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1. Мета опанування дисципліни: з’ясувати основні питання сучасної 

лексикології англійської мови як складової частини загального мовознавства, 

з усіма її особливостями і характеристиками; розглянути головні напрямки і 

методи дослідження лексики; вивчити лексичні явища у їх морфологічному 

складі, за значенням, сталими властивостями, лексико-стилістичними 

ознаками, походженням, діалектними розбіжностями, відповідно до 

державних та європейських стандартів; усвідомити процеси збагачення 

словникового складу мови, утворення нових терміносистем в зв’язку з 

розвитком науки та техніки.   

 

2. Завдання:  

 ознайомити студентів з головними галузями лексикології (семасіологія, 

словотворення, етимологія, фразеологія, лексикографія);  

 сформувати у студентів уявлення про системність лексичного складу 

англійської мови;  

 визначити основні типи морфологічної будови слів;  

 комплексно розглянути засоби словотворення з огляду на ступень їх 

продуктивності;  

 сформувати у студентів уявлення про систему лексичного значення, його 

структуру;  

 систематизувати відомості про семантичні класи слів;  

 окреслити закономірності розвитку англійської мови та окремі механізми її 

трансформації у національно негомогенну;  

 розглянути головні проблеми сучасної англомовної лексикографії, типи 

словників та історію їх укладання. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  



 предмету, об'єкту та завдань лексикології;  

 основних теоретичних понять лексикології;  

 специфічних ознак слова як основної одиниці мови взагалі та англійського 

слова зокрема;  

 етимологічних особливостей та походження англійської лексики;  

 видів словників;  

 причин та можливостей зміни лексичного значення;  

 особливостей англійського словотвору та його видів;  

 специфіки та відмінностей варіантів англійської мови;  

 типів фразеологічних одиниць; 

застосування знань і розумінь:  

 вміння оперувати основними поняттями лексикології;  

 користуватися різними типами словників;  

 визначати етимологічні особливості та походження англійської лексики; 

правильно вживати лексичні та фразеологічні звороти англійської мови; 

підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди;  

 розрізняти омоніми, характеризувати їх типи та види, визначати шляхи 

виникнення;  

 формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля і т. д.;  

 ідентифікувати фразеологізми та проаналізувати їхню структуру;  

 визначати та розрізняти варіанти англійської мови. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Lexicology as a Branch of Linguistics  

Тема 3. The Etymology of English words  

Тема 3. Word-Formation: productive / non-productive ways  

Тема 4. Change of Meaning 

Тема 5. Semantic groups of words: synonyms, homonyms, antonyms, euphemisms 

Тема 6. Stylistic Peculiarities of the English Vocabulary 

Тема 7. English Phraseology 

Тема 8. Main variants of the English language 

 

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


