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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання англійська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 48 16 

Модульний контроль 2 - 

Семестровий контроль 30 30 

Самостійна робота 40 74 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу є ознайомити студентів із основними питаннями лексикології англійської мови як 

складової частини загального мовознавства, розглянути головні напрямки і методи дослідження 

лексики, вивчити лексичні явища у їх морфологічному складі, за значенням, сталими властивостями, 

лексико-стилістичними ознаками, походженням, діалектними розбіжностями.  

 

Завдання курсу: 

 піднести рівень підготовки студентів з теорії мови, що має сприяти науковому розумінню різних 

методів лінгвістичних досліджень, розвитку вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у 

тому числі у контексті структурного аспекту вивчення мовних явищ; 

 розвинути у них здатність аналізувати філологічні (лінгвістичні) явища з точки зору 

фундаментальних філологічних принципів і знань на основі відповідних загальнонаукових методів; 

 охопити всі галузі сучасної лексикології англійської мови; 

 проаналізувати закономірні процеси, що відбувалися та відбуваються у лексиці; 

 розглянути лексичний матеріал у його стосунках і залежностях, опозиціях і безпосередньому 

функціонуванні; 

 розглянути мовні явища у зрізі історичної та порівняльної лексикології, їх перебіг як наслідок 

загальноісторичного процесу розвитку з використанням основних способів аналізу, опису та 

інтерпретації явищ англійської мови; 

 розглянути мовний матеріал у його стосунках і залежностях, опозиціях і безпосередньому 

функціонуванні; 

 ознайомити студентів із синхронним та діахронним описом лексики, розвиваючи у них здатність 

описати широке коло об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні 

широкого кола філологічних теорій та тем; 

 подати коротку історію укладання словників, користуючись даними Оксфордського словника і 

джерелами англійської лексикографії; 

 ознайомити слухачів із історією головних напрямків мовознавства у вивченні лексики – 

історичного, структурного, семантичного та аналізу тексту; 

 подати опис лексичної системи у такому вигляді: словотвір, семасіологія, фразеологічний склад, 

джерела походження лексики, складові частини лексикону, лексикографія, варіанти мови, напрями 

мовознавчих досліджень. 

 проаналізувати зв’язки лексикології з іншими дисциплінами (граматикою, історією мови, 

фонетикою, орфографією, лексикографією, етимологією, етнографією, філософією, психологією, 



загальною історією, математичною лінгвістикою, семіотикою, логікою, стилістикою та 

антропологією). 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Студент повинен вміти: 

 аналізувати лексичну систему сучасної англійської мови; 

 з'ясовувати основні питання як загальної, так і сучасної англійської лексикології; 

 досліджувати лексичний матеріал у галузі структури мови і лексичної семантики; 

 аналізувати структуру слів і словосполучень; 

 опрацьовувати наукову літературу з питань загальної та сучасної англійської лексикології; 

 опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з дослідженнями лексичного 

матеріалу вітчизняними і зарубіжними мовознавцями;  

 розрізняти синхронний і діахронний стан лексики з урахуванням попередніх змін, що мали місце 

в історії розвитку системи; 

 проводити структурний аналіз мовних явищ на основі методологічних вимог простоти, 

послідовності й об’єктивності; 

 аналізувати конкретні лексичні явища з урахуванням їхньої дистрибуції, сполучуваності, 

трансформації, упорядкованої послідовності у тексті. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Предмет лексикології. Етимологія. Словотвір 

Тема 1. Загальні поняття лексикології. 

Зв’язок лексикології з іншими науками. 

Етимологічна характеристика словникового 

складу сучасної англійської мови. 

7 2  2   3 

Тема 2. Морфологічна структура слова в 

англійській мові. Типи морфем. 

Морфологічна класифікація слів англійської 

мови. 

7 2  2   3 

Тема 3. Словотворення сучасної англійської 

мови. Похідні слова. Афіксація, 

словоскладання, скорочення, акроніми, 

зворотній словотвір, ономатопея. 

