands, see, and 

somebody else was elected captain. b) Mel's plane had been shot down into the sea. 

10. a) He was a lean, wiry Yankee who knew which side his experimental bread was 

buttered on. b) He had a wife of excellent and influential family, as finely bred as she 

was faithful to him. 11. a) He was growing progressively deafer in the left ear. b) I 

saw that I was looking down into another cove similar to the one I had left.              

12. a) Iron and lead are base metals. b) Where does the road lead? 13. Krkanius 

invited him and a couple of the other boys to join him for a drink, and while Hugo 

didn't drink, he went along for the company. 
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Контрольні питання 

1 .  Is polysemy an anomaly or a general rule in the language vocabulary? 

2. Is polysemy an advantage or a disadvantage so far as the process of 

communication is concerned? 

3. Which words do we call homonyms? 

4. Why can't homonyms be regarded as expressive moans of the language? 

5. What is the traditional classification of homonyms? Illustrate your answer 

with examples. 

6. What are the distinctive features of the classification of homonyms 

suggested by Professor A. I. Smirnitsky? 

7. Say why synonyms are one of the language's most important expressive 

means. Illustrate your answer with examples. 

8. How are synonyms traditionally defined? On what criterion is this definition 

based? 

9. Which word in a synonymic group is considered to be the dominant 

synonym? What are its characteristics features? 

10.  Which words do we usually classify as antonyms? Give your own examples 

of such words.  

 Література: [2, c. 129 –209; 3, c. 142 – 159; 4, c. 104 – 140; 9, c. 43 – 67; 

10, c. 130 – 141 ]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема Етимологічний аналіз слова  

Мета: розглянути функціонування слів спільного походження у двох 

мовах; вивчити проблему запозичень та їхньої асиміляції; проаналізувати 

природу та семантичне співвідношення англійських та українських 

еквівалентів; визначити причину появи та роль інтернаціональних слів у мові. 

Короткі теоретичні відомості  

Being members of different language groups, Ukrainian and English belong to 

a still larger family of languages called Indo-European. The languages of this family 
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which includes most of the modern European languages all resemble each other in a 

number of ways, particularly in vocabulary. Words in the various European 

languages which are ultimately derived from a common ancestral word assumed to 

have existed in Proto-Indo-European are called cognates. Alongside with cognates 

borrowings, which are a natural consequence of direct and indirect contacts of two or 

more nations and accordingly their languages, form the stock of Ukrainian–English 

lexical equivalents. The nature of the contact may be different. It may be wars, 

invasions or conquests when foreign words are in effect imposed upon the reluctant 

conquered nation. There are also periods of peace when the process of borrowing is 

due to trade and international cultural relations 

The international lexicon exists in all languages in two typologically distinct 

subgroups: 1) genuine internationalisms of a common linguistic form and identical 

lexical meaning; and 2) lexical loan internationalisms which have the same lexical 

meaning but can exist in national lingual forms. 

Завдання до теми 

1.  Схарактеризуйте когнати як слова загальної індоєвропейської групи. 

2.  Визначте, у чому полягає процес запозичення слів з інших мов. 

3.  Інтернаціоналізми та національна специфічна лексика англійської та 

української мов. 

4.  Семантичні співвідношення англо-російсько-українськіх еквівалентів. 

5.  Групи лексичних відповідностей англійської та української мов. 

6.  Практичні завдання: 

1)  Explain the etymology of the underlined words; identify the stage of 

assimilation: 

1. Obviously, chere madame, the thief would take care to recover the money 

before he returned the dog. 2. Heyward went to the kitchen for a glass of milk. 3. It 

was a commercial coup d'etat which sent Supranational (bank) shares soaring on the 

New York and London markets. 4. Arriving in Paris always causes me pain, even 

when I have been away for only a short while. It is a city which I never fail to 

approach with expectation and leave with disappointment. 5. Dave raised his hand 
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when he saw me with the dignified gesture of a patriarch greeting the appearance of 

an expected sign. 6. Negotiations began but failed, not least because the students 

presented non-negotiable demands. After two days the administration summoned 

state police, later unwisely supplemented by National Guard. An assault was 

launched upon the building. 7. Madge seemed slimmer and more piquant, even her 

movements were more gracious. 8. Leaving her desk, Edwina walked a few paces to 

one of the large plate-glass windows, part of the street frontage of the building. What 

she saw amazed her. A long queue of people, four or five abreast, extended from the 

main front door past the entire length of the building. 9. He regretted their lost tête-a-

tête. 10. I lunched with Betty today, and she was telling me about a place they went 

to, on Lake Como. They had fresh peaches at every meal and at night the fishermen 

go out in boats and sing under your windows. Doesn't it sound romantic? 

