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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –3  

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Спеціальність 

035.04 «Філологія: 

германські мови та 

літератури (переклад 

включно)» 

Модулів – 1 
                   

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

бакалавр філології, 

перекладач (з основної 

іноземної та німецької 

мов) 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

20 год.  

Практичні, семінарські 

10 год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год.  год. 

 

Вид контролю:  

 іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30:60 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 3 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування цілісного уявлення про лексикологію як одну із 

найважливіших частин лінгвістики; на матеріалі і за допомогою основної 

іноземної та української мов представити основні категорії лексикології і 

типології та висвітлити специфічні властивості лексикологічної системи 

основної іноземної мови у порівнянні з лексикологічною системою 

української мови та споріднених мов. 

Завдання: засвоєння базових понять й категоріального апарату типологічних 

та зіставних досліджень у лінгвістиці; виявлення аломорфних та ізоморфних 

рис у лексичних системах основної іноземної та української мов; визначення 

лексичних труднощів, які пов’язані з перекладом та з 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: 
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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. 

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; 
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– 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. 

– застосовувати під час занять та самостійного пошуку soft skills, зокрема: 

самоусвідомлення і самоконтроль, критичне мислення, навички тайм-

менеджменту, мотивація і прагнення до досягнення поставленої мети, 

здатність працювати в команді, здатність переконувати. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Мова як функціональна система.  

Змістовний модуль 2. Лексична семасіологія. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Предмет та 

завдання 

порівняльної 

лексикології 

10 2 1  6      

Тема 2. Типологія 

лексичних систем.  

 

10 2 1  7      

Тема 3. Типологія 

словотворчих систем. 

16 4 2  10      

Тема 4. 

Ономасіологічні та 

семасіологічні 

характеристики 

лексичних одиниць. 

10 2 1  7      

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 10 5  30      

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Семантичний 

аналіз слова.  

14 4 2  8      

Тема 2. Етимологія 

слова. 

10 2 1  7      

Тема 3. Типологія 

фразеологічних 

одиниць. 

10 2 1  8      

Тема 4. 

Функціональні стилі 

мови 

10 2 1  7      

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 10 5  30      

Усього годин 90 20 10  60      
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Порівняльна лексикологія, її мета та завдання. Основні 

форми типологічних досліджень та методи 

типологічного аналізу. Концептуальний та 

термінологічний аппарат галузі.  

 1  

2 Типологія лексичних систем. Екстралінгвістичні 

фактори, які впливають на систему лексики у мові. 

Слово як головна одиниця лексичного рівня. 

Лінгвістичні принципи типологічної класифікації 

лексики. Основні класи лексичних одиниць. 

1  

3 Словотворчі засоби основної іноземної та української 

мов. Характеристика системи словотвору. Морфологічна 

структура слова. Метод типологічних індексів 

Грінберга. Головні способи словотвору у 

порівнювальних мовах 

2  

4 Порівняння лексикологічних одиниць двох мов з 

ономасіологічного та семасіологічного боку. Способи 

номінації.  Мотивування слова. Типи мотивації. . 

1  

5 Семантичні співвідношення між словами. Полісемія  як 

мовна універсалія. Синоніми, антоніми та омоніми у 

порівнювальних мовах. 

2  

6 Етимологічний аналіз слова. Слова  - запозичення. 

Природа та семантичне співвідношення англійських та 

українських відповідників. Інтернаціональні слова. 

1  

7 Типологія фразеологічних одиниць. Ізоморфні та 

аломорфні риси ідіоматичних виразів в англійській та 

українській мовах. 

1  

8 Типологія функціональних стилів мови. Розмовний та 

офіційний стиль у порівнювальних мовах. 

1  

 Усього  10  

                                                                                                              

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Порівняльна типологія, її мета та завдання. Головні 

проблеми лексикології. Головні методи типологічного 

аналізу. Типологічна класифікація мов. Типологія та 

універсалії. 

6  
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2  Типологія лексичних систем. Денотативне та 

конототивне значення слова. Визначення слова як 

осноної одиниці лексичного рівня. Визначення поняття 

лексеми. 

7  

3 Основні словотворчі засоби двох мов у порівнянні. 

Головні афіксальні типи лексем у англійській та 

українській мовах. Класифікація складних слів.  

Типологія безафіксального типу словотворення. 

Причини високої продуктивності конверсії у англійській 

мові 

10  

4  Тип словотворення як одиниця порівняння. Підрахунок 

основних індексів системи словотвору за Грінбергом. 

7  

5 Ономасіологічні та семасіологічні характеристики 

лексичних одиниць. Порівняння ономасіологічної та 

семасіологічної структури слів в українській та 

англійській мовах. Семантичні зміни, екстралінгвістичні 

та лінгвістичні чинники семантичних змін.   

8  

6 Семантичний аналіз слова. Класифікація синонімів. 

Причини виникнення омонімії у порівнювальних мовах. 

Діахронічний та синхронічний підхід до 

багатозначності. Розмежування омонімії та полісемії. 

8  

7 Етимологічний аналіз слова. Слова загальної 

індоєвропейськоїгрупи. Лексикостатистична 

глотохронологія. 

7  

8 Співвідносний аналіз фразеологічних одиниць основної 

іноземної та української мов. Класифікація 

фразеологічних одиниць. Порівняння фразеологічних 

одиниць двох мов на прикладах. 

8  

9 Типологічно ізоморфні шари лексики у обох мовах. 

Ділова лексика як один із пластів сучасної мови її 

розвиток та функціонування. Варіанти та діалекти 

основної іноземної мови. Проблеми сучасної 

лексикографії. 

7  

 Усього 60  

 

7. Методи навчання 

1. Словесні методи: лекції у форматі інтерактивного спілкування.  

2. Наочні методи: презентації лекційного матеріалу в Power Point.  

3. Практичні методи: виконання вправ, коментування, аналіз помилок, оцінка 

(або самооцінка) дій учасників, постановка пізнавальних завдань, створення під 

час навчального процесу проблемних ситуацій. 

4. Організація самостійного пошуку студентів з представленням результатів у 

формі доповідей, проектів, досліджень. 
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8. Методи контролю                                                                        
1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; 

презентація доповідей та рефератів 

2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, переклади, онлайн 

тестування, іспит.  

3. Метод самоконтролю.  

 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Лекції (відвідування, активність) 

 

10 

Робота студентів на практичних 

заняттях 

20 

Поточний та підсумковий контроль:  

Самостійна робота 20 

Контрольна робота 1 

Контрольна робота 2 

10 

10 

Поточні контрольні роботи 10 

Іспит 20 

Усього 100 

  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних завдань, методичні 

вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Порівняльна 

лексикологія основної іноземної та української мов» зі спеціальності 035 

Філологія, укладач: доц. Чрділелі Т.В. 

2.  Роздатковий матеріал. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

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

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

2. Арнольд М.В Лексикология современного английского языка. 

Москва: Высшая школа,  1986. 296 с. 

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

Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с. 

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

Вінниця: Нова книга, 2007. 527 с. 

5. Korunets I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian 

languages / I. V. Korunets. Київ : Либідь, 1995. 276 c. 

Допоміжна 

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

7. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова. К. : Вища 

школа, 1997. 492 с. 
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