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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Лексикологія англійської мови” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки  
магістра та спеціаліста 
 

спеціальності (напряму)  
Філологія 

 
спеціалізації 
Мова і література (англійська) 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

1.1.1. 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; 

1.1.2. 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 є  

 1.2.1. поглиблення знань, одержаних у базових теоретичних курсах з лінгвістичних дисциплін у 
лексикологічному річищі;  

1.2.2. 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;  

1.2.3. 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. Кількість кредитів – 3  
 
1.4. Загальна кількість годин – 108  

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 
Заочна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
7-8-й 
Лекції 
12 год. 

Семінарські заняття 
8 год. 

Самостійна робота 
88 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання  

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів 
навчання: 
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знати:  
- об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади лексикології сучасної 
англійської мови,   
- основні поняття та коло дослідницьких питань лексикологічних студій; 
- 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 лексикології, застосовувати 
отримані знання на практиці,   
- виявляти та аналізувати лексикологічні особливості автентичного фактажу під час роботи 
з друкованими та відеоматеріалами,  
- максимально ефективно використовувати теоретико-методологічну базу лексикології з 
метою аналізу англомовного мовно-мовленнєвого матеріалу; 
-застосовувати знання, одержані у базових теоретичних курсах з мовознавства, у 
лексикологічному скопусі;  
- більш глибоко розуміти 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 поліетнічному соціально-мовному просторі. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Лексикологія англійської мови 

 
Тема 1. Лексикологія як лінгвістична дисципліна.  
Формуються фундаментальні уявлення про основні поняття лексикології. Об’єкт, предмет, 
базовий поняттєвий інструментарій лексикології. Взаємозв’язок з іншими науками. 

Тема 2. Семасіологія. Значення та типи значень. Полісемія. 
Багатопланова природа мови як основа її тотожності та різноманітності. Мова та ноосфера. Семасіологія. 
Значення та типи значень. Полісемія. Типи контекстів. 
Тема 3. Словотворення. Морфеми та їх типи. 
Словотворення. Морфеми та їх типи. Принципи морфемного аналізу. Продуктивні та непродуктивні 
способи словотворення. 
Тема 4. Синонімія. Антонімія. Омонімія. Полісемія. Стилістично нейтральна та стилістично маркована 
лексика.   
Англійський вокабуляр як адаптивна система. Поняття семантичного поля. Синонімія. Антонімія. 
Омонімія. Евфемізми. Неологізми. Стилістично нейтральна та стилістично маркована лексика. 

Тема 5. Фразеологія. Принципи класифікації фразеологічних одиниць.   
Основні поняття фразеології. Принципи класифікації та способи утворення фразеологічних одиниць. 

Тема 6. Етимологічний склад англійської мови. Запозичення та їх асиміляція. 
Етимологічний склад англійської мови. Запозичення. Критерії класифікації запозиченої лексики. 
Асиміляція запозичень та її типи. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тематичних блоків Кількість годин 
заочна форма 

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

Тема 1. Лексикологія як лінгвістична 
дисципліна.  17 2 1   14 

Тема 2. Семасіологія. Значення та 
типи значень. Полісемія. 17 2 1   14 

Тема 3. Словотворення. Морфеми та 
їх типи. 20 2 2   16 

Тема 4. Синонімія. Антонімія. 
Омонімія. Полісемія. Стилістично 
нейтральна та стилістично маркована 
лексика.   

19 2 1   16 

Тема 5. Фразеологія. Принципи 
класифікації фразеологічних одиниць. 20 2 2   16 

Тема 6. Етимологічний склад 
англійської мови. Запозичення та їх 
асиміляція. 

15 2 1   12 

Разом за розділом 1  108 12 8   88 
Усього годин  108 12 8   88 

 
4. Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми  

1 Лексикологія у міждисциплінарному скопусі. Основні положення семасіології. 
Лексичне значення. 

2 

2 Способи словотворення. Семантична структура англійських слів. 2 
3 Полісемія. Метафора та метонімія. Синоніми. Омоніми. Пароніми. Антоніми. 

Евфемізми. Неологізми. 
2 

4 Фразеологізми. Запозичення. Стильова маркованість лексичної системи сучасної 
англійської мови 

2 

Разом 8 
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5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Етимологія англійської мови. Етимологічні дублети. Міжнародні слова. 
Походження слів. Суфіксація. Підходи до вивчення значення. Причини розвинення 
нових значень у сучасній англійській мові. 

44 

2 Синергетична природа мови. Неологізація англійської мови ХХІ ст. Вільні 
словосполучення. Лексична / граматична валентність. Стилі мови. Прецедентні 
тексти. Різновиди англійської мови. Англійська лексикографія. 

44 

 Разом  880 
 

 
6. Методи контролю 

 
1. Метод усного контролю: індивідуальне/фронтальне опитування (семінари), презентації, 

усний лексикологічний аналіз текстового фрагменту.  
2. Метод письмового контролю: контрольний множинний вибір; термінологічний диктант; письмові 
відповіді на питання; письмовий лексикологічний аналіз фрагменту автентичного матеріалу (під час іспиту).  
3.Метод самоконтролю: робота з методичним посібником та іншими теоретичними джерелами. 

 
 

7. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота Екзаменаці
йна робота Сума 

60 (за 6 тем) 40 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 відмінно  
70-89 добре  
50-69 задовільно  
1-49        незадовільно 

 
 

8. Рекомендоване методичне забезпечення 
Основна література 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка/ И.В.Арнольд. – 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. Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П.Кочерган. – К.: Академія, 2010. – 463 с. 
4. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков / 
Н.Б.Мечковская. – М.: Флинта, 2006. – 312 с. 
5. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія та практика / А.Г.Ніколенко. – 
Вінниця: Нова Книга, 2007. – 528 с. 
6. Шамаєва Ю.Ю. Лексикологія англійської мови: Конспект лекцій (із завданнями) / 
Ю.Ю.Шамаєва. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. – 88 с. 
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Допоміжна література 
Література, видана в Україні 

1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л.Г.Верба. – Вінниця: Нова Книга, 
2008. – 248 с. 
2. 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. 
3. Квеселевич І.Д. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: Нова Книга, 
2001. – 127 с. 
4.Козьмик Г.О. Світ сучасної людини в контексті мовних змін: Інноваційні процеси у лексичній 
системі англійської мови на межі ХХ і ХХІ століть. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 142 с. 
5. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови / М.І.Мостовий. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.  

 
 

8. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
 
1. Гринев С.В. Семасиология как раздел лексикологии (курс видеолекций кафедрі англистики и 
межкультурной коммуникации иИЯ МГПУ). – Режим доступу: 
https://m/youtube.com/watch&v=FpUHO9KpXCA 
2/ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. (2007). – Режим доступу: http://www. 
Philology.ru/lin-guistics/lakoff-johnson-90.htm 
3. 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. A course in modern English lexicology / [Ginzburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva G.Y., Sankin A.A.]. –  Режим 
доступу: www.bsu.by/Cache/pdf/229523.pdf 
5. Lexicology: What are words? (course of lectures from Northeastern Illinois University). –  Режим доступу: 
https//yandex.ru/video/pad/search?filmld=QJTDfxA1UXI&text=videlectures%20in%  
 
 

https://m/youtube.com/watch&v=FpUHO9KpXCA
http://www.derekbickerton.com/blog/SCIENCE/_Archives/2005/7/1/989799.html
http://www.c3.lang.gov/%7Erocha/pattee/hoffmeyer
http://www.bsu.by/Cache/pdf/229523.pdf
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