2) Explain the etymology of the following-words: 

sputnik, kindergarten, opera, piano, potato, tomato, droshky, czar, violin, 

coffee, cocoa, colonel, alarm, cargo, blitzkrieg, steppe, ukrop, banana, balalaika            

3) Read the following jokes. Identify examples of international words: 

1. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. 2. A 

psychologist is a man who watches everybody else when a beautiful girl enters the 

room. 3. An expert  is a man who knows a great deal about very little; and who goes 

on knowing more and more about less and less until finally he knows practically 

everything about nothing; whereas a reviewer is a man who knows very little about a 

great deal and keeps on knowing less and less about more and more until finally he 

knows practically nothing about everything. 

Контрольні питання 

 1. How can you explain the similarities in the vocabularies of the CL? 

2. What words are called “cognates”? 

3. What are the main semiotic groups of lexical equivalents? 

4. What is the classification of lexical equivalents based on the criterion of 

semantic relationship? 

Література: [2, c. 44 – 78; 4, c. 167 – 177; 5, c. 59 – 82; 7, c. 33 – 52; 9, c. 72 – 94]. 
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Практичне заняття № 7 

Тема Типологія фразеологічних одиниць 

Мета: розглянути основні підходи до вивчення фразеологічних одиниць у 

мові; дослідити класифікації фразеологізмів; проаналізувати ізоморфні й 

аломорфні риси ідіоматичних виразів в англійській та українській мовах. 

Короткі теоретичні відомості 

Phraseological units are defined as stable word-groups conveying a single 

notion and characterized by a completely or partially transferred meaning. The degree 

of semantic change may vary and may affect either the whole word-group or only one 

of its components. Accordingly, V. Vinogradov classifies phraseological units into 3 

classes: phraseological combinations, phraseological unities and phraseological 

fusions. The term "idiom", both in this country and abroad, is mostly applied to the 

phraseological units with completely transferred meanings, that is to the 

phraseological unities and fusions.  

Idiomatic expressions in all languages exist either as absolute/near equivalents, 

genuine/approximate idiomatic analogies and national idioms 

Завдання до теми 

1.  Надайте визначення терміну «фразеологізм». За якими параметрами 

фразеологізм відрізняється від вільного словосполучення? 

2.  Cхарактеризуйте класифікації фразеологічних одиниць.  

3.  Визначте ізоморфні й аломорфні риси ідіоматичних виразів у 

порівнювальних мовах. 

4.  Проблеми лакунарності. Повна та часткова лакунарність. 

5.  Практичні завдання: 

1) In the examples given below identify the phraseological units and classify 

them on the semantic principle: 

1. The operation started badly and everyone was in a temper throughout. 2. I 

know a man who would love meeting you. The perfect nut for you to crack your teeth 

on. 3. I wish I had you for Maths (my favourite subject). But alas, we cannot have our 

cake and eat it too. 4. He said: "Well, never mind, Nurse. Don't make such heavy 
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weather about it." 5. Did you know that 50% of the time I've been barking up all the 

wrong trees. 6. However, while appreciating that the best way to deal with a bully is 

to bully back, I never quite had the nerve. 7. What is it – First Aid? All you need 

know is how to treat shock and how to stop hemorrhage, which I've drummed into 

you till I'm blue in the face. 8. Don't let them (pupils) lead you by the nose. 9. But I 

thought he was afraid I might take him at his word. 10. Ruth made no bones about the 

time she was accustomed to have her dinner. 11. Poor Eleanor – what a mess she 

made of her life, marrying that man Grey! 12. There was a list of diets up in the 

kitchen, but Auntie had it all at her finger-tips. 13. "Bob, give me a hand with the 

screen." Diana said. "Now be very careful, won't you, sweetie?" 14. My common 

sense tells me that I'm making a mountain out of a molehill. 15. She thought, he's 

obviously a very sensitive man, he can read between the lines. 16. Oh, said Arthur, 

someone might've bought the things cheap at an auction and put them by for a rainy 

day. 17. "I played like a fool," said Guy, breaking a silence. "I'm feeling a bit under 

the weather." 

