
Анотація навчальної дисципліни 

Назва: Порівняльна лексикологія німецької та української мов 

Курс порівняльної лексикології німецької та української мов має об'єктом свого вивчення 

словниковий і фразеологічний склад сучасної німецької мови у порівнянні з українською. 

Велика увага в курсі приділяється розкриттю закономірностей лексико-семантичної і 

фразеологічної систем сучасної німецької мови, провідних тенденцій їхнього розвитку, 

обумовлених лінгвістичними і екстралінгвістичними причинами.  

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 

Термін вивчення: 6-й семестр (денне відділення) 

Кількість кредитів: 1,5 

Мета навчальної дисципліни полягає у тім, щоб на основі заглибленого і усебічного 

вивчення конкретних фактів словникового складу встановити загальну характеристику 

сучасного стану словникового складу мови, специфічні його особливості для німецької та 

української мов, порівняти структурні моделі слів, продуктивні типи і засоби словотвору, 

встановити системний характер лексики і закономірності, що зумовлюють її своєрідність для 

мов, що вивчаються.  

Результати навчання: розвиток у студентів творчого наукового мислення, ознайомлення з 

різними методами лінгвістичного дослідження, уміння робити самостійні узагальнення і 

висновки зі спостережень над фактичним матеріалом, зіставляти факти німецької мови з 

іншими іноземними і рідною мовами.  

Студент повинен  

знати:  

 закономірності лексико-семантичної і фразеологічної систем сучасної німецької та 

української мов, тенденції їхнього розвитку, обумовлені лінгвістичними і 

екстралінгвістичними причинами.  

 основні методи дослідження словникового складу досліджуваних мов, освітлені в 

монографіях, періодичних виданнях і дисертаціях останнього часу. 

 загальну характеристику сучасного стану словникового складу німецької та 

української мов, специфічні його особливості, структурні моделі вхідних у нього слів, 

продуктивні типи і засоби словотвору в сучасній німецькій та українській мові, 

системний характер лексики і закономірності, що обумовлюють її своєрідність на 

основі поглибленого і усебічного вивчення фактів словникового складу. 

вміти: 

 робити самостійні висновки зі спостережень над фактичним мовним матеріалом, 

здійснювати порівняння мовних фактів.  

 аналізувати конкретний мовний матеріал і пояснити найбільш важливі і типові явища 



в лексиці і фразеології сучасної німецької та української мов.  

 реферувати наукову літературу, проводити лексикологічний і фразеологічний аналіз 

тексту.  

 аналізувати різні типи словників (тлумачні, синонімічні, фразеологічні і ін.).  

 зіставляти факти німецької мови з українською.  

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота 

Методи викладання: лекційні та семінарські заняття  

Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 

навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс закінчується іспитом. 

Мова викладання: німецька, українська  

 


