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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” складена відповідно                          
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки магістрів наук з філології                                                 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. 
напрям:   035 “Філологія” 
спеціальність:  8.02030302 “Мова і література (німецька)”; “Мова і література (французька)”. 
спеціалізація:   8.02030304 “Переклад” (німецька мова); “Переклад” (французька мова). 
факультет   іноземних мов 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є англомовні навички та вміння.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Розділ № 1 (11 навчальний семестр); 
2. розділ № 2 (11 навчальний семестр); 
3. розділ № 3 (11 навчальний семестр); 
4. розділ № 4 (11 навчальний семестр). 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” є формування            

у студентів знань про функціональні стилі та експресивні мовні засоби сучасної англійської мови; 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, фразеологію сучасної англійської лексичної системи, варіанти і діалекти сучасної 
англійської мови; ознайомлення студентів з основними граматичними закономірностями сучасної англійської 
мови як системи, що складається з різних рівнів та категорій; формування соціокультурної та комунікативної 
компетенції студентів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна теорія другої іноземної мови” є формування у 
студентів вмінь і навичок аналізу текстів різноманітного стильового та жанрового напрямку; поглибленні знань, 
отриманих у базових теоретичних курсах з лінгвістичних дисциплін у лексикологічному річищі, розвиненні 
науково-дослідницького аналітичного мислення у філологічних розвідках з фокусом на цілях та завданнях 
лексикології та теоретичної граматики сучасної англійської мови у контексті вивчення мовних явищ на базі 
опанування поняттєво-термінологічного апарату та використання знань з лексикології та теоретичної граматики 
сучасної англійської мови при аналізі фактичного матеріалу з урахуванням лінгвокультурологічних аспектів; які 
передають крос культурні особливості, притаманні англомовним країнам, демонструють особливості вживання 
сучасної англійської мови в різних контекстах та вплив історичних чинників, що призвели до мовних змін.    

1.3. Кількість кредитів –– 13,6 
11–й семестр –– 13,6 кредитів 
1.4. Загальна кількість годин –– 408 (4х12+360) 
11–й семестр –– 408 годин. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Денна форма навчання 
6–й 

13–й семестр  
48 год. 

360 год. (90х4) 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:            

для денної форми навчання (%) –– 12%. (** 1 кредит становить 30 годин). 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких 

результатів навчання::  
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 знати: об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади стилістики, основні поняття та 
коло проблем стилістичних студій; об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади 
лексикології, базові питання лексикологічних студій ХХІ сторіччя, етимологічний склад вокабуляру англійської 
мови, способи словотворення, провідні положення семасіології, фразеології, неології, полісемії, синонімії та 
антонімії англійської мови; об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади, базові питання 
теоретичної граматики сучасної англійської мови, а саме: підстави для класифікації слів на частини мови, 
граматичні та лексико-граматичні категорії різних частин мови, типи синтаксичних зв’язків, типи речень; 
характерні особливості лінгвокультурних спільнот англомовних країн знання яких уможливлює як усну так і 
писемну англомовну комунікацію в різних ситуаціях спілкування. 
 вміти: розуміти і вживати широкий спектр термінологічних одиниць сучасної стилістики, застосовувати 
отримані знання з метою розрізняти експресивні мовні засоби, що належать до різних мовних рівнів та 
притаманні різним функціональним стилям, а також ефективно використовувати теоретико-методологічну базу 
стилістики з метою аналізу мовно-мовленнєвого матеріалу; розуміти і доцільно користуватися метамовою 
сучасної лексикології, застосовувати знання, одержані у базових теоретичних курсах з мовознавства                                    
у лексикологічному скопусі, ефективно використовувати теоретико-методологічну базу лексикології задля 
осмислення, класифікації та інтерпретативно-компаративного аналізу фактичного матеріалу з розумінням/ 
виявленням загальних законів лексичної семантики англійської мови, обґрунтовуючи значущість кожного 
складника семантичної структури слова, удосконалюючи свою лінгвокультурологічну базу як необхідний вимір 
міжкультурної діяльнісної компетенції філолога ХХІ століття; самостійно аналізувати тексти, що містять 
країнознавчі реалії; висловлювати власну думку про ті чи інші події, що відбуваються у певній англомовній 
країні, розуміти та коректно використовувати термінологічний апарат теоретичної граматики, проводити 
самостійний аналіз мовленнєвих явищ, спираючись на отримані знання, здійснювати порівняльний аналіз 
граматичної структури першої та другої іноземної мови, що вивчаються студентом, застосовувати отримані 
знання для проведення самостійної дослідницької та науково-дослідної роботи на завершальному етапі навчання 
у ВНЗ. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1: “Стилістика англійської мови”. 
Тема 1.  Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні категорії стилістики. Поняття стилю. Функціональні 
стилі. 
Тема 2.  Синонімія мовних засобів. Розшарування лексики. Слова зниженого та підвищеного стилістичного 
шару. 
Тема 3. Тропи. Фігури якості. Метафорична група, метонімічна група, мішана група. Фігури відношень. 
Тема 4. Граматичні стилістичні засоби. 
Тема 5. Функціональні стилі сучасної англійської мови. 
 
