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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Лексикологія англійської мови» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з філології за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра. 

 
напряму 035 філологія 

 
спеціалізації Германські мови і література 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексичний склад англійської мови, 

лексема як одиниця лексичного складу, внутрішня за зовнішня структура лексеми, базові 
засоби словотворення в сучасній англійській мові, динаміка семантичного простору 
англійської мови та підходи до його вивчення, історія формування вокабуляру, його 
стилістичне та варіантне розшарування. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. Лексема як одиниця лексикологічного аналізу 
2. Англійський словник як система 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» є 
розширення знань про слово та його структуру в англійській мові та лексику англійської 
мови як систему. Студенти ознайомлюються з процесом формування словникового складу 
англійської мови, семантичною та морфологічною структурою слова, словотворенням. 
Приділяється увага проблемі семантичних трансформацій лексем, когнітивному аспекту 
створення лексичної системи як форми реалізації національної концептосфери. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами навичок 
використання прийомів семантичного, морфологічного та когнітивного аналізу лексем та 
загального корпусу словникового складу англійської мови.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 
повинні досягти таких результатів навчання: 

 знати: принципи семантичного та морфологічного аналізу лексичних одиниць  
англійської мови; основні типи словотворення в англійській мові; загальні закономірності 
функціонування та розвитку лексичного складу англійської мови як системи в світлі 
досягнень сучасної лінгвістики; роль лексичних категорій (синонімії, антонімії, полісемії) 
в побудові мовлення; лінгвокогнітивні засади стилістичної та діалектної диференціації 
лексики 

вміти: проводити різнорівневий семантичний та морфологічний аналіз лексичних 
одиниць англійської мови; класифікувати лексеми за типом словотворення; проводити 
елементарний етимологічний аналіз лексем; розпізнавати лексичні категорії (синонімію, 
антонімію, омонімію) та їх типи; виконувати стилістичний аналіз лексики англійської 
мови. 
1.3. Кількість кредитів – 1,5. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 54. 
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2. Опис навчальної дисципліни 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
За вибором студента 

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 
Семестр 

6-й 
Лекції 
 26 год. 

Практичні, семінарські заняття 
8 год. 

Самостійна робота 
 20 год. 

 
 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 
 
Тематичний блок 1. Лексема як одиниця лексикологічного аналізу  
Тема 1. Лексикологія як наука про слово  
Визначення слова, базової одиниці лексичної системи. Типи лексичних одиниць. Основні 
завдання лексикології 
Тема 2. Семасіологія як розділ лексикології  
Семантика лексичних одиниць. Поняття про сему. Семантична структура слова. 
Принципи аналізу семантичної структури слова. Поняття про полісемію. 
Тема 3. Морфологічна структура слова 
Поняття про морфологічну структуру слова. Морфема. Типологія морфем. Морфологічна 
класифікація слів. 
Тема 4. Словотворення  
Поняття про словотворну модель, типологія словотворних моделей. Афіксація. Типологія 
афіксів. 
Тема 5. Конверсія та подібні процеси словотворення. Скорочення 
Поняття про конверсію, субстантивацію (повну та часткову), скорочення та його типи   
Тема 6. Складні слова  
Структура та базові принципи створення складних слів. Принципи їх класифікації  
Тема 7. Фразеологія як розділ лексикології  
Поняття про фразову єдність. Поняття валентності. Класифікація фразових єдностей та 
принцип їх аналізу 
 
Тематичний блок 2. Англійський словник як система 
Тема 1. Англійський словник як система 
Системна структура англійського словника. Поняття про лексико-семантичне поле. 
Типологія семантичних структур  
Тема 2. Мотивація у значенні лексичних одиниць 
Поняття про мотивацію. Типологія та причини семантичних змін 
Тема 3. Лексичні категорії в словнику англійської мови  
Омоніми. Синоніми. Антоніми. Їх типологія  
Тема 4. Запозичення у англійському словнику 
Джерела та історія запозичень в англійській мові 
Тема 5. Стилістично маркована лексика англійської мови 
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Поняття про стильове розшарування словника англійської мови 
Тема 6. Англійська лексикографія  
Історія та сучасність англійської лексикографії. Принципи класифікації словників  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п ср л п ср 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 
Тематичний блок 1 

