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Силабус 

 

з вибіркової навчальної дисципліни загальної 

підготовки бакалавра 

Порівняльна лексикологія основної іноземної 

та української мов  

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання ІІІ, семестр V 

Кількість кредитів: 3 

Мови викладання: англійська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Chrdileli.pdf 

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: tat.chrdileli@gmail.com 

Телефони: +38(067)7515677 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Лекції , практичні заняття, самостійна робота 

з використанням навчальної та наукової літератури. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов» є 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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є 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. 

mailto:tat.chrdileli@gmail.com
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Компетентності та програмні результати навчання 

 

  Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна: ІК1. 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. 

Загальні: 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) 

Фахові: 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. 

Прогнозовані програмні результати навчання: РН12. Аналізувати 

мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища та 

процеси, що їх зумовлюють. РН15. Здійснювати лінгвістичний, 

літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. РН16. Знати й розуміти основні питання, теорії 

та концепції спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній мовознавчій і 

перекладацькій діяльності. РН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання 

складних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої 

і перекладацької діяльності та/або навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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 
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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.; 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. 

 

. 

Структура курсу 

 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Змістовний модуль 1. Мова як функціональна система 

2 1 6 

Тема 1. Предмет та 

завдання 

порівняльної 

лексикології. 

Засвоєння базових понять 

й категоріального апарату 

типологічних та зіставних 

досліджень у лінгвістиці 

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Постановка 

проблемних 

завдань 

 

2 1 7 

Тема 2. Типологія 

лексичних систем.  

 

Розуміння основних 

напрямків досліджень в 

галузі лексикологічних 

студій; застосування на 

практиці концептуального 

та термінологічного 

апарату типологічних 

досліджень 

 

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Виконання 

практичних 

завдань за 

тематикою. 
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4 2 10 

Тема 3. Типологія 

словотворчих 

систем. 

Виявлення аломорфних та 

ізоморфних рис у 

словотворчих системах 

англійської та української 

мов 

Виконання 

практичних 

завдань із 

застосуванням 

набутих 

теоретичних 

знань. 

2 1 7 

Тема 4. 

Ономасіологічні та 

семасіологічні 

характеристики 

лексичних 

одиниць. 

Розуміння основних 

концепцій щодо 

визначення поняття слова, 

форми та значення слова, 

типів значень, характеру 

сполучуваності лексичних 

одиниць 

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Виконання 

практичних 

завдань за 

тематикою. 

Змістовний модуль 2. Лексична семасіологія. 

4 2 8 

Тема 1. 

Семантичний 

аналіз слова. 

Застосування методів 

семного, 

трансформаційного, 

субституційного, 

конституентного та 

порівняльного аналізів до 

досліджуваних лексичних 

явищ. 

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Виконання 

практичних 

завдань за 

тематикою. 

2 1 7 

Тема 2. 

Етимологія слова. 

Встановлення зв’язків між 

теорією лексикології та 

реаліями живої мови в їх 

історичному розвитку і 

сучасному 

функціонуванні  

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Виконання 

практичних 

завдань за 

тематикою. 

2 1 8 

Тема 3. Типологія 

фразеологічних 

одиниць. 

Засвоєння ізоморфних та 

аломорфних рис 

фразеологічного класу 

лексики у порівнювальних 

мовах 

Виконання 

практичних 

завдань із 

застосуванням 

набутих 

теоретичних 

знань. 

2 1 7 

Тема 4. 

Функціональні 

стилі мови 

 

Виявлення аломорфних та 

ізоморфних рис у 

системах функціональних 

стилів мов, що 

порівнюються 

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Виконання 

практичних 

завдань за 

тематикою. 
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Політика оцінювання 

№  Завдання Терміни виконання Критерії 

оцінювання 

1 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань; виконання 

практичних 

завдань під час 

аудиторних занять  

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Правильність, 

логічність, 

комплексність 

відповідей; 

виконання завдань 

у відповідності до 

вимог 

2 Тестування Наприкінці тем та змістових 

модулів: 

http://krnu.org/course/view.php?id

=773   

Правильність 

виконання та 

вчасність  

3 Виконання завдань 

для самостійного 

опрацювання 

згідно 

проблематики 

курсу 

Два рази на місяць Відповідність 

вимогам та 

своєчасність 

виконання 

4 Іспит Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Максимум 80 балів 

протягом семестру, 

максимум 20 балів 

за іспит 

 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування лекцій та практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях, що досягається 

через належне опрацювання базової та допоміжної літератури, 

обговорення теоретичних питань та проблемних ситуацій, виконання 

вправ.  

3. Виконання самостійних завдань за запропонованою тематикою. 

4. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). 

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має 

виконати індивідуальні та тестові завдання за пропущеними темами. Виконання 

можливе на онлайн платформі http http://krnu.org/course/view.php?id=773 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання.  

Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет.  
Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї 

угоди університету надається можливість перевірки кандидатських та 

докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених 

радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць 

студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник 

рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-

технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


  9 

  

запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 

зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

 

Методичне забезпечення 

 

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/porivnyalna-leksykologiya-osnovnoyi-

inozemnoyi-ta-ukrayinskoyi-mov#overlay=uk/node/313/edit 

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Курс «Порівняльна лексикологія основної іноземної та української 

мов» (ПЛАУМ) у системі онлайн-навчання і оцінювання знань студентів КрНУ 

http://krnu.org/course/view.php?id=773 

5. Критерії оцінювання. 

 

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. 

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

англійської мови. Запоріжжя, 2001. 242 с. 

9. Квеселевич Д. І., Сасіна В. П.  Практикум з лексикології сучасної 

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

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

11. Мостовий М. І.  Лексикологія англійської мови. Харків : Основа, 

1993. 225 с. 

12. Чрділелі Т. В., Цебрієнко В. Європеїзація лексики як складова 

частина євроїнтеграційного процесу. The Scientific Heritage. №45. Том 6. 

Будапешт, 2020. С. 15-20  
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13. Чрділелі Т. В. Категорія заперечення як компонент мислення і мови 

у зіставному вимірі. Науковий журнал KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management). Люблин, 2020. № 3(31). Том 1. С. 68-77 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/