Розділ 2: “Лексикологія”. 
Тема 1. Лексикологія як лінгвістична дисципліна. 
Тема 2. Словотворення. Морфеми та їх типи. 
Тема 3. Семасіологія. Значення та типи значень. Полісемія.   
Тема 4. Утворення нових смислів. Метафоризація, метонімізація, розширення/ звуження значення. 
Тема 5. Омонімія. Синонімія. Антонімія. Евфемізація та неологізація. 
Тема 6. Фразеологія. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Способи  формуваня фразеологізмів. 
Тема 7.  Етимологічний склад англійської мови. Запозичення та їх асиміляція. Етимологічні дублети. 
Базові принципи лексикографії англійської мови. 
 
Розділ 3: “Теоретична граматика”. 
Тема 1. Теоретична граматика в системі інших філологічних наук. Основні поняття. 
Тема 2. Слово та його морфологічна структура. Частини мови. 
Тема 3. Іменник. 
Тема 4. Прикметник. 
Тема 5. Дієслово. 
Тема 6. Словосполучення та їх типи. Просте речення. 
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Розділ 4: “Лінгвокраїнознавство” 
Тема 1. Культура та історія англомовних країн. Великобританія. Ірландія. Австралія. Нова Зеландія.  
Тема 2. Культура та історія англомовних країн. США. Канада. Індія. Південна Африка. 
Тема 3. Лінгвістичні зміни англійської мови в ході її історичного розвитку.  
Тема 4. Англійська мова на різних континентах.  
Тема 5. Англомовна комунікація: усна vs писемна.  
Тема 6. Дискурс, як предмет когнітивних досліджень. Представлення презентацій студентами та обговорення 
рефератів за темами розділу. 
 

3. Структура навчальної дисципліни: 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма навчання 

Усього  у тому числі 
л п інд. с.р. 

1 2 3 4 --- 6 
Розділ № 1. “Стилістика англійської мови” 

Тема 1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні категорії стилістики. 
Поняття стилю. Функціональні стилі. 8 2 ––  --- 6 

Тема 2. Синонімія мовних засобів. Розшарування лексики. Слова зниженого та 
підвищеного стилістичного шару. 24 4 –– --- 12 

Тема 3. Тропи. Фігури якості. Метафорична група, метонімічна група, мішана 
група. Фігури відношень. 24 4 –– --- 12 

Тема 4. Граматичні стилістичні засоби. 22 2 –– --- 12 
Тема 5. Функціональні стилі сучасної англійської мови. Повторення матеріалу 
розділу. Комплексна підготовка до диф. заліку. 24 4 –– --- 12 

Усього годин за розділ 1 102 12 –– --- 90 
Розділ № 2. “Лексикологія”. 

Тема 1. Лексикологія як лінгвістична дисципліна. 14 1 –– –– 6 
Тема 2. Словотворення. Морфеми та їх типи. Базові принципи лексикографії 
англійської мови 14 1 –– --- 14 

Тема 3. Семасіологія. Значення та типи значень. Полісемія.   14 1 –– –– 14 
Тема 4. Утворення нових смислів. Метафоризація, метонімізація, розширення/ 
звуження значення. 22 2 –– --- 14 

Тема 5. Омонімія. Синонімія. Антонімія. Евфемізація та неологізація. Варіанти 
англійської мови. 24 1 –– --- 12 

Тема 6. Фразеологія. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. 
Способи  формування фразеологізмів. 24 2 –– --- 12 

Тема 7. Етимологічний склад англійської мови. Запозичення та їх асиміляція. 
Етимологічні дублети.Повторення матеріалу розділу. Комплексна підготовка до диф. 
заліку. 