8 2  2   4 

Разом 22 6  6   10 

Змістовий модуль 2. Семасіологія. Словниковий склад англійської мови як система 

Тема 4. Семасіологія. Семантична структура 

значення слова. Зміни значення слова. 

Полісемія 

8 2  2   4 

Тема 5. Словниковий склад англійської мови 

як система. Синонімія. Омонімія. Антонімія. 

7 2  2   3 



Тема 6. Словниковий склад англійської мови 

як система. Лексико-семантичні 

угрупування. Поняття семантичного поля. 

Гіпо-гіперонімічні відношення. 

7 2  2   3 

Модульний контроль 2     2  

Разом 24 6  6  2 10 

Змістовий модуль 3. Словосполучення в англійській мові 

Тема 7. Вільні словосполучення та 

фразеологізми. Типи вільних 

словосполучень. 

7 2  2   3 

Тема 8. Фразеологізми в англійській мові. 

Проблеми визначення. Прислів’я і цитати. 

7 2  2   3 

Тема 9. Фразеологізми в англійській мові. 

Типи фразеологічних одиниць. 

8 2  2   4 

Разом 22 6  6   10 

Змістовий модуль 4. Регіональні варіанти англійської мови. Основи англійської 

лексикографії 

Тема 10. Регіональні варіанти англійської 

мови. 

7 2  2   3 

Тема 11. Основи англійської лексикографії. 

Історія британської та американської 

лексикографії. 

8 2  2   4 

Тема 12. Основи англійської лексикографії. 

Типи словників. 

7 2  2   3 

Разом 22 6  6   10 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30     30  

Усього 120 24  24  32 40 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Предмет лексикології. Етимологія. Словотвір 

Тема 1. Загальні поняття лексикології. 

Зв’язок лексикології з іншими науками. 

Етимологічна характеристика словникового 

складу сучасної англійської мови. 

6      6 

Тема 2. Морфологічна структура слова в 

англійській мові. Типи морфем. 

Морфологічна класифікація слів англійської 

мови. 

10 2  2   6 

Тема 3. Словотворення сучасної англійської 

мови. Похідні слова. Афіксація, 

словоскладання, скорочення, акроніми, 

зворотній словотвір, ономатопея. 

6      6 

Разом 22 2  2   18 



Змістовий модуль 2. Семасіологія. Словниковий склад англійської мови як система 

Тема 4. Семасіологія. Семантична структура 

значення слова. Зміни значення слова. 

Полісемія 

10 2  2   6 

Тема 5. Словниковий склад англійської мови 

як система. Синонімія. Омонімія. Антонімія. 

6      6 

Тема 6. Словниковий склад англійської мови 

як система. Лексико-семантичні 

угрупування. Поняття семантичного поля. 

Гіпо-гіперонімічні відношення. 

6      6 

Разом 22 2  2   18 

Змістовий модуль 3. Словосполучення в англійській мові 

Тема 7. Вільні словосполучення та 

фразеологізми. Типи вільних 

словосполучень. 

10 2  2   6 

Тема 8. Фразеологізми в англійській мові. 

Проблеми визначення. Прислів’я і цитати. 

8      8 

Тема 9. Фразеологізми в англійській мові. 

Типи фразеологічних одиниць. 

6      6 

Разом 24 2  2   20 

Змістовий модуль 4. Регіональні варіанти англійської мови. Основи англійської 

лексикографії 

Тема 10. Регіональні варіанти англійської 

мови. 

6      6 

Тема 11. Основи англійської лексикографії. 

Історія британської та американської 

лексикографії. 

10 2  2   6 

Тема 12. Основи англійської лексикографії. 

Типи словників. 

6      6 

Разом 22 2  2   18 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30     30  

Усього 120 8  8  30 74 

 

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Предмет лексикології 

Етимологія 

Словотвір 

 

Лекція 1 

Lexicology as a branch of linguistics 

Main notions of lexicology 

Links with other branches of Linguistics 

Etymological peculiarities of the English vocabulary 

 

Основні поняття теми: Lexicology, General Lexicology, Special Lexicology, Synchronic and 

Diachronic Lexicology, Contrastive and Comparative Lexicology, etymology, Linguistics, word origin, 

source of borrowing, origin or borrowing, assimilation, translation loan, semantic loan, folk etymology, 

hybrids. 

