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Анотація навчальної дисципліни: “Лексикологія англійської мови)”  
для студентів ІV курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного університету                                     
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп студентів: ЯА–41; ЯА–42); напрям 
підготовки: 035 “Філологія”, спеціалізація: англійська мова; освітньо–кваліфікаційний рівень підготовки фахівців: 6.020303 
“бакалавр”. 
 
 РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Шамаєва Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
методики та практики викладання іноземної мови. 

Програма навчальної дисципліни “Лексикологія англійської мови” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “бакалавр”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення особливостей лексичного складу сучасної 
англійської мови. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. тематичний блок № 1 (7 та 8 навчальний семестр). 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Лексикологія англійської мови” є ознайомлення студентів 

з базовими питаннями основних розділів курсу лексикології сучасної англійської мови, включаючи її предмет та 
завдання, словотвір, морфологічну та семантичну будову англійського слова, етимологічні засади англійської 
лексики, стилістичний та фразеологічний склад сучасної англійської лексичної системи, варіанти і діалекти 
англійської мови. У фокусі курсу також надання емпіричного відчуття тісного взаємозв’язку між теоретичним 
матеріалом, що вивчається, та матеріалом для практичної семінарської та самостійної роботи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Лексикологія англійської мови” є поглиблення знань, 
одержаних у базових теоретичних курсах з лінгвістичних дисциплін у лексикологічному річищі; розвиток науково-
дослідного аналітичного мислення у філологічних розвідках з приділенням особливої уваги основним цілям та 
завданням лексикології сучасної англійської мови у контексті вивчення мовних явищ; опанування поняттєво-
термінологічного апарату та використання знань з лексикології сучасної англійської мови при аналізуванні 
фактичного матеріалу з урахуванням мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання: знати: об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади лексикології, базові 
питання та коло проблем лексикологічних студій ХХІ сторіччя, етимологічний склад, стильові шари словникового 
складу англійської мови, принципи процесів породження та сприйняття словникових одиниць англійської мови, 
способи словотворення, провідні положення семасіології, фразеології, неології, полісемії, синонімії та антонімії 
англійської мови;  вміти: розуміти і вживати широкий спектр метамовних одиниць сучасної лексикології; 
застосовувати знання, одержані у базових теоретичних курсах з мовознавства у лексикологічному скопусі; 
ефективно використовувати теоретико-методологічну базу лексикології задля осмислення, класифікації, логічного 
інтерпретативного аналізу фактичного матеріалу з письмових та усних джерел; більш глибоко розуміти/виявляти 
загальні закони лексичної семантики англійської мови; обґрунтовувати значущість кожного з компонентів 
семантичної структури слова/лексичної системи мови, що вивчається, удосконалюючи свою лексикографічно-
лінгвокультурологічну базу як необхідний складник міжкультурної діяльнісної компетенції філолога ХХІ століття 
у сучасному полі-етнічному соціально-мовному просторі. 
 

2. Рекомендоване методичне забезпечення 
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Навчально–методична література, видана у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
1.  Шамаєва Ю.Ю. Основи когнітивної лінгвістики : [матеріали до лекційного курсу для студентів старших 
курсів заочної форми навчання факультету іноземних мов] / Ю.Ю. Шамаєва. – Харків : Харківський 
національний університет імені В.Н.Каразіна, 2012. –– 64 с. 
 

Базова література, видана в Україні 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або в електронній версії) 
1.  Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П.Кочерган. –– К.: Академія, 2010. – 463 с. 
2.  Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія та практика / А.Г.Ніколенко. – Вінниця:                                   
Нова Книга, 2007. –– 528 с. 

Базова література, видана за кордоном 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або в електронній версії) 
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / Арнольд И.В. – М.: Высш. шк., 1986. – 296 с. 
2. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н.– М. : 
Дрофа, 2007. –– 287 с. 
3.  Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков / Н.Б. Мечковская. –– 
М. : Флинта, 2006. –– 312 с. 

Допоміжна література, видана в Україні 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна або у Харківській державній науковій бібліотеці) 
1. Гороть Є.І. Нариси з лексикології сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова. – Луцьк: РВВ “Вежа” 
Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008. – 372 с. 
2. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. –  Львів: ПАІС, 2012. 
– 228 с. 
3. Козуб Л.С. Modern English Lexicology / Л.С.Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 132 с. 
 

Допоміжна література, видана за кордоном 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна або у Харківській державній науковій бібліотеці) 
4. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 208 с. 
5. Jackson H. Words and their meaning. – New York: Longman, 2013. – 279 p. 
 

3. Інформаційні ресурси 
1. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. (2007) URL: http: www. Philology.ru/lin-
guistics/lakoff-johnson-90.htm 
2. Bickerton D. Language evolution: A brief guide for linguists. (2005). URL: 
http://www.derekbickerton.com/blog/SCIENCE/_Archives/2005/7/1/989799.html 
3. Hoffmeyer J. Life and reference.2001. URL: http://www.c3.lang.gov/~rocha/pattee/hoffmeyer. 
4. Fauconnier G. Introduction to Lexicology Methods and Generalizations [Електронний ресурс] / Gilles Fauconnier // 
Methods and Generalizations. In T. Janssen and G. Redeker (Eds). Scope and Foundations of Cognitive Linguistics. The 
Hague: Mouton De Gruyter. Cognitive Linguistics Research Series. . – Режим доступу : 
http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Fauconnier_99.html.  
5. Grady J. Blending and Metaphor [Електронний ресурс] / J. Grady, T. Oakley, S. Coulson. – Режим доступу : 
http://markturner.org/blendaphor.html 
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