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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна лексикологія німецької та 
української мови” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  
бакалаврів 

 
спеціальності (напряму): 035 Філологія 

 
спеціалізації: Германські мови та літератури 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни — не тільки повідомити студентам 

певний обсяг інформації, але і розвити в них творче наукове мислення, ознайомити з 
різними методами лінгвістичного дослідження, учити умінню робити самостійні 
узагальнення і висновки зі спостережень над фактичним матеріалом, зіставляти факти 
німецької мови з іншими іноземними і рідною мовами. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

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.  

 
 1.3. Кількість кредитів 1,5 

 
1.4. Загальна кількість годин 54 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
3-й - 

Семестр 
6-й - 

Лекції 
 28 год. - 

Практичні, семінарські заняття 
 6 год. - 

Самостійна робота 
 20 год. - 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

Студенти мають: 

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 
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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.  

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Назва 
Тема 1. Лексикологія як розділ мовознавства і як навчальна дисципліна. Порівняльна 
лексикологія. 
1.1. Предмет лексикології – вчення про словниковий склад мови.  
1.2. Теоретичне та практичне значення лексикології. 
1.3. Лексикологічні напрями.  
1.4. Розділи лексикології.  
1.5. Лексикологія та лексикографія.  
1.6. Взаємозв'язок лексикології з лінгвістичними дисциплінами.  
1.7. Методологічні принципи порівняльної лексикології. 
 
Тема 2. Слово як основна номінативна одиниця мовної діяльності 
2.1. Поліфункціональність слова.  
2.2. Слово як єдність звучання та значення.  
2.3. Формальна структура слова.  
2.4. Особливості фонетичного оформлення німецького та українського слова.  
2.5. Морфологічна структура німецького та українського слова. 
 
Тема 3. Лексичне значення слова 
3.1. Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні етапи формування семантичної структури 
слова.  
3.2. Визначення семантики слова на основі теорії відображення.  
3.3. Денотативні, сигніфікативні та конотативні компоненти лексичного значення. 
3.4. Конфігурація семем як один із способів об'єктивації лексичного значення.  
3.5. Способи номінації у сучасній німецькій та українській мові.  
3.6. Первинна та вторинна номінація.  
3.7. Мотивовані та немотивовані знаки. Найменування за ознакою. Внутрішня структура 
слова. 
 
Тема 4. Синтагматичні зв'язки слів у лексико-семантичній системі мови 
4.1. Лінійний характер синтагматичних зв'язків лексичних одиниць.  
4.2. Валентність та дистрибуція.  
4.3. Лексико-семантична сполученість слів.  
4.4. Характеристика словників валентності та дистрибуції німецьких та українських 
дієслів, іменників та прикметників. 
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Тема 5. Парадигматичні зв'язки слів у лексико-семантичній системі мови 
5.1. Парадигматичні відносини та метод субституції.  
5.2. Синоніми та їх типи: ідеографічні, стилістичні синоніми, територіальні чи регіональні 
дублети. Синонімічні ряди та їх структура. Системний характер синонімів, 
співвідношення синонімії та полісемії, синонімії та антонімії, поповнення синонімічних 
рядів завдяки запозиченням та діалектичним словам. 
5.3. Антоніми та їх типи: різнокореневі, однокореневі, внутрішньослівні, контрадикторні, 
контрарні, комплементарні. 
5.4. Гіперонімічні відношення між словами. Співвідношення гіперонімів та гіпонімів у 
складі лексично-семантичних груп та тематичних рядів. Семантичні поля та лексико-
семантичні групи. 
 
Тема 6. Епідигматичні зв’язки слів у лексико-семантичній системі мови 
6.1. Багатозначність як діахронне явище 
6.2. Лексична омонімія та засоби її відмежування від багатозначності 
 
Тема 7. Семантична деривація або змінювання значення слова 
7.1. Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні причини зміни слова.  
7.2. Типи семантичної деривації: генералізація, спеціалізація, значення, найменування.  
7.3. Асоціативні типи переносу найменування: метафора, метонімія, евфемізм. Лексико-
семантична система та процеси семантичної деривації. 
 
