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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Лексикологія китайської мови” складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 

бакалаврів _____________________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності (напряму) 035 «Філологія»__________________ 

 

спеціалізації східні мови і літератури 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Підготовка філологічно освіченого фахівця в області лінгвістики, що має сформоване уявлення 

про лексико-семантичну систему мови і про її роль в здійсненні експресивної, комунікативної і 

прагматичної функцій мови. Знання структурних дериватів, семантичних, прагматичних  і інших 

особливостей мови, що вивчається, сприяє успішнішій адаптації до нового мовного середовища, 

до нових мовних стандартів і мовних ситуацій і, як наслідок, адекватного використання мовних 

засобів. 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Розвиток професійних  компетенцій лінгвіста, умови, необхідної для успішної реалізації 

професійних якостей фахівця даного напряму, а саме: вироблення поняття про лексичні одиниці і 

стосунки між ними в системі; формування уявлення про формальну і змістовну сторони мовних 

знаків і їх функціонуванні; ознайомлення студентів з сучасними методами дослідження в області 

лексикології і їх вживання з конкретними цілями; ознайомлення з поглядами у вітчизняній і 

зарубіжній лінгвістиці на різні проблеми; розвиток у студентів уміння застосовувати теоретичні 

знання по лексикології мови до практичного вживання; розвиток у студентів уміння самостійно 

переробляти поточну наукову інформацію по дослідженнях мови в області лексикології. 
 1.3. Кількість кредитів 1.5 

 

1.4. Загальна кількість годин 54 год.  

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

6-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

22 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Не передбачається програмою 
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1.6. Заплановані результати навчання: володіти системою лінгвістичних знань, що 

включає знання основних лексичних, словотворчих явищ і закономірностей функціонування 

іноземної мови, що вивчається, його функціональних різновидів;  володіти основними 

особливостями офіційного, нейтрального і неофіційного регістрів спілкування;  уміти 

працювати з електронними словниками і іншими електронними ресурсами для вирішення 

лінгвістичних завдань;  володіти основами сучасної інформаційної і бібліографічної 

культури. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Загальні питання лексикології 

 Тема 1. Загальні питання лексикології. Співвідношення слова і морфеми. 

Парадигматичні стосунки ЛО. 

Що таке лексикологія, вміст, предмет і завдання лексикології, проблеми лексикології 

китайської мови 

 Тема 2.Семантична диференціація словарного складу 

Основна лексична одиниця мови – слово. Слово в сучасній китайській мові. Явище 

ізоморфізму в сучасній китайській мові. 

 Розділ 2. Випаткові питання лексикології китайської мови 

 Тема 1. Напівафіксальне словотворення 

Напівпрефіксація, напівсуфіксацiя,  

 і Тема 2. Афiксальне словотворення 

Афiксальне словотворення 

 Тема 3. Основні типи лексичних одиниць 

Однозначні, багатозначні, рівнозначні слова. 

Тема 4. Класифікація словарного складу 

Відвічна, запозичена, сучасна лексика, архаїзми, історізми, неологізми. 

Тема 5. Класифікація лексики за вживанням 

Лексика необмеженого і обмеженого вживання. 

Розділ 3. Фразеологія 

Тема 1. Класифікація фразеологізмів 

Структурно-семантична, функціонально-стилістична класифікація 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Загальні питання лексикології 

Тема 1. Загальні 

питання 

лексикології. 

Співвідношення 

слова і морфеми. 

Парадигматичні 

стосунки ЛО. 

7 4    3       

Тема 2. Семантична 

диференціація 

словарного складу 

7 4    3       

Разом за розділом 1 14 8    6       

Розділ 2. Випадкові питання лексикології китайської мови 
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Тема 3. 

Напівафіксальне 

словотворення 

7 4    3       

Тема 4.. Афiксальне 

словотворення 
5 2    3       

Тема 5. Основні 

типи лексичних 

одиниць 

9 6    3       

Тема 6. 

Класифікація 

словарного складу 

7 4    3       

Тема 7. 

Класифікація 

лексики за 

вживанням 

7 4    3       

Разом за розділом 2 35 20    15       

Розділ 3. Фразеологія 

Тема 8. 