22 4 –– --- 16 

Усього годин за розділ 2 100 12 –– --- 88 
Розділ № 3. “Теоретична граматика”. 

Тема 1. Теоретична граматика в системі інших філологічних наук. Основні 
поняття. 6 2 –– –– 4 

Тема 2. Слово та його морфологічна структура. Частини мови. 18 2 –– --- 12 
Тема 3. Іменник. 18 2 –– --- 12 
Тема 4. Прикметник. 18 2 –– --- 12 
Тема 5. Дієслово. 24 4 –– --- 12 
Тема 6. Словосполучення та їх типи. Просте речення. Повторення матеріалу 
розділу. Комплексна підготовка до диф. заліку. 24 4 –– ---- 12 

Усього годин за розділ 3 102 12 –– --- 90 
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Розділ № 4. “Лінгвокраїнознавство ”. 
Тема 1. Культура та історія англомовних країн. Великобританія. 
Ірландія. Австралія. Нова Зеландія.    ––  

 
 

 
Тема 2. Культура та історія англомовних країн. США. Канада. 
Індія. Південна Африка.   ––  

 
 

 
Тема 3. Лінгвістичні зміни англійської мови в ході її історичного розвитку.    –– ---  
Тема 4. Англійська мова на різних континентах.    –– ---  
Тема 5. Англомовна комунікація: усна vs писемна.   –– ––  
Тема 6. Дискурс, як предмет когнітивних досліджень. Представлення 
презентацій студентами та обговорення рефератів за темами розділу.   –– ---  

Усього годин за розділ 4 102 12 –– --- 90 
Залік 2  –– –– –– 
Усього годин за 13-й семестр 408 48 –– --- 360 
Усього годин за навчальний рік 408 48 –– --- 360 
 

4. Теми лекційних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
13 семестр 

Розділ № 1. “Стилістика англійської мови”. 

1.1. Тема 1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні категорії стилістики. Поняття стилю. 
Функціональні стилі. 2 

1.2. Тема 2. Синонімія мовних засобів. Розшарування лексики. Слова зниженого та підвищеного 
стилістичного шару. 2 

1.3. Тема 2. Синонімія мовних засобів. Розшарування лексики. Слова зниженого та підвищеного 
стилістичного шару. 2 

1.4. Тема 3. Тропи. Фігури якості. Метафорична група, метонімічна група, мішана група. Фігури відношень. 2 
1.5. Тема 3. Тропи. Фігури якості. Метафорична група, метонімічна група, мішана група. Фігури відношень. 2 
1.6. Тема 4. Граматичні стилістичні засоби. 2 
1.7. Тема 5. Функціональні стилі сучасної англійської мови. 2 

1.8. Тема 5. Функціональні стилі сучасної англійської мови. Повторення матеріалу розділу. Комплексна 
підготовка до диф. заліку 2 

Усього годин за розділ 1 12 
Розділ  № 2. “Лексикологія”. 

1.1. Тема 1. Лексикологія як лінгвістична дисципліна. 1 
1.2. Тема 2. Словотворення. Морфеми та їх типи. Базові принципи лексикографії англійської мови 1 
1.3. Тема 3. Семасіологія. Значення та типи значень. Полісемія.   1 

1.4. Тема 4. Утворення нових смислів. Метафоризація, метонімізація, розширення/ звуження 
значення. 2 

1.5. Тема 5. Омонімія. Синонімія. Антонімія. Евфемізація та неологізація. Варіанти англійської 
мови. 1 

1.6. Тема 6. Фразеологія. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Способи  формуваня 
фразеологізмів. 2 

1.7. Тема 7. Етимологічний склад англійської мови. Запозичення та їх асиміляція. Етимологічні 
дублети.Повторення матеріалу розділів. Комплексна підготовка до диф. заліку 4 

Усього годин за розділ 2 12 
Розділ № 3. “Теоретична граматика”. 