 

1. Definition of Lexicology. The subject, the tasks, the aims of Lexicology. 

2. Kinds  of Lexicology: 

 General Lexicology and Special Lexicology; 



 Synchronic and Diachronic Lexicology; 

 Contrastive and Comparative Lexicology. 

3. Links with  other branches of Linguistics: 

 Phonetics;  

 Stylistics;  

 History of the language;  

 Sociolinguistics; 

 Morphology; 

 Syntax;  

 Philosophy, Psychology, History, Anthropology. 

4. Etymological peculiarities of the English vocabulary. Borrowed words 

 The Anglo-Saxon element in the English vocabulary. 

 The Celtic element. 

 The classical element (Greek and Latin). 

 The Scandinavian element. 

 The Norman-French element. 

 Ukrainian and Russian borrowings. 

 International words. 

 Archaisms. 

 Neologisms. 

 Translation loans. 

 Semantic borrowings. 

 Etymological doublets. 

 Etymological hybrids. 

 

Практичне заняття 1 

Lexicology as a branch of linguistics 

Main notions of lexicology 

Links with other branches of Linguistics 

Etymological peculiarities of the English vocabulary 

 

 

Лекція 2 

Morphological structure of a word 

Types of morphemes 

Morphological classification of English words 

 

Основні поняття теми: morpheme, root, affix, inflection, derivational morpheme, stem, allomorph, free 

morpheme, bound morpheme, monomorphic word, polymorphic word, derived word, compound word, IC / 

UC analysis 

 

1. The morphological structure of a word. 

2. Definition of morpheme. 

3. Types of morphemes, 

4. Root morphemes. Root and stem. 

5. Affixes: prefixes and suffixes. 

6. Classification of words according to the number and types of morphemes. 

7. Structural types of English words:  

 simple or root words;  

 derived words; 

 compound words; 

 compound-derived words. 

8. Morphemic analysis (IC / UC analysis).  

 



Практичне заняття 2 

Morphological structure of a word 

Types of morphemes 

Morphological classification of English words 

 

 

Лекція 3 

Word formation 

 

Основні поняття теми: word-formation, living affix, dead affix, productive affix, non-productive affix, 

functional affix, derivational affix, non-productive way, productive way, affixation, conversion, word-

composition, substantivation, adjectivization, shortening, abbreviation, acronym, clipping,  onomatopoeia.  

 

1. Productive and non-productive ways of word-formation. 

2. Affixation. Derivation. 

3. Conversion. 

4. Word-composition. 

5. Shortening   and its types. 

6. Acronyms. 

7. Clipping.  

8. Non-productive means of word formation: 

 blending; 

 back-formation; 

 onomatopoeia; 

 sound and stress interchange. 

 

Практичне заняття 3 

Word formation 

 

 

Змістовий модуль 2 

Семасіологія 

Словниковий склад англійської мови як система 

 

Лекція 4 

Semasiology 

Types of word meaning 

Change of meaning 

 

1. Definition of meaning of a word. 

2. Types of meaning. 

3. Lexical meaning and semantic structure of English words. 

4. Referential and functional approaches to meaning. 

5. Denotation and connotation. 

6. Polysemy. Synchronic and diachronic approaches to polysemy. 

7. Diachronic and synchronic change of word meaning. 

8. Context. Grammatical and lexical context. 

 

Основні поняття теми: semasiology, denotation and connotation, polysemy, grammatical meaning, 

lexico-grammatical meaning, direct meaning, figurative meaning, primary meaning, secondary meaning, 

extension, narrowing, amelioration, pejoration, metaphor, metonymy. 