Тема 8. Словотвір як відносно самостійна дисципліна 
8.1. Становлення вчення про словотвір як окремої галузі лінгвістичної науки.  
8.2. Зв'язки словотвору з граматикою, лексикологією, стилістикою, лінгвістикою тексту.  
8.3. Словотворчі одиниці: дериват, словотворча пара, словотворчий тип, словотворчий 
ланцюжок, словотворча парадигма, словотворче гніздо, словотворчий ряд, словотворча 
категорія. 
8.4. Методи словотворчого аналізу. Словотворчий та морфемний аналізи. Аналіз за 
безпосередньо складовими. Трансформаційний аналіз. Словотворче моделювання. 
Семантичний аналіз дериватів. Внутрішня валентність слова. 
 
Тема 9. Рухомість лексико-семантичної системи німецької мови у порівнянні з 
українською  
9.1. Характерні риси словникового складу: наявність центру та периферії, взаємодія 
постійних та тимчасових компонентів, різноманітність семантичних відносин між 
компонентами, системний характер, постійний кількісний ріст.  
9.2. Неологізми та архаїзми. 
 
Тема 10. Лексичні запозичення в німецькій та українській мові 
10.1. Соціальні та лінгвістичні причини запозичень.  
10.2. Фонетична, графічна, граматична, лексична асиміляція запозичень.  
10.3. Хронологічна періодизація латинських, французьких, слов'янських, італійських, 
англійських запозичень.  
10.4. Інтернаціональна лексика у сучасній німецькій та українській мові. Особливості 
розвитку лексичних запозичень у сучасній німецькій та українській мові. 
 
Тема 11. Професійно-соціальна диференціація словникового складу 
11.1. Характеристика професійної лексики і жаргонів.  
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11.2. Наукова та технічна термінологія як особливий вид професійної лексики. Сутність 
терміну, співвідношення професійної лексики, жаргонів та термінології, способи творення 
спеціальних термінів, запозичена термінологія.  
11.3. Мовна характеристика певних соціальних та вікових груп. Сучасний молодіжний 
жаргон. Модні слова. Арго та його соціальне коріння.  
11.4. Співвідношення загальнословникового складу та спеціальної лексики. 
 
Тема 12. Територіальна диференціація словникового складу німецької та української мов. 
12.1. Національні варіанти німецької мови. Уніцентричність української мови. 
12.2. Загальна характеристика мови ФРН, австрійського та швейцарського варіантів 
німецької мови.  
12.3. Поняття територіальної диференціації. Соціолінгвістичні причини виникнення 
територіальних розбіжностей в лексиці німецької та української мови.  
12.4. Співвідношення літературної мови та діалектів. Процес запозичення діалектів в 
літературній мові.  
12.5. Роль територіальних варіантів в збагаченні лексики німецької та української мови. 
Провідні тенденції розвитку територіальних варіантів. Територіальні дублети і 
територіальні синоніми. 
 
Тема 13. Загальні проблеми фразеології 
13.1. Предмет, завдання і місце фразеології в сучасному 
мовознавстві.  
13.2. Методи дослідження фразеології.  
13.3. Вільні словосполучення та їх лексикалізація. Проблема стійкості та ідіоматичності 
мовних утворень.  
13.4.Стійкі словосполучення і фразеологічні одиниці. Межі фразеології.  
13.5. Проблеми класифікації фразеологічних одиниць. 
13.6. Семантичні опозиції фразеологічних та лексичних одиниць (фразеологічна синонімія 
фразеологічна полісемія – лексична полісемія фразеологічна антонімія – лексична 
антонімія). 
 
Тема 14. Спірні питання фразелогії та її текстотвірні потенції 
14.1. Основні типи фразеологічних одиниць сучасної німецької та української мови та їх 
коротка характеристика: дієслівні фразеологічні одиниці, парні слова, компаративні 
сполучення, запозичена фразеологія.  
14.2. Специфіка "крилатих" слів, приказок, прислів'їв. Стійкі словесні комплекси, що 
знаходяться за межами фразеологічного фонду лексичні єдності, фразеологізовані 
утворення, аналітичні конструкції, типові граматико-стилістичні конструкції. 
14.3. Проблема структурно-семантичного моделювання фразеологічних одиниць. 
14.4. Стилістичне використання фразеологізмів в художній літературі та публіцистиці. 
 