1.1. Тема 1. Теоретична граматика в системі інших філологічних наук. Основні поняття. 2 
1.2. Тема 2. Слово та його морфологічна структура. Частини мови. 2 
1.3. Тема 3. Іменник. 2 
1.4. Тема 4. Прикметник. 2 
1.5. Тема 5. Дієслово. 2 
1.6. Тема 5. Дієслово. 2 
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№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1.7. Тема 6. Словосполучення та їх типи. Просте речення. 2 

1.8. Тема 6. Словосполучення та їх типи. Просте речення. Повторення матеріалу розділів. 
Комплексна підготовка до диф. заліку 2 

Розділ № 4 «Linguistic and Cultural focus of English» 
1.1.   Lecture 1: Culture and History of English-Speaking counties. Great Britain. Ireland. Australia. New Zealand. 2 
1.2.   Lecture 2: Culture and History of English-Speaking counties. The USA. Canada. India. South Africa. 2 
1.3.   Lecture 3: Historical development of English and its linguistic changes. 2 
1.4.   Lecture 4: The variety of Englishes throughout the world. 2 
1.5.   Lecture 5: English communication for different purposes. 2 
1.6.   Lecture 6: Discourse as the important subject of cognitive study. Interaction. Test. 2 
Усього годин за розділ 4  12 
Усього годин за 11семестр 48 
Усього годин за навчальний рік 48 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
№ 
з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість годин 

Тематичний блок 1 

1. 

Фонетичні стилістичні засоби. Етимологія англійської мови. Етимологічні 
дублети. Міжнародні слова. Типи граматик . Розмаїття культур англомовних 
країн. (види роботи: перевірка домашнього завдання на початку кожного заняття, 
реферати, повідомлення, тематичні презентації, круглі столи, вікторини)  

52 
 

2. 

Граматична метафора. Походження слів. Типи словників. Взаємовідносини між 
граматикою та іншими компонентами лінгвістичного опису мови. Історичні 
чинники, що призвели до експансії англійської мови у світі. (види роботи: перевірка 
домашнього завдання на початку кожного заняття, реферати, повідомлення, 
тематичні презентації, круглі столи, вікторини)  

52 
 

3. 

Фігури скорочення і фігури надлишковості. Суфіксація. Підходи до вивчення 
значення. Альтернативні підходи до класифікації частин мови. Лінгвістичні зміни 
англійської на тлі історичних подій (види роботи: перевірка домашнього завдання 
на початку кожного заняття, реферати, повідомлення, тематичні презентації, 
круглі столи, вікторини)  

52 
 

4. 

Функціональні стилі сучасної англійської мови. Літературні та розмовні стилі. 
Причини розвинення нових значень у сучасній англійській мові. Категоріальний 
статус a-прикметників, Особливості вживання англійської мови на різних 
континентах. (види роботи: перевірка домашнього завдання на початку кожного 
заняття, реферати, повідомлення, тематичні презентації, круглі столи, вікторини)  

52 
 

5. 

Лінгво-стилістичний аналіз текстів різноманітної стильової та жанрової 
належності. Синергетична природа мови. Неологізація англійської мови ХХІ ст. 
Безособові форми дієслова. Культурологічні особливості англомовної комунікації. 
(види роботи: перевірка домашнього завдання на початку кожного заняття, 
реферати, повідомлення, тематичні презентації, круглі столи, вікторини)  

 
 

52 
 

6. 

Проблема функціонального стилю та індивідуальної авторської манери. Вільні 
словосполучення. Лексична / граматична валентність. Англійська лексикографія. 
Складносурядні та складнопідрядні речення. Типи дискурсу. (види роботи: 
перевірка домашнього завдання на початку кожного заняття, реферати, 
повідомлення, тематичні презентації, круглі столи, вікторини)  

52 
 

7. Повторення матеріалу розділів. Комплексна підготовка до заліку. 48 
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№ 
з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість годин 

Разом  
360 

 
7. Індивідуальні завдання  

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферати, тематичні презентації, доповіді, розробка вправ                 
на основі автентичного матеріалу для опрацювання тематичних фокусів; написання наукових статей. 

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (100 год.):  
1. Теми рефератів та презентацій для опрацювання тематичних фокусів розділу № 1 

“Стилістика англійської мови” (25 год.): “Синонімія мовних засобів”. “Розшарування лексики”. “Слова 
зниженого та підвищеного стилістичного шару” (із використанням автентичних матеріалів для опрацювання 
тематичних фокусів); “Тропи”. “Фігури якості”. “Метафорична група, метонімічна група, мішана група”. “Фігури 
відношень’;  “Граматичні стилістичні засоби”;  “Функціональні стилі сучасної англійської мови”. 