 

Практичне заняття 4 

Semasiology 

Types of word meaning 



Change of meaning 

 

 

Лекція 5 

English vocabulary as a system 

Synonyms, homonyms, antonyms 

 

Основні поняття теми: synonyms, synonymic dominant, ideographic synonyms, stylistic synonyms, 

contextual synonyms, total synonyms, relative synonyms, homonyms, homographs, homophones, 

homoforms, antonyms, contradictory notions, contrary notions, complementaries, conversives, root 

antonyms, derivational antonyms 

 

1. Synonyms. 

2. Types of synonyms. 

3. Sources of synonyms. 

4. Homonyms. 

5. Types of homonyms. 

6. Differentiation of polysemantic words and full lexical homonyms. 

7. Antonyms. 

8. Morphological and semantic classification of antonyms. 

 

Практичне заняття 5 

English vocabulary as a system 

Synonyms, homonyms, antonyms 

 

 

Лекція 6 

English vocabulary as a system 

The theory of semantic field 

Relations of hyponymy 

 

Основні поняття теми: semantic field, common denominator of meaning, hyponym, hyperonym, 

equonym 

 

1. Semantic relations in paradigmatics. 

2. The theory of semantic field.  

3. Relations of hyponymy. 

 

Практичне заняття 6 

English vocabulary as a system 

The theory of semantic field 

Relations of hyponymy 

 

 

Змістовий модуль 3 

Word groups in the English language 

 

Лекція 7 

Free word-combinations and phraseological units in the English language 

 

Основні поняття теми: free word group, endocentric FWG, exocentric FWG, distribution, predicative 

FWG, non-predicative FWG, coordinative FWG, coordinative FWG, collocation, colligation. 

 

1. Word groups in the English language. 

2. Free word groups. Definition.  



3. Classifications of free word groups. 

4. Distribution of a word group. 

5. Collocation and colligation. 

 

Практичне заняття 7 

Free word-combinations and phraseological units in the English language 

 

Лекція 8 

Phraseological units in the English language 

Definition problems 

 

Основні поняття теми: phraseological unit, reproducibility, idiomaticity, stability, proverb, saying, 

familiar quotation. 

 

1. Phraseological units. Definition. 

2. Criteria for identifying phraseological units. 

3. Semantic relations in phraseology. 

4. Proverbs and sayings. 

5. Familiar quotations. 

 

Практичне заняття 8 

Phraseological units in the English language 

Definition problems 

 

 

Лекція 9 

Phraseological units in the English language 

Classifications of phraseological units 

 

Основні поняття теми: phraseological unity, phraseological combination, phraseological fusion, 

phraseme, idiom. 

 

1. Classifications of phraseological units. 

2. Semantic approach to classification of phraseological units. 

3. Functional approach to classification of phraseological units. 

4. Contextual approach to classification of phraseological units. 

 

 

Змістовий модуль 4 

Regional variants and dialects of the English language 

 

Практичне заняття 9 

Phraseological units in the English language 

Classifications of phraseological units 

 

 

Лекція 10 

Regional variants and dialects of the English language 

 

Основні поняття теми: regional variant, dialect, standard English, pidgin and creole languages.  

 

1. Characteristics of World English. 

2. Language, dialect and accent. 

3. British English. 

4. Main characteristic features of American English. 



5. Pidgin and creole languages 

6. Slang, its place in the vocabulary of the English language, characteristic features. 

 

Практичне заняття 10 

Regional variants and dialects of the English language 

 

Лекція 11 

Basics of English lexicography 

History of British and American lexicography 

 

Основні поняття теми:  lexicography, dictionary.  

 

1. Lexicography as a branch of applied linguistics.  

2. Main problems in lexicography. 

3. History of British Lexicography.  

4. History of American Lexicography.  

 

Практичне заняття 11 

Basics of English lexicography 

History of British and American lexicography 

 

 

Лекція 12 

Basics of English lexicography 

Types of dictionaries 

 

Основні поняття теми:  dictionary, glossary, concordance, thesaurus, monolingual, bilingual and 

polyglot dictionaries.  