Класифікація 

фразеологізмів 

5 4    1       

Разом за розділом 3 5 4    1       

 Усього 

годин  
54 32    22       

 

АБО 

 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Загальні питання лексикології 

Разом за розділом 1 14 8    6       

Розділ 2. Випадкові питання лексикології китайської мови 

Разом за розділом 2 35 20    15       

Розділ 3. Фразеологія 

Разом за розділом 2 5 4    1       

Усього годин 54 32    22       

 

 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом    

 

5. Завдання для самостійної робота 
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№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Складне слово і словосполучення 3 

2 Етимологічно нероздільні слова 3 

3 Словоскладнення 3 

4 Сурядні складні слова 3 

5 Підрядні складні слова 3 

6 Предикативний тип зв'язку між компонентами похідного слова 3 

7 Особливий тип зв'язку між компонентами похідного слова 3 

8 Функціонально-стилістичні 

синоніми 

 3 

 Разом   

 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не передбачається програмою 

 

7. Методи контролю 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  

2. Метод тестового контролю.  

3. Метод самоконтролю. 

 
8. Схема нарахування балів 

  

 Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання 

залікової роботи 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

Розділ 

3 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

р
о
б

о
та

, 

п
ер

ед
б

ач
ен

а 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
м

 

п
л
ан

о
м

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
е 

за
в
д

ан
н

я
 

Р
аз

о
м

 

Е
к
за

м
ен

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
20  60 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

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 
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9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Семенас А.Л. Лексика китайского языка [Текст]: монография / А. Л. Семенас. - 

Москва: Муравей, 2000. 

Допоміжна література 

1. Астрахан Е.Б. Формирование лексики путунхуа: (Проблемы диалектных 

источников лексики национального языка): Канд. дис. ... филол. наук. — М., 1980. 

2. Васильева С.Г., Лю Хуанчжун. Китайско-русский словарь иностранных 

заимствований в современном китайском языке. - М.: Восточная книга, 2009. 

3. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. – М.: Просвещение, 1984. – 216 с. 

4. Горелов В.И. Стилистическая лексикология. — В кн.: «Стилистика современного 

китайского языка». — М.: Просвещение, 1979. 

5. Горелов В.И. О лексической синонимии в китайском языке.— Сб. «Вопросы 

лексической и грамматической семантики». М.: Наука, 1983. 

6. Готлиб О.М., Му Хуаин. Фразеология современного китайского языка. Синтаксис и 

стилистика. – М.: Восточная книга, 2007. 

 

Допоміжна література 
 

1. Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке.— М.: 

Наука, 1973. 

2. Исаенко Б.С. К проблеме границ китайского слова.—В кн.: «Опыт китайско-

русского фонетического словаря». — М.: Наука, 1957. 

3.  Кленин И.Д. Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке. — 

Вопр. языкознания, 1975, № 2. 

4. Кленин И.Д. Иноязычные заимствования в современном китайском языке. / Мир 

китайского языка. – №2. – М.: ИД «Муравей», 1998. – С.8-21. 

5.  Коротков Н.Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка: 

(Грамматическая природа слова). — М.: Наука, 1968. 

6.  Ли Шуцзюань, Янь Лиган. Словарь современного китайского сленга. - М.: 

Восточная книга, 2009. 

7.  Мудров Б.Г. К вопросу о «словах со связанным значением».— Труды института. 

Сер. «Иностранные языки», 1970, № 6. 

8.  Семенас А.Л. Копулятивный тип связи в лексике современного китайского языка: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук.— М., 1973. 
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9.  Солнцева Н.В., Солнцев В.М. Теоретическая грамматика современного китайского 

языка: (Проблемы морфологии). — М.: Военный институт, 1979. 

10.  Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике современного 

китайского языка. — Новосибирск: Наука, 1981. 

11.  Хаматова А.А. Омонимия в современном китайском языке.— Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 1981. 

12.  Цыкин В.А. Именное словопроизводство в современном китайском языке: 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1980. 

13. Щукин А.А. Современная китайская аббревиатура [Текст]: справочник / А. А. 
Щукин; Дальневосточный университет [ДВГУ]. Восточный институт. - Москва: 
АСТ; Москва: Восток-Запад, 2004. 
 

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

забезпечення 
 
 


