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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна 

лексикологія основної іноземної та української мов» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавр зі спеціальності 035 

«Філологія» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи організації та 

функціонування лексичних систем англійської та української мов у зіставленні.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Порівняльна 

лексикологія англійської та української мов» тісно пов’язане з такими 

навчальними дисциплінами, як «Вступ до перекладознавства», «Вступ до 

мовознавства», «Практика перекладу», «Історія англійської мови», «Українська 

мова». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Мова як функціональна система. 

2. Лексична семасіологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія основної 

іноземної та української мов» полягає в тому, щоб сформувати у студентів цілісне 

уявлення про одну із найважливіших частин лінгвістики – лексикологію; на 

матеріалі і за допомогою англійської та української мов представити основні 

категорії лексикології і типології та висвітлити специфічні властивості 

лексикологічної системи англійської мови у порівнянні з лексикологічною 

системою української мови та споріднених мов. Курс закладає основи наукового 

підходу до порівняльного аспекту лексикологічних явищ та категорій рідної та 

іноземної мови. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної 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 
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діями перекладача; встановленню зв’язків між теорією лексикології та реаліями 

живої мови в їх історичному розвитку і сучасному функціонуванні. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, 

що формують лінгвістику та перекладознавства; 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності; 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань 

ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) мовою (мовами) 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають стратегії 

перекладу та розглядаються із двох головних позицій: жанри перекладної літератури і 

жанрово-інформаційна домінанта оригінальних текстів, що визначає методи 

перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх перекладу 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових текстів 

високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький аналіз тексту, 

ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати лексико-

граматичні трансформації; знання правил перекладу кліше, реалій, фразеологічних 

одиниць, суспільно-політичної термінології тощо. 

ФК7. Володіння методами і прийомами дослідження мов та здатність 

застосовувати їх у лінгвістичних і перекладознавчих дослідженнях; вміння проводити 

лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз різножанрових текстів (оригіналів і 

перекладів); знання базової термінології перекладознавства, правил бібліографічного 

опису; володіння навичками академічного письма. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

–  основні напрями досліджень в галузі лексикологічних студій, концептуальний 

та термінологічний апарат типологічних досліджень; 

– етимологічний склад англійської та української мов, поняття, що складають 

спільнослов’янський та спільногерманський лексичні пласти; 

– спільні та відмінні риси морфемної будови англійського та 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 та групування слів у 

семантичні, тематичні класи; характер відношень між елементами/ 

конституентами; 

вміти: 

– застосовувати методи семного, трансформаційного, субституційного, 

конституентного та порівняльного аналізів до досліджуваних лексичних явищ; 

– здійснювати типологічний аналіз мовних одиниць і явищ за допомогою 

вищезазначених методів;  

– встановлювати ізоморфні та 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 при викладанні мови, науково-пошукова робота і т.і. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання порівняльної лексикології.  Головні 

проблеми лексикології. Порівняльна лексикологія як складова частина 

порівняльної типології. Типологія лексичних систем. Слово як основна одиниця 
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лексичного рівня. Основні лексикологічні проблеми. Типологічна класифікація 

лексики. Ізоморфізм та аломорфізм у морфологічній структурі слова у 

порівнювальних мовах. Метод індексів Грінберга. Типологія словотворчих 

систем. Словотвір як джерело збагачення лексики. Основні словотворчі засоби 

двох мов у порівнянні: афіксація, словоскладання, скорочення. Продуктивні та 

непродуктивні способи словотвору.  

Змістовий модуль 2. Ономасіологічні та семасіологічні характеристики 

лексичних одиниць. Мотивовані та немотивовані слова. Типи мотивації. 

Проблеми значення слова. Основні концепції значення. Семантичні зміни, 

екстралінгвістичні та лінгвістичні причини семантичних змін. Семантичний 

аналіз слова. Полісемія як мовна універсалія. Класифікація омонімів. Джерела 

синонімії, визначення та класифікація синонімів. Антонімія в мові.  Етимологія 

слова. Склад лексики з погляду її походження. Слова  - запозичення. Природа та 

семантичне співвідношення англійських та українських відповідників. 

Інтернаціональні слова. Типологія фразеологічних одиниць. Ізоморфні та 

аломорфні риси ідіоматичних виразів в англійській та українській мовах. 

Функціональні стилі мови. Розмовний та офіційний стиль. Основні групи слів 

розмовного стилю. Ділова лексика як особливий пласт мови. 

 

3. Рекомендована література 

1. Аліфіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків, 1987. 135 с. 

2. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология 

английского языка. М., Дрофа, 2001. 287 с. 

3. Арнольд М.В Лексикология современного английского языка. Москва: 

Высшая школа,  1986. 296 с. 

4. Верба Л. Г.  Порівняльна лексикологія англійської та української мов. 

Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с 

5. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова. К. : Вища школа, 

1997. 492 с. 

6. Зацний Ю. А. Мова і суспільство. Збагачення словникового складу 

англійської мови. Запоріжжя, 2001. 242 с. 
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7. Квеселевич Д. І., Сасіна В. П.  Практикум з лексикології сучасної 

англійської мови. Вінниця : Нова книга, 2008. . 126 с. 

8. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. К. : Академія, 2000. 

9. Мостовий М. І.  Лексикологія англійської мови. Харків : Основа, 1993. 225 

с. 

10. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. 

Вінниця: Нова книга, 2007. 527 с. 

11. Чрділелі Т. В., Цебрієнко В. Європеїзація лексики як складова частина 

євроїнтеграційного процесу. The Scientific Heritage. №45. Том 6. Будапешт, 2020. 

С. 15-20  

12. Korunets I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian languages / I. 

V. Korunets. Київ : Либідь, 1995. 276 c. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

письмові вправи, усний та письмовий переклад, онлайн тестування 

 


	Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов
	Програма
	1. Мова як функціональна система.
	1. Мета та завдання навчальної дисципліни
	3. Рекомендована література
	4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.


