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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Порівняльна лексикологія / Лексикологія” складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 
бакалавр «Мова і література, переклад (французька)» 
 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 
 
спеціалізації романські мови та літератури (переклад включно) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати знання щодо зв’язку між 
лексикологією та змінами в економічній, соціальній, політичній структурі країни, 
культурного життя народу, щодо розуміння суті лексичних явищ сучасної мови, розкриття 
найбільш важливих характеристик лексичних одиниць французької та української мов, 
усвідомлення процесів взаємодії соціальних і мовних факторів, процесів збагачення 
словникового складу мов.   

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із загальними 

лінгвістичними засадами: взаємозалежністю лінгвістичних явищ, поступовості, 
безперервності розвитку мови, переходу від її незначних кількісних змін к 
фундаментальним якісним змінам. 

 
 1.3. Кількість кредитів: 1,5 (денна форма) / 5 (заочна форма) 

 
1.4. Загальна кількість годин: 54 (денна форма) / 150 (заочна форма) 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
3-й 4-й 

Семестр 
6-й 7-й 

Лекції 
32 год. 10 год. 

Самостійна робота 
22 год. 140 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен: 
знати: семантичні характеристики лексичних  одиниць, природу і компоненти їх 

значення, закономірності їх утворення, фактори, які детермінують можливість чи 
неможливість того чи іншого вживання слова, закони формування стійких 
словосполучень, загальні та специфічні риси фразеологічних сполучень, різноманітні 
форми лексичного збагачення французької мови як у сучасний період так і у різні 
історичні періоди. 

вміти: правильно  інтерпретувати мовні факти, співвідносити різні лексичні одиниці 
за ознакою їх системних подібностей та відмінностей, пояснювати значення похідних 
слів, спираючись на словотворчі моделі, розкривати семантичну структуру слів та 
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фразеологізмів із врахуванням іх прямих та переносних значень, етимологів, характеру та 
ступеню асиміляції запозиченої лексики системами французької та української мов, 
перекладати тексти з французької на українську і навпаки з урахуванням їх лексичних 
особливостей. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Мета курсу лексикології. Лексикологія як частина мовознавства. Проблема 
дефініції. 
Тема 2 Основні типи лексикологій: загальна, частинна, діахронічна, синхронічна. Зв’язок 
лексикології з граматикою, фонетикою, стилістикою та історією мови. 
Тема 3. Основний словниковий фонд сучасної французької мови та його характерні 
особливості. 
Тема 4. Проблема слова. Функції слова. 
Тема 5. Мотивовані та немотивовані слова. Фонетична і граматична характеристика слів 
французької та української мов. 
Тема 6. Шляхи збагачення французької лексики. Змінення значення слова. Основні засоби 
переосмислення значень.  
Тема 7. Полісемія. Семантична структура полісемічних слів у французькій та українській 
мовах. Омоніми. 
Тема 8. Метафора та метонімія. Табу та евфемізми. Літота та гіпербола. 
Тема 9. Розширення та звуження значення слова. ”Покращення” та ”погіршення” 
значення слова. 
Тема 10. Словотворення в сучасній французькій та українській мовах. Основні типи 
словотворення. Деривація. Конверсія. 
Тема 11. Словотворення в сучасній французькій та українській мовах. Верлан. 
Скорочення. 
Тема 12. Запозичення як відображення культурно-історичних зв’язків між народами. 
Асиміляція запозичень. Типи запозичень. 
Тема 13. Фразеологія сучасної французької та української мов. Класифікація 
фразеологічних одиниць. Структурні типи фразеологічних одиниць. 
Тема 14. Лексикографія. Характеристика найважливіших типів словників. 
 

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 

Тема 1. Мета курсу 
лексикології. 

3 2 - - - 1 10 1 - - - 10 

Тема 2 Основні 
типи лексикологій. 

4 2 - - - 2 10 - - - - 10 

Тема 3. Основний 
словниковий фонд. 

3 2 - - - 1 10 - - - - 10 

Тема 4. Проблема 
слова. 

6 4 - - - 2 10 - - - - 10 

Тема 5. Мотивовані 
та немотивовані 
слова. 

3 2 - - - 1 11 1 - - - 10 
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Тема 6. Шляхи 
збагачення 
французької 
лексики. 

4 2 - - - 2 11 1 - - - 10 

Тема 7. Полісемія.  3 2 - - - 1 11 1 - - - 10 
Тема 8. Метафора 
та метонімія. 

4 2 - - - 2 11 1 - - - 10 

Тема 9. Розширення 
та звуження 
значення слова. 

3 2 - - - 1 11 1 - - - 10 

Тема 10. 
Словотворення. 

4 2 - - - 2 10 - - - - 10 

Тема 11. Верлан. 
Скорочення. 