2) Read the English and Ukrainian idioms and try to allot them to the 

corresponding types of idiomatic expressions: 

a) absolute / near equivalents 

b) genuine / approximate idiomatic analogies 

c) national idioms 

A. Birds of a feather, to burn one’s bridges, to nip in the bud, as pleased as 

Punch, to make both ends meet, to be in sb’s boots, to bury the hatchet, to throw dust 

in sb’s eyes, to kill two birds with one stone, when pigs fly, a Peeping Tom, the apple 

of discord, Hobson’s choice, to treat like a lord, to wash the dirty linen in public, the 

labour of Sisyphus, to wash one’s hands, penny wise – pound foolish, to be born with 

a silver spoon in one’s mouth, a hard nut to crack, to mind one’s P’s and Q’s, 

between Scylla and Charybdis, to cry over spilled milk, when Queen Ann was alive. 

B. Брати рушники, дерти носа, за царя Панька, канути в Лету, товкти 

воду в ступі, який батько – такий син, золотий телець, ти мені – я тобі, дурне 

сало без хліба, прокрустове ложе, врізати дуба, бути на сьомому небі, пекти 
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раки, не вчи вченого, око за око, наговорити сім мішків гречаної вовни, лити 

воду на чужий млин, Содом і Гомора, товчеться як Марко в пеклі, жити на 

широку ногу. 

Контрольні питання 

1. Why is it very important to use idioms with care? Give  reasons for your 

answer. 

2. The term “phraseological unit” is used in our linguistics. What other terms 

are used to describe the same word-groups? 

3. What criteria can be used for the classification of phraseological units? 

4. Explain the semantic principle of classification for phraseological units.   

5. What is the basis of the structural principle of classification for 

phraseological units? 

6. Analyse typological classification system for phraseological units. What is 

it based on?  

Література: [1, c. 24 – 98; 2, c. 225 – 259; 4, c. 143 – 167; 10, c. 165 – 179]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема Типологія функціональних стилів мови  

Мета: розглянути стилістичне розшарування лексики у двох мовах; 

проаналізувати особливості лексики основних функціональних стилів у 

порівнюваних мовах. 

Короткі теоретичні відомості 

The term functional style is generally accepted in modern linguistics and often 

defined as a system of expressive means peculiar to a specific sphere of 

communication. Functional styles are classified into two groups, informal style and 

formal style, with further subdivisions depending on different situations. 

Words in all languages can also be classified on the basis of their informational 

structure/capacity.  Accordingly, two types are distinguished: denotative words, 

which constitute the bulk of each language's lexicon and include the so-called 

nomenclature words/word-groups, i. e., various terms and professionalisms of unique 
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meaning, and words that may have both denotative and connotative meanings. 

Завдання до теми 

1. Прокоментуйте, які чинники визначають вибір стилістично маркованих 

слів у певній ситуації. 

2. Визначте та cхарактеризуйте основні групи лексичних одиниць 

неофіційного розмовного стилю. Порівняйте їх використання у порівнюваних 

мовах. 

3. Проаналізуйте особливості функціонування лексики офіційного 

стилю у порівнюваних мовах. 

4. Надайте визначення поняттям «сленг», «професіоналізм», «термін» 

«архаїзм», «неологізм». Проілюструйте відповідь власними прикладами. 

5. Практичне завдання: 

Analyze carefully the given group of English and Ukrainian words and word 

groups / stable expressions. Try to allot them to the corresponding layers of lexicon: 

terms, professionalisms, archaisms, neologisms. State their typologically national or 

universal nature. 

A. Electron, perchance, lawyer, computer, AIDS, pronoun, specific gravity, 

younder, glasnost, perisdiction, triangle, thy. 

B. Кібернетика, консенсус, земне тяжіння, осавули, хлібороб, 

валютний фонд, ламбада, електричне поле, письменник, рекет, скрижалі, 

філософія, імпічмент. 

Література: [2, c. 12 – 44; 4, c. 88 – 104; 8, c. 115 – 134; 9, c. 116 – 124; 10, 

c. 130 – 142]. 
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2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

1. Name the extralingual factors predeterming the birth and functioning of the 

universal lexicon and characterize them. 

2. Name the main semantic groups of the noun-forming suffixes and point to 

isimorphic and allomorphic features. 

3. Characterize Greenberg's indexes method and point to the main parameters of 

his computations. 

4. Name the main groups of prefixes in the contrasted languages and point to the 

existing isomorphic and allomorphic features. 

