
Порівняльна лексикологія англійської та української мов 
6 семестр (денна форма навчання) / 7 семестр (заочна форма навчання) 

 
Загальна кількість годин: 150 (денна/заочна форма навчання) 
Лектор: проф. Фролова І.Є.  
Вид дисципліни: за вибором 
Кількість кредитів: 5 (денна/заочна форма навчання) 
Попередні умови для вивчення: володіння англійською мовою на рівні С1 
 
Мета: надати студентам знання з основних питань лексикології, які формують 
підґрунтя подальшого вивчення лінгвістичних дисциплін. 
 
Зміст: Лексикологія як одна із лінгвістичних дисциплін. Предмет, методи, базові 
поняття лексикології зв’язок лексикології із іншими лінгвістичними дисциплінами. 
Етимологічний склад мови. Споконвічні слова та запозичення. Класифікація та 
характерні риси споконвічних слів в англійській та українській. Способи та шляхи 
запозичень, типи запозичених слів, критерії запозичень. Асиміляція запозичень, типи 
асиміляцій. Джерела запозичень в англійській та українській. Словотвір в англійській та 
українській. Морфеми, типи морфем, принципи морфемного аналізу. Дериваційний 
аналіз слова. Проблема словотвору. Словотвір в англійській та українській. 
Продуктивні способи словотвору. Деривація: афіксація (префіксація, суфіксація), 
конверсія. Продуктивні способи словотвору. Словоскладення, класифікації складних 
слів. Інші способи словотвору. Семасіологія. Поняття значення. Підходи до поняття 
значення. Типи значень. Типи значень у морфемах. Зміна значення. Полісемія в 
англійській та українській. Типи контекстів. Омонімія, синонімія, антонімія в англійській 
та українській. Поняття “семантичного поля”. Фразеологія. Вільні та стійкі 
словосполучення. Вільні словосполучення в англійській та українській. Фразеологія. 
Поняття фразеологічних одиниць в англійській та українській. Класифікації 
фразеологічних одиниць. Шляхи утворення фразеологічних одиниць. Прислів’я та 
приказки як прошарок фразеології. 
 

Структура:  
Денна форма навчання: Лекцій – 32, самостійна робота  – 118 
Заочна форма навчання: Лекцій – 10, самостійна робота  – 140 
Форма контролю: залік (денна форма навчання), іспит (заочна форма навчання) 
Мова викладання: англійська 
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