Тема 1.   2       
Тема 2.  2 2      
Тема 3.  2       
Тема 4.  2  4     
Тема 5.  2  4     
Тема 6.  2 2 2     
Тема 7.  2       
Разом за блоком 1  14 4 10     

Тематичний блок 2 
Тема 1.  2       
Тема 2.  2  2     
Тема 3.  2  2     
Тема 4.  2 2 2     
Тема 5.  2 2 2     
Тема 6.  2  2     
Разом за блоком 2  12 4 10     

Усього годин   26 8 20     
 

5. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Тематичний блок 1  
1.1. Семантична структури слова. Вирішення практичних завдань з 

компонентного та контекстного аналізу. Аналіз полісемантичних 
слів. Вирішення практичних завдань з морфемного аналізу  

2 

1.2. Полісемантичні слова. Морфемний аналіз слів. Визначення типу 
словотворення скорочень та семантики складних слів.  

2 

 Тематичний блок 2  
2.1. Запозичення в англійському словнику (виконання практичних 

завдань з аналізу запозичень). Національні варіанти англійської 
мови 

2 

2.2. Стилістично маркована і стилістично нейтральна лексика 
(виконання практичних завдань з стилістичного аналізу лексики) 

2 

 
6. Самостійна  робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

Тематичний 
блок 1 

Продуктивні типи словотворення в 
сучасній англійській мові. 

10 тест 
(множ. 



 6 

вибір) 
Тематичний 

блок 2 
Семантичні зміни у лексичному складі 
мови: історичні та лінгвістичні причини 

4 тест 
(множ. 
вибір) 

Тематичний 
блок 2 

Неологізми та оказіоналізми в англійській 
лексиці 

2 виноситься 
на іспит 

Тематичний 
блок 2 

Національні варіанти англійської мови 2 виноситься 
на іспит 

Тематичний 
блок 2 

Лексикографія. Типи словників 
англійської мови 

2 виноситься 
на іспит 

 Разом  20  
 

8. Методи навчання 
1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3. Практичні методи: вправи, навчальна праця. Серед вправ виділяють: 

а) усні вправи;  
б) письмові вправи — конспекти та ін. 

4. Робота з матеріалами лекцій. 
 

9. Методи контролю 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю.  

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
cеместровий 

контроль 
(іспит) 

Сума 

Тематичний блок 1 
 

Тематичний блок 2 
 40 100 

30 30 
Форми контролю навчальних здобутків студентів: 
Письмове опитування у формі множинного вибору. 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування кожного 

окремого тематичного блока – 15 (50%). 
Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він 

впорався з 50 % навчального матеріалу 2-х тематичних блоків, тобто набрав не менше 30 
балів (50%). 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 70-89 добре  
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50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література 

 
1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: 
Учеб. пособие для студентов. – М.: Дрофа, 1999. – 288 с. 
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-ов и фак-
ов ин. яз.  – 3-е изд., М.: Высш. шк., 1986. – 295 с.  
3. Rayevskaya M.M. English lexicology. Kiev, 1979. 

 
Допоміжна література 

1.  Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: Уч. пособие. - М.: Высшая 
школа, 2003. – 168 с.  
2.  Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М. : Школа «Языки славянских культур», 2004. - 8   
3.  Кунин А.В. Английская фразеология. – М.: Высшая школа, 1981. 
4.  Попова З.Н., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. – Воронеж, 2003. – 60 с. 
5.  Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Отв. ред. Б.А. 
Серебренников. М., 1988. – 216 с. 

 
 

Інформаційні ресурси 
1. Oxford Dictionaries online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://oxforddictionaries.com/ 
2. Cambridge Dictionary Online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dictionary.cambridge.org/ 
3. Longman English Dictionary Online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ldoceonline.com/ 
4. Merriam-Webster online. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.merriam-
webster.com/  
5. Time Magazine Corpus of American English. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://corpus.byu.edu/time/  
6. Wordia http://www.wordia.com/ 
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