2. Теми рефератів та презентацій для опрацювання тематичних фокусів розділу № 2 
“Лексикологія англійської мови” –– 25 год.):“The subject matter and the composition of lexicology”; “The word as the 
main object of lexicology. Criticism of the existing definitions of the word”; “The lexeme as a system of systems”; 
“Composition of word meaning. Мain types of meaning”; “Motivation in words and its types”; “Causes and results of  
semantic change”; “Polysemy viewed synchronically and diachronically”; “Sources of homonyms and classification of the 
latter”; “The semantic field theory”; “The phenomenon of vogue affixes in English”; “Criteria of borrowing in English: 
degrees of assimilation of loan-words”; “Dictionaries as repositories of words”; “Analysing word meanings”; “The craft of 
lexicography”; “Distinguishing symbols  from metaphors” (p розробкою вправ та практичних завдань на основі 
автентичного матеріалу для опрацювання тематичних фокусів). 

3. Теми рефератів та презентацій для опрацювання тематичних фокусів розділу № 3 
“Теоретична граматика англійської мови” –– 25 годин): “Форми майбутнього в сучасній англійській мові”; 
“Умовний спосіб: форми та проблематика”; “Пасивний стан: форми та проблематика”. 

4. Теми рефератів та презентацій для опрацювання тематичних фокусів розділу № 4: 
“Magna Carta and its impact on British Parliament, “The Priorities of Oxbridge tutorial system”,: “The 

role of the Tudor monarchy in British history”, “The main features of the Victorian Age”, “Bill of Rights and its 
importance for each American”; “The procedure of impeachment in the USA”, “The Canadian national identity”, 
“The Irish way of life”, “Маss Media in Australia”. 
 

7. Методи контролю 
Методи контролю з урахуванням специфіки таких методів навчання, як  
• словесні методи: розповідь, бесіда; 
• наочні методи: демонстрація, ілюстрація; 
• практичні методи: обговорення ситуацій, дискусії, вправи (усні та письмові), навчальна праця;  
• робота з підручником. та аудіоматеріалом включають наступні: 
• метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування;.  
• метод письмового контролю: контрольна робота, переказ, диктант, словниковий диктант, переклад, 

письмовий залік, тощо; 
• метод тестового контролю; 
• метод самоконтролю.  

 
8. Схема нарахування балів 

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи 
Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума балів 

Роз 
діл № 1 

Роз 
діл № 2 

Роз 
діл № 3 

Роз 
діл № 4 60 40 100 

15 15 15 15 
  
* Кожний розділ завершується усною або письмовою контрольною роботою, передбаченою навчальним планом, та усною 
або письмовою перевіркою виконання самостійної роботи (при цьому форми контролю навчальних здобутків студентів 
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включають індивідуальне або фронтальне опитування, обговорення, письмове опитування у формі твору, 
множинного вибору, тестів. 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90–100 відмінно  

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

При цьому, критерії оцінювання є наступними: 

Вид роботи 
Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
штрафних балів 

на “5” 

Кількість 
штрафних балів 

на “4” 

Кількість 
штрафних балів 

на “3” 

Кількість 
штрафних балів 

на “2” 
Тест 40 8 9-14 15-20 21 та більше 

 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування кожного окремого тематичного блоку, 

складає 50%. Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 50% учбового 
матеріалу 4–х тематичних блоків, тобто набрав не менше 50 %. 
 

9. Рекомендована література 
Основна література,  

видана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
 (доступна у Центральній науковій бібліотеці  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна або в електронній версії) 
1. Денисов Олег Ігоревич. 6 англомовних країн : посібник для вузів / Олег Ігоревич Денисов. –– Харків : 
Константа, 2007. –– 302 с. : іл., 6 арк. карт. –– ISBN 966–342–093–6. 
2. Дудоладова О.В. Навчально–методичний посібник зі стилістики англійської мови / Дудоладова О.В. –– 
Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010. –– 44 с. 
3. Морозова І.І. Лінгвокраїнознавство Великої Британії : [матеріали до лекційного курсу для студентів 
старших курсів денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов] / Морозова І.І. –– Харків : 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2009. –– 100 с. 
4. Морозова О.І. Теоретична граматика сучасної англійської мови : матеріали до лекційного курсу та завдання 
для самостійної роботи / Морозова О.І. –– Харків : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 
2010. –– 60 с. 
5. Шамаєва Ю.Ю. Лексикологія англійської мови : конспект лекцій (із завданнями) / Ю.Ю. Шамаєва –– Харків 
: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2010. –– 88 с. 