Тема 15. Лексикографія 
15.1. Принципи лексикографії.  
15.2. Характеристики окремих типів словників. Парадигматичні словники. Синтагматичні 
словники. Епідигматичні словники. Перекладні словники 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1. 
Тема 1. Лексикологія як розділ мовознавства і як 
навчальна дисципліна. Порівняльна лексикологія 3 2  - - 1 

Тема 2. Слово як основна номінативна одиниця 
мовної діяльності 3 2  - - 1 

Тема 3. Лексичне значення слова 3 2  - - 1 
Тема 4. Синтагматичні зв'язки слів у лексико-
семантичній системі мови 5 2 1 - - 2 

Тема 5. Парадигматичні зв'язки слів у лексико-
семантичній системі мови  5 2 1 - - 2 

Тема 6. Епідигматичні зв’язки слів у лексико-
семантичній системі мови 3 2  - - 1 

Тема 7. Семантична деривація або змінювання 
значення слова 3 2  - - 1 

Тема 8. Словотвір як відносно самостійна 
дисципліна 5 2 1 - - 2 

Тема 9. Рухомість лексико-семантичної системи 
німецької мови у порівнянні з українською 3 2  - - 1 

Тема 10. Лексичні запозичення 3 2  - - 1 
Тема 11. Професійно-соціальна диференціація 
словникового складу 3 2  - - 1 

Тема 12. Територіальна диференціація 
словникового складу німецької та української мов 3 2  - - 1 

Тема 13. Загальні проблеми фразеології 3 2  - - 1 
Тема 14. Спірні питання фразеології та її 
текстотвірні потенції 4 1 1 - - 2 

Тема 15. Лексикографія 4 1 1 - - 2 
Модульний контроль  1 - 1 - - - 

Усього годин 
54 

28 6 - - 20 

 
4. Теми лекційних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Лексикологія як розділ мовознавства і як навчальна 
дисципліна. Порівняльна лексикологія 
Предмет лексикології – вчення про словниковий склад 
мови. Теоретичне та практичне значення лексикології. 
Лексикологічні напрями. Розділи лексикології. 
Взаємозв'язок лексикології з лінгвістичними 
дисциплінами. 

2 - 

2. Слово як основна номінативна одиниця мовної 
діяльності 

2 - 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

Поліфункціональність слова. Слово як єдність звучання 
та значення. Формальна структура слова.  

3. Лексичне значення слова 
Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні етапи 
формування семантичної структури слова. Визначення 
семантики слова на основі теорії відображення. 
Денотативні, сигніфікативні та конотативні компоненти 
лексичного значення. Конфігурація семем як один із 
способів об'єктивації лексичного значення.  

2 - 

4. Синтагматичні зв'язки слів у лексико-семантичній 
системі мови 
Лінійний характер синтагматичних зв'язків лексичних 
одиниць. Валентність та дистрибуція. Лексико-
семантична сполученість слів.  

2 - 

5. Парадигматичні зв'язки слів у лексико-семантичній 
системі мови 
Парадигматичні відносини та метод субституції.  
Синоніми та їх типи: ідеографічні, стилістичні синоніми, 
територіальні чи регіональні дублети.  
Антоніми та їх типи: різнокореневі, однокореневі, 
внутрішньослівні, контрадикторні, контрарні, 
комплементарні. 
Гіперонімічні відношення між словами. Співвідношення 
гіперонімів та гіпонімів у складі лексично-семантичних 
груп та тематичних рядів.  

2 - 

6. Епідигматичні зв’язки слів у лексико-семантичній 
системі мови 
Багатозначність як діахронне явище. Лексична омонімія 
та засоби її відмежування від багатозначності 

2 - 

7. Семантична деривація або змінювання значення слова 
Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні причини зміни 
слова.  
Типи семантичної деривації: генералізація, спеціалізація 
значення, найменування. Асоціативні типи переносу 
найменування. Лексико-семантична система та процеси 
семантичної деривації. 

2 - 

8. Словотвір як відносно самостійна дисципліна 
Становлення вчення про словотвір як окремої галузі 
лінгвістичної науки. Зв'язки словотвору з граматикою, 
лексикологією, стилістикою, лінгвістикою тексту.  
Словотворчі одиниці: дериват, словотворча пара, 
словотворчий тип, словотворчий ланцюжок, словотворча 
парадигма, словотворче гніздо, словотворчий ряд, 
словотворча категорія. Методи словотворчого аналізу.  

2 - 

9. Рухомість лексико-семантичної системи німецької мови 
у порівнянні з українською 
Характерні риси словникового складу: наявність центру 
та периферії, взаємодія постійних та тимчасових 
компонентів, різноманітність семантичних відносин між 

2 - 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

компонентами, системний характер, постійний 
кількісний ріст. Неологізми та архаїзми. 