4 2 - - - 2 11 1 - - - 10 

Тема 12. 
Запозичення. 

4 2 - - - 2 11 1 - - - 10 

Тема 13. 
Фразеологія. 

4 2 - - - 2 11 1 - - - 10 

Тема 14. 
Лексикографія. 

6 4 - - - 2 11 1 - - - 10 

 Усього 
годин  

54 32 - - - 22 150 10 - - - 140 

 
4. Теми лекцій 

Денна форма / заочна форма 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Мета курсу лексикології. Лексикологія як частина 
мовознавства. Проблема дефініції. 

2/1 

2.  Тема 2 Основні типи лексикологій: загальна, частинна, 
діахронічна, синхронічна. Зв’язок лексикології з граматикою, 
фонетикою, стилістикою та історією мови. 

2/- 

3.  Тема 3. Основний словниковий фонд сучасної французької мови 
та його характерні особливості. 

2/- 

4.  Тема 4. Проблема слова. Функції слова. 4/- 
5.  Тема 5. Мотивовані та немотивовані слова. Фонетична і 

граматична характеристика слів французької та української мов. 
2/1 

6.  Тема 6. Шляхи збагачення французької лексики. Змінення 
значення слова. Основні засоби переосмислення значень.  

2/1 

7.  Тема 7. Полісемія. Семантична структура полісемічних слів у 
французькій та українській мовах. Омоніми. 

2/1 

8.  Тема 8. Метафора та метонімія. Табу та евфемізми. Літота та 
гіпербола. 

2/1 

9.  Тема 9. Розширення та звуження значення слова. ”Покращення” 
та ”погіршення” значення слова. 

2/1 

10   Тема 10. Словотворення в сучасній французькій та українській 
мовах. Основні типи словотворення. Деривація. Конверсія. 

2/- 

11   Тема 11. Словотворення в сучасній французькій та українській 
мовах. Верлан. Скорочення. 

2/1 

12   Тема 12. Запозичення як відображення культурно-історичних 2/1 
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зв’язків між народами. Асиміляція запозичень. Типи запозичень. 
13   Тема 13. Фразеологія сучасної французької та української мов. 

Класифікація фразеологічних одиниць. Структурні типи 
фразеологічних одиниць. 

2/1 

14   Тема 14. Лексикографія. Характеристика найважливіших типів 
словників. 

4/1 

 Разом   32/10 
 

5. Завдання для самостійної робота 
Денна форма / заочна форма 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Підготовка до практичних занять: виконання домашніх робіт, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 

додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

22 / 140 

 Разом  22 / 140 
 

6. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування.  
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, письмовий іспит, усний іспит.  
3. Метод самоконтролю.  

                                                                      
7. Схема нарахування балів 

  
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума 

60 
(20+40) 

(відвідування лекцій та семінарів + поточна успішність 40 100 

 
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 
 

 
8. Рекомендована література 

 
Основна література 
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1. Критская О.В. Сборник упражнений по лексикологии французского языка / О.В. 
Критская, М.К. Морен. – Л., 1967. 
2. Лопатникова Н.А. Лексикология современного французского языка (на 
французском языке) / Н.Н. Лопатникова, Н.А. Мовшович. – М., 1982. 
3. Методические указания и задания для самостоятельной работы по дисциплине 
“Лексикология современного французского языка” / П.В. Джандоєва. – Харьков, 1990. 
4. Тимескова И.Н. Сборник упражнений по лексикологии (на французском языке) / 
И.Н. Тимескова. – Л., 1971. 
5. Тимескова И.Н. Лексикология современного французского языка (на французском 
языке) / И.Н. Тимескова, В.А. Тархова. – Л., 1967. 
6. Eterstein C. Pratique du français / C. Eterstein, A. Lesot. – Paris, 1986. 
7. Музейник І.В. Лексикологія сучасної французької мови. Навчально-методичний 
посібник для студентів заочного відділення факультету іноземних мов / І.В. Музейник.  – 
Харків, 2006. 
 

Допоміжна література 
1. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка / А.Г. Назарян. – М., 1976. 
2. Липшицене- Зибуцайте Э.И.  Фразеологические синонимы французского языка / Э.И. 
Липшицене- Зибуцайте. – Л., 1971.   
3. Тархова В.А. Хрестоматия по лексикологии французского языка (на французском 
языке) / В.А. Тархова. – Л., 1972. 

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

забезпечення 
1. www.clé-inter.com 
2. www.fle.fr/ 
 
 

http://www.cl%C3%A9-inter.com/
http://www.fle.fr/
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1. БАЗОВА 

 
Допоміжна 

 
11.2. Інформаційні ресурси 

 
8.  
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