Література, видана в Україні 
1. Гороть Є.І. Нариси з лексикології сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова С.В. –– 
Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2008. –– 372 с. 
2. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови [англ.]. / Єфімов Л.П. –– Видавництво: Вінниця: “Нова книга”, 2004. –– 
240 с. 
3. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика = “English Lexicology Theory & Practice”. 
[англ.]. / А.Г. Ніколенко –– Вінниця: Нова Книга, 2007. –– 528 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів; лист № 1.4/18-Г-421 від 04.07.06 
 

Література, видана за кордоном 
1.  Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Г.Б.Антрушина , О.В.Афанасьева , Н.Н. Морозова .–– М.: 
Дрофа, 2007. –– 287 с. 
2.  Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд – М.: Высш. шк., 1986. –– 296 с. 
3.  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / Арнольд И.В. М.: Флинта, Наука, 2002. — 384 с. 
— ISBN: 5–02–022688–2. 
4.  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : [учебник для студентов филол. фак. ун-тов и 
фак. англ. яз. педвузов] / Блох М.Я.  –– М.: Высш. школа, 1983. –– 383 с. 
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5.  Иванова И.Я. Теоретическая грамматика современного английского языка / Иванова И.Я., Бурлакова В.В., 
Почепцов Г.Г. –– М. : Высш. школа, 1981. –– 302 с. 
6.  Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П.Кочерган. – К.: Академія, 2010. –– 463 с. 
7.  Кузнец М.Д. Стилистика английского языка / Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М. –– Л. : Учпедгиз, 1960. –– 261с. 
8.  Лексикология английского языка : [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Р.3. Гинзбург, С.С. Хидекель, 
Г.Ю. Князева, А.А. Санкин. — 2–е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство “Высшая школа”, 2009. — 269 с. 
(R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY. –– 
SECOND EDITION. –– Revised and Enlarged). 
9.  Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков / Н.Б. Мечковская. –– 
М.: Флинта, 2006. –– 312 с. 
10.  Хаймович Б.С. Теоретическая грамматика английского языка / Б.С.Хаймович, Б.И. Роговская. –– М. : 
Высш. школа, 1987. –– 298 с. 
11.  Galperin L.R. Stylistics / Galperin L.R. –– M.: Higher School Publ. House, 1971. –– 343 p. 
12.  Ilyish B.A. The Structure of Modern English / Ilyish B.A. –– M.–L., 1971. –– 180 c. 
13.  Jackson H. Words and their meaning / Jackson H. –– New York: Longman, 2007. –– 279 p. 
14.  Kiselyova L.A. & others. A Practical Hand-Book of Russian Style. –– М.: Progress Publ., 1966. –– 210 p. 
15.  Kukharenko V.A. Seminars in Style / Kukharenko V.A. –– M.: Higher School Publ. House, 1971. –– 184 p. 
 

Допоміжна література  
1. Барановский Л.С., Козикис Д.Д. Добрый день, Британия! // Л.С. Барановский, Д.Д. Козикис. –– Минск: САДИ, 
1999. –– 335 с. 
2. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 1997. – 436 с. 
3. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. –  Львів: ПАІС, 2012. 
– 228 с. 
4. Козуб Л.С. Modern English Lexicology / Л.С.Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 132 с. 
5. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е.С.Кубрякова.. – М.: Изд-во ЛКИ, 
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10. Посилання на інформаційні ресурси  в Інтернеті 
1. Bresnahan T. Homonymy . –  Режим доступу: lhttps://www.youtube.com/watch?v=T2o-2_4UyrA 
2. Hilpert M. Challenges for 21st century linguistics: lexicology perspectives. –  
www.youtube.com/watch?v=X4OaN39sNAI 
3. Konopka K. Wat are words? – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XP4TOiW9Hmk 
4. Lakoff G. Metaphors of Causatopn. –  Режим доступу: http://gradlectures.berkeley.edu/lecture/metaphors-of-causation/ 
5. Larson M. Words for Talking Smart: Metaphor or reality? –  Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 
6. http://www.british-study.com 
7. http://www.royal.gov.uk 
8. http://www.whitehouse.gov 
9. http://dublin.usembassy.gov/teaching_materials.html 
10. http://www.hum.au.dk/engelsk/asca/onWWW/resources.htm 
11. http://www.colorado.edu/AmStudies/denver.htm 
12. http://american-studies.narod.ru/ 
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