10. Лексичні запозичення 
Соціальні та лінгвістичні причини запозичень. 
Фонетична, графічна, граматична, лексична асиміляція 
запозичень.  
Інтернаціональна лексика у сучасній німецькій та 
українській мові.  

2 - 

11. Професійно-соціальна диференціація словникового 
складу 
Характеристика професійної лексики і жаргонів.  
Наукова та технічна термінологія як особливий вид 
професійної лексики. Сутність терміну, співвідношення 
професійної лексики, жаргонів та термінології, способи 
творення спеціальних термінів, запозичена термінологія 
Мовна характеристика певних соціальних та вікових 
груп. Співвідношення загальнословникового складу та 
спеціальної лексики. 

2 - 

12. Територіальна диференціація словникового складу 
німецької та української м 
Національні варіанти німецької мови. Уніцентричність 
української мови. Загальна характеристика мови ФРН, 
австрійського та швейцарського варіантів німецької 
мови. Поняття територіальної диференціації. 
Соціолінгвістичні причини виникнення територіальних 
розбіжностей в лексиці німецької та української мови. 
Роль територіальних варіантів в збагаченні лексики. 
Провідні тенденції розвитку територіальних варіантів. 

2 - 

13. Загальні проблеми фразеології 
Предмет, завдання і місце фразеології в сучасному 
мовознавстві. Методи дослідження фразеології. Вільні 
словосполучення та їх лексикалізація. Проблема 
стійкості та ідіоматичності мовних утворень. Проблеми 
класифікації фразеологічних одиниць. Семантичні 
опозиції фразеологічних та лексичних одиниць 
(фразеологічна синонімія фразеологічна полісемія – 
лексична полісемія фразеологічна антонімія – лексична 
антонімія). 

2 - 

14.  Спірні питання фразеології та її текстотвірні потенції 
Стійкі словесні комплекси, що знаходяться за межами 
фразеологічного фонду лексичні єдності, 
фразеологізовані утворення, аналітичні конструкції, 
типові граматико-стилістичні конструкції. 

1 - 

15. Лексикографія. Принципи лексикографії. Схема 
побудування словникової статті.  

1 - 

 Усього  28 - 
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5. Теми семінарських  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Синтагматичні відношення в німецькій та українській 
мові: валентність, сполучуваність, ко- та контекст 

1 - 

2. Системний характер синонімів, співвідношення 
синонімії та полісемії, синонімії та антонімії, 
поповнення синонімічних рядів завдяки запозиченням 
та діалектичним словам. Семантичні поля та лексико-
семантичні групи. 

1 - 

3. Словотворчий та морфемний аналізи. Аналіз за 
безпосередньо складовими. Трансформаційний аналіз. 
Словотворче моделювання. Семантичний аналіз 
дериватів. Порівняння продуктивності морфологічної 
будови слова в німецькій та українській мові.  

1 - 

4. Основні типи фразеологічних одиниць сучасної 
німецької та української мов та їх коротка 
характеристика: дієслівні фразеологічні одиниці, парні 
слова, компаративні сполучення, запозичена 
фразеологія.  
Специфіка "крилатих" слів, приказок, прислів'їв.  

1 - 

5. Характеристики окремих типів словників. 
Парадигматичні словники. Синтагматичні словники. 
Епідигматичні словники. Перекладні словники. 
Електронні словники 

1 - 

6.  Модульний контроль 1 - 
 Усього  6 - 

 
6. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

(стаціонар) 

Кількість 
годин 
(з/в) 

1. Лексикологія та лексикографія. Методологічні 
принципи порівняльної лексикології. 

1 - 

2. Особливості фонетичного оформлення німецького та 
українського слова.  
Морфологічна структура німецького та українського 
слова. Спільні та розбіжні риси. 

1 - 

3. Способи номінації у сучасній німецькій та українській 
мові. Первинна та вторинна номінація. Мотивовані та 
немотивовані знаки. Найменування за ознакою. 
Внутрішня структура слова. 

1 - 

4. Підготовка до семінарського заняття: Характеристика 
словників валентності та дистрибуції дієслів, іменників 
та прикметників німьецкої та української мов. 

2 - 

5. Підготовка до семінарського заняття: Синонімічні ряди 
та їх структура.  