 

1. Types of dictionaries. 

2. General and special dictionaries. 

3. Monolingual, bilingual and polyglot dictionaries. 

4. Glossary, concordance and thesaurus.  

 

Практичне заняття 12 

Basics of English lexicography 

Types of dictionaries 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Лексикологія англійської мови» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Відвідування практичних занять 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Робота на практичному занятті 10 3 30 3 30 3 30 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 - - 1 25 - - - - 

Разом  - 41 - 66 - 41 - 41 

Максимальна кількість балів: 189 

Розрахунок коефіцієнта: 0,32 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання. 

 

У кожному змістовому модулі студенти методом вільного вибору обирають одну тему для 

поглибленого вивчення і презентації у вигляді повідомлення на практичному занятті або 

індивідуальній консультації. 

 

Перелік тем для самостійної роботи 

 

Змістовий модуль 1 

Предмет лексикології 

Етимологія 

Словотвір 

 

1. Links of lexicology with other subjects. 

2. French and Italian borrowed elements. 

3. Scandinavian loan-words. 

4. Words of Indo-European origin. 

5. Derivational and morphemic levels of analysis. 

6. Non-productive ways of word formation. 

 

Змістовий модуль 2 

Семасіологія 

Словниковий склад англійської мови як система 

 

1. Classification of homonyms. 

2. Homophones, homoforms and homographs. 

3. Classification of antonyms. 

4. Relations of hyponymy. 

5. Collocation and colligation. 

 

Змістовий модуль 3 

Словосполучення в англійській мові 

 

1. Synonyms in phraseology. 

2. Familiar quotations. 

3. Proverbs and sayings. 

 

Змістовий модуль 4 

Регіональні варіанти англійської мови 

Основи англійської лексикографії 

 

1. Australian, Canadian, Indian and New Zealand variants of the English language.  

2. Creole and pidgin languages. 

3. History of British lexicography. 

4. History of American lexicography. 

 



 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 

 

 

Змістовий модуль 1 

Предмет лексикології 

Етимологія 

Словотвір  

 

 

Анотація прочитаної додаткової 

літератури з курсу, реферат. 

 

 

Практичне заняття, 

індивідуальне заняття. 

 

5 

 

Змістовий модуль 2 

Семасіологія 

Словниковий склад англійської мови як система 

 

 

Анотація прочитаної додаткової 

літератури з курсу, реферат. 

 

 

Практичне заняття, 

індивідуальне заняття. 

 

5 

 

Змістовий модуль 3 

Словосполучення в англійській мові 

 

 

Анотація прочитаної додаткової 

літератури з курсу, реферат. 

 

 

Практичне заняття, 

індивідуальне заняття. 

 

5 

 

Змістовий модуль 4 

Регіональні варіанти англійської мови 

Основи англійської лексикографії 

 

 

Анотація прочитаної додаткової 

літератури з курсу, реферат. 

 

 

Практичне заняття, 

індивідуальне заняття. 

 

5 

 

Разом 40 годин 

 

 

20 балів 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи та модульну контрольну роботу.  

 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу модуля. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку. Виконання модульних 



контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням 

роздрукованих завдань. 

 

За кожну правильну відповідь студенту нараховується 1 бал. Максимальна сума балів (із 

урахуванням застосування відповідного коефіцієнта) складає 25. 

 

У випадку отримання незадовільної оцінки (нижче 10 балів) за модульної контрольну роботу студент 

повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку. Дозволяється лише 

одноразове перескладання модульної контрольної роботи. При повторному проходженні модульного 

контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може 

отримати студент, зменшується на три бали. Повторне проходження модульного контролю при 

отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення 

підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Форма контролю: екзамен. 

Форма проведення: усна. 

Тривалість проведення: 20 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Опитування включає 3 питання (2 теоретичних і 1 практичне): 1 питання – 10 балів, 2 питання – 10 

балів, 3 питання – 20 балів. 

Кожне  питання оцінюється за критеріями: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість викладу; 

 термінологічна коректність. 
 

