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1. Мета опанування дисципліни: надати студентам теоретичні основи 

розуміння мови як інтегрованої сигніфікативної одиниці, що розвивається, 

зокрема принципів організації та функціонування лексичних систем 

англійської та української мов у їх зіставленні, установити закономірності й 

розбіжності в обох мовах на лексичному рівні. 

 

2. Завдання:  

1. Ознайомити студентів з категоріальним апаратом та ввести в курс 

основних понять дисципліни; 

2. Розширити знання студентів про основні напрями досліджень у галузі 

лексикологічних студій; 

3. Навчити студентів розпізнавати аломорфні та ізоморфні риси у лексичних 

системах англійської та української мов; 

4. Домогтися від студентів вміння виявляти спільні та відмінні явища 

лексичних систем англійської та української мов у зіставленні на 

семасіологічному зрізі; 

5. Сприяти розвитку у студентів умінь та навичок користування різними 

видами словників; засобами феномена негомогенності і неконгруентності 

семантичного обсягу лексичних одиниць у зіставлюваних мовах виявляти 

можливі труднощі при перекладі та вчити студентів пошуку адекватних 

засобів перекладу. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 методологічних принципів порівняльної лексикології як науки, історії та 

основних напрямків її розвитку;  



 сутності основних лексикологічних категорій (лексична система мови та 

її структура, синтагматика, парадигматика, синхронія, діахронія, 

семантична структура слова, семасіологія, етимологія);  

 семантичної структури англійських та українських слів, типів значень 

слова, денотативного і конотативного компонентів лексичного значення 

слова, аспектів конотацій;  

 мотивації значення як лінгвістичної універсалії, кореляції типів мотивації 

в англійській та українській мовах; 

 історичних змін в семантичній структурі слова;  

 семантичних паралелів в лексикології, специфіки полісемії, синонімії, 

антонімії, омонімії в англійській та українській мовах та ін.;  

 особливостей фразеологічної номінації в англійській та українській 

мовах, проблеми диференціації слова, вільного словосполучення і 

фразеологічної одиниці, характерних ознак фразеологічних одиниць, 

різних підходів до їх вивчення;  

 процесів словотворення в англійській та українській мовах, особливостей 

афіксації, словоскладання, скорочення й конверсії;  

 етимології словникового складу англійської та української мов;  

 шляхів й джерел запозичень, типів запозичень за ступенем асиміляції, 

неологізмів й інтернаціоналізмів; лексичних паралелей в залежності від 

варіантів і діалектів англійської та української мов;  

 стилістичної диференціації лексики англійської та української мов; 

 функціональних стилів;  

 нейтральної лексики, книжної й офіційної лексики, стилістично зниженої 

лексики, колоквіалізмів й сленгу;  

 проблем лексикографії;  

 історії розвитку британської та української лексикографії, типів 

словників. 

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички працювати зі словниками різних типів;  

 використовувати різні методи порівняльного аналізу лексичних одиниць 

англійської та української мов в умовах білінгвізму;  

 порівнювати специфічні особливості лексичної системи англійської мови 

з лексичними системами рідного і близькоспоріднених мов; 

 аналізувати лексеми англійської та української мов з точки зору їх 

структури, значення, походження й функціонування під час практичної 

діяльності перекладача. 

 



4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Предмет та завдання контрастивної лексикології. Методи 

структурного дослідження лексики. 

Тема 2. Слово, його структура та мотивація. 

Тема 3. Словотвір. 

Тема 4. Словотвір (деривація). Скорочення. Акроніми. Оказіоналізми. 

Семантичний словотвір. 

Тема 5. Функціональна диференціація лексики. 

Тема 6. Семасиологія. Семантичні процеси. Полісемія слова. Синоніми. 

Тема 7. Антоніми. Омоніми. Пароніми. 

Тема 8. Фразеологія. 

Тема 9. Етимологія. 

Тема 10. Сленг. 

 

5. Викладацький склад: к.пед.н., Куц М.О. 