2 - 

6. Робота зі словниками: розмежування омонімів та 
багатозначних слів в німецькій та українській мовах 

1 - 
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7. Види лексичних метафор та метонімій 1 - 
8. Підготовка до семінарського заняття: відпрацювання 

методів словотворчого аналізу. Виділення 
найпродуктивніших словотворчих моделей в німецькій 
та українській мовах  

2 - 

9.  Причини неологізації та архаїзації. Засоби 
систематизації рухомого шару лексичної системи 

1 - 

10. Хронологічна періодизація латинських, французьких, 
італійських, англійських запозичень в німецькій та 
українській мовах. Особливості розвитку лексичних 
запозичень. 

1 - 

11. Модні слова. Сучасний молодіжний жаргон. 1 - 
12. Співвідношення літературної мови та діалектів. Процес 

запозичення діалектів в літературній мові. Територіальні 
дублети і територіальні синоніми. 

1 - 

13.  Стійкі словосполучення і фразеологічні одиниці. Межі 
фразеології. 

1 - 

14.  Проблема структурно-семантичного моделювання 
фразеологічних одиниць. Стилістичне використання 
фразеологізмів в художній літературі та публіцистиці. 

2 - 

15.  Принципи ідентифікації окремих типів словників. 
Правила користування і укладання словників.  

2 - 

 Усього  20  - 
 

7. Методи контролю 
 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час 
практичних (семінарських) занять, так і в кінці тематичного блоку (тест) та семестру 
(іспит). 

У рамках аудиторної роботи проводиться усне опитування питань, що виносяться 
на самостійне опрацювання, здійснюється поточний контроль у вигляді тестових 
завдань, лексичного аналізу текстів.  

Курс завершується контрольною роботою, яка складається з практичних завдань. 
Заключний контроль (іспит) проводиться у формі тесту і включає в себе як 

теоретичні, так і практичні завдання.  
 

8. Схема нарахування балів 
 

Приклад для екзамену 
Поточний контроль та самостійна 

робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1  
60 

(20 відвідування + 
40 поточна успішність) 

40 100 

 
Критерії оцінювання 

♦ Поточні тести (4 за тематичний блок, 10 завдань кожний, 0,5 бали за правильну 
відповідь, макс. 20 балів);  

♦ підсумкова контрольна робота (1 г.): 40 питань (0,5 бали за правильну відповідь, макс. 
20 балів) 

♦ Іспит (2 г.): 20 питань множинного вибору (макс. 20 балів), 5 практичних завдань 
(макс. 20 балів). Усього за іспит макс. 40 балів. 
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Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
тематичного блоку, складає 30. 

До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які засвоїли не 
менше 50% навчального матеріалу і отримали за тематичний блок не менше 30 балів. 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
9. Рекомендована література 

Основна література 
1. Степанова М. Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – 272 с.  
2. Искоз А. М., Ленкова А.Ф. Лексикология немецкого языка. – 3-е изд., испр.и доп. – Л.: 
Просвещение, 1970. – 296 с.  
3. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 416 с. 
4. Лисиченко Л. А. Лексикологiя сучасної української мови: Семантична структура слова. 
– Х.: Вища школа, Вид-во при ХДУ, 1977. – 114 с. 
5. Оніщенко Н.А. Конспект лекцій з порівняльної лексикології німецької та української 
мов: Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 96 с. 
 

Допоміжна література 
6. Девкин В. Д. Практикум по лексикологии немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1962. 
– 254 с.  
7. Девкин В. Д. Немецкая лексикография: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая 
школа, 2005. – 670 с.  
8. Ващенко В.С. Українська лексикологiя. Семантико-стилистична типологiя слiв. – 
Днiпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1979 . – 127 с. 
9. Волох О.Т. Сучасна українська лiтературна мова: Вступ. Фонетика. Орфоепiя. Графiка i 
орфографiя. Лексикологiя. Фразеологiя. Лексикографiя. Словотвiр. – 2-е вид., перероб. i 
доп. – К.: Вища школа, 1986. – 199 с. 
10. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen: Niemeyer, 1992. – 
586 S. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
Lexikologie: Die deutsche Gegenwartssprache: Übungsbuch" -http://kruchenet.ru/lib/Book-10-
66.html 
www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_3016.pdf 
http://www.helpforlinguist.narod.ru/lexikology.html 
uz.ref.uz/download.php?id=13380 
http://www.leidykla.eu/fileadmin/Kalbotyra_3/59_3/138-146.pdf 
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ1/mitarbeiter/busse/mat/Liste-15-Lexikologie-1-
Grundlagen.pdf 
http://www.helsinki.fi/~lenk/Lexikologie.htm 
http://www.univie.ac.at/iggerm/Lexikologie_der_deutschen_Gegenwartssprache.pdf 
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