Завдання Бали 

Усна відповідь 

(3 окремих 

питання) 

Максимально – 40 балів; 

Кожна змістовна (терміни, приклади, повнота інформації) 

помилка – мінус 1 бал 

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

General notions of lexicology 

 Lexicology as a branch of linguistics. Its aims and structure. Links with other branches of linguistics. 

 Synchronic and diachronic approaches to the study of language. 

 

Etymological survey of the English vocabulary 

 Etymological survey of the English language. Native and borrowed words. 

 Words of native origin in Modern English. Semantic and stylistic characteristics of native words. 

Word-forming ability of native words. 

 Borrowings. Translation loans. Semantic loans. 

 Source of borrowing and the origin of borrowing. Etymological doublets. 

 Assimilation of borrowings. Its types and degrees. 

 Greek borrowings in English. Criteria of Greek borrowings. 

 Latin borrowings in English. Periods of borrowings from Latin. 

 Norman-French element in the English vocabulary system. Periods of borrowings from French. 

 

Morphology 



 Morpheme. Meaning in morphemes. 

 IC and UC analysis, derivation, stem. 

 Types of morphemes. 

 Affixes and their types. 

 Classification of words according to the number and types of morphemes. 

 Derivational and morphemic levels of analysis. 

 Morphemic word classification. 

 

Word formation 

 Word formation in Modern English. 

 Morphological structure of a word. Productive and non-productive ways of word formation. 

 Productive ways of word-formation in Modern English. Principal ways of word-derivation. 

 Non-productive ways of word-formation. 

 Affixation. Its main types. 

 Blending as a way of word formation in Modern English. 

 Clipping as a way of word formation. Types of clippings. 

 Conversion. Typical semantic relations within a conversion pair. 

 Derivation as a word-formative process in English. 

 Shortening. Types of shortening. 

 Word composition. Types of compound words. Different criteria for classification. 

 

Semasiology 

 Semasiology. Types of meaning. Meaning of a morpheme. 

 Word meaning. Referential and functional approaches to meaning. 

 Connotation and denotation. Types of connotation. 

 Semantic structure of a word. Polysemy.  

 Synchronic and diachronic approaches to polysemy. 

 Semantic structure of a word. Word paradigm. 

 Change of word meaning. Elevation and degradation of meaning. 

 Change of word meaning. Extension and narrowing of meaning. 

 Change of word meaning. Figures of speech. Metaphor and metonymy. 

 

English vocabulary as a system 

 Antonyms. Definition. Morphological and semantic classification of antonyms. 

 Synonyms. Types of synonyms. Sources of synonyms. 

 Homonymy. Classification of homonyms. 

 Neologisms and international words. Their place in the vocabulary system of the English language. 

 Relations of hyponymy. 

 The theory of semantic field.  

 

Free word groups 

 Word groups and their classification. 

 Free word groups. Definition. Classification. 

 Context. Grammatical and lexical context. 

 Collocation and colligation. 

 

Phraseology 

 Free word combinations vs. phraseological word combinations. 

 Phraseological units. Characteristic features. 

 Synonyms, antonyms and polysemy in phraseology. 

 Proverbs and sayings. Familiar quotations.  

 

Regional variants and dialects 



 Regional variants and dialects of Modern English. 

 American English. Lexical, phonetic, grammatical, etymological and semantic particularities. 

Development trends. 

 Pidgin and creole languages. 

 

Lexicography 

 Lexicography as a branch of applied linguistics. Problems of lexicography. 

 Dictionary and its main types. General and special dictionaries. Monolingual, bilingual and polyglot 

dictionaries.  Glossary, concordance and thesaurus.  

 History of British and American lexicography. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок  

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 120 год.: лекції – 24 год., практичні заняття –  24 год., самостійна робота – 40 год., модульний 

контроль – 2 год. 