5. Characterize the classification of lexicon based on the lexico-grammatical 

meaning of words and point to isomorphic and allomorphic features 

6. Name the main types of abbreviation and point out isomorphic and 

allomorphic features. 

7. Contrast the morphological structure of the English and Ukrainian words 

below and identify 

 a) national; 

 b) international affixal morphemes; 

 c) affixes having semantic identity only. 

8. Read the list of the words and organize them into 3 groups according to the 

extralingual factors. 

9. Define the particular type of word-building process by which the following 

words were made. 

 

Модуль 2 

1. Name four types of the lexical equivalents in the contrasted languages. 

2. What is the traditional classification of homonyms? Illustrate your answer 

with examples. 

3. What is the traditional classification of synonyms? Illustrate your answer 

with examples. 

4. Read and translate the given words and point out: 
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words whose onomasiological form and semasiological structure coincide; 

words whose onomasiological form is different in Ukrainian; 

words whose  semasiological structure is different in the CL. 

5. Organize the given words into 3 groups according to the types of 

motivation. 

6. Read the English and Ukrainian idioms and try to allot them to the 

corresponding types of idiomatic expression: 

a) absolute / near equivalents; 

b) genuine / approximate idiomatic analogies; 

c) national idioms. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Максимальний бал за 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

1. Лекції 10  

2. Поточний і 

підсумковий 

контроль 

50 1. Контрольна робота 

(змістовий модуль 1) – 

10. 

2. Контрольна робота 

(змістовий модуль 2) – 

10. 

3. Реферати, презентації 

– 10. 

5. Поточні контрольні 

переклади – 20   

3. Робота 

студентів на 

практичних 

заняттях 

20 1. Відвідування – 10 

2. Виконання 

практичних завдань – 10 

4. Іспит 20  

Усього: 100  
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія за освітньо-

професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

Укладач к. філол. н., доц. Т. В. Чрділелі 

Відповідальний за випуск  доц. Фадєєва О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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Витяг  з  протоколу  № 2 

 

Засідання  кафедри  перекладу 

 

             від  25.09.2018 р. 

Присутні: викладачі кафедри 

 

 

СЛУХАЛИ: доцента кафедри перекладу Т. В. Чрділелі про підготовку 

методичних вказівок щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» для 

студентів  денної  форми  навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за 

освітньо-професійною програмою «Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

практичних занять з навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладені доцентом кафедри 

перекладу  Т. В. Чрділелі. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри перекладу      Т.В. Чрділелі 

 

Секретар кафедри      Ю.М. Шульженко  
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ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № __ 

науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук   

 

від «__» _________ 2018 року 

Присутні: всі члени ради 

 

Про рекомендації до видання методичних вказівок щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни  

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» 

для студентів денної форми навчання  

зі спеціальності 035 «Філологія» 

за освітньо-професійною програмою «Філологія» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

СЛУХАЛИ: секретаря науково-методичної ради факультету права, 

гуманітарних і соціальних наук Тур О. М. про видання методичних вказівок 

щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладених доцентом  кафедри 

перекладу Чрділелі Т. В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр»,  укладені 

доцентом кафедри перекладу Чрділелі Т. В.  

 

Голова науково-методичної ради  ФПГіСН, доцент            О.В. 

Літвінова 
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Секретар науково-методичної ради  ФПГіСН, доцент            О.М. Тур 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

на методичні вказівки щодо практичних занять 

з навчальної дисципліни  

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» 

 для студентів денної форми навчання  

зі спеціальності 035 «Філологія»  

за освітньо-професійною програмою «Філологія»  

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Методичні рекомендації з дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов» є складовою частиною навчально-

методичного комплексу і мають на меті закріпити отримані теоретичні знання з 

майбутнього фаху, а також набути навички з практичної роботи та розв’язання 

конкретних перекладацьких проблем. 

Дані методичні вказівки містять перелік тем, що допомагають вивчити 

особливості основної іноземної та української мов, розуміти закони розвитку 

мови, її граматичну будову та словниковий склад,  Кожне заняття постачено 

питаннями для самоконтролю. 

Методичні рекомендації можуть бути рекомендовані до друку. 

 

 

 

 

 

Рецензент        Ю.М. Шульженко 

 


	Specifically English types of word-formation include conversion, accentual word-formation, sound interchange and lexicalization of some plural forms of nouns