 

Модулі Змістовий 

модуль 

1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 

4 

Назва 

модуля 
Предмет 

лексикології 

Етимологія 

Словотвір 

Семасіологія 

Словниковий 

склад 

англійської 

мови як 

система 

 

Словосполучення 

в англійській мові 

 

Регіональні 

варіанти 

англійської мови 

Основи 

англійської 

лексикографії 

 

Кількість балів 

за модуль 
41 66 41 41 

Лекції 1–3 4–6 7–9 10–12 

 

Теми 

лекцій 

Загальні поняття 

лексикології. 

Морфологічна 

структура слова 

в англійській 

мові. 

Словотворення 

сучасної 

англійської 

мови. 

(3 бали) 

Семасіологія. 

Словниковий 

склад 

англійської 

мови як 

система. 

(3 бали) 

Вільні 

словосполучення та 

фразеологізми. 

 (3 бали) 

Регіональні 

варіанти 

англійської мови. 

Основи англійської 

лексикографії. 

(3 бали) 



 

Теми 

практичних 

занять 

Загальні поняття 

лексикології. 

Морфологічна 

структура слова 

в англійській 

мові. 

Словотворення 

сучасної 

англійської 

мови. 

(33 бали) 

Семасіологія. 

Словниковий 

склад 

англійської 

мови як 

система. 

(33 бали) 

Вільні 

словосполучення та 

фразеологізми. 

(33 бали) 

Регіональні 

варіанти 

англійської мови. 

Основи англійської 

лексикографії. 

(33 бали) 

Самостійна 

робота 

5 балів 5  балів 5 балів 5 балів 

МК  25 балів   

Семестровий 

рейтинг 

Коефіцієнт семестрового рейтингу 0,32 

Максимальна кількість балів:  60 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен (40 балів) 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основні (базові) 

1. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови : [підруч. для ін-тів і фак. інозем. мов] / Микола 

Іванович Мостовий. – Харків : Основа, 1993. – 255 с. 

2. Практикум з курсу лексикології англ. мови для студентів III курсу / [уклад. І. Г. Анікеєнко, Л. 

Ф. Бойцан, Л. В. Ганецька]. –  К. : КДЛУ, 1999. – 72 с. 

3. Харитончик З. А. Лексикология английского язика / Зинаида Андреевна Харитончик. – Минск : 

Вышэйшая школа, 1992. – 229 с. 

4. Arnold I. V. The English Word. Лексикология современного английского язика : [учеб. для ин-

тов и фак. иностр. яз.] / Ирина Владимировна Арнольд. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 

1986. – 295 с. 

5. Rayevska N. М. English Lexicology / Наталия Николаевна Раевская. – K. : Вища школа, 1979. – 

303 с. 

 

 

Додаткові 

1. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Наталия Николаевна Амосова. – Л. : ЛГУ, 

1983. – 208 с. 

2. Антрушина, Г. Б. Лексикология английского языка : [уч. пособие для пед. вузов] / Г. Б. 

Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 288 с.  

3. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика / Леонид Михайлович Васильев. – М. : 

Высшая школа, 1990. – 176 с. 

4. Звегинцев В. А. Семасиология / Владимир Андреевич Звегинцев. – М. : Наука, 1957. – 232 с. 

5. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : [навч. посібник] / Д. І. 

Квеселевич, В. П. Сасіна. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 117 с. 

6. Кубрякова Е. С. Что такое словообразование  / Елена Самуиловна Кубрякова. – М. : Наука, 

1965. – 78 с. 

7. Кульгавова Л. В. Лексикология английского язика : [учебно-практические материалы] / Лариса 

Владимировна Кульгавова. – [2-е изд.]. – М. : АСТ: Восток-Запад, 2008. – 511 с. 
8. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка / Александр Владимирович Кунин. 

– М. : Книга по требованию, 2012. – 289 с. 

9. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. Введение / Джон Лайонз ; [пер. с англ. В. 

В. Морозовой, И. Б. Шатуновского]. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 397 с. 

10. Левицкий В. В. Семасиология / Виктор Васильевич Левицкий. – Винница : Нова книга, 2006. – 

512 с. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/19235/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/19235/source:default
http://lib.ineu.edu.kz/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=INEU_PRINT&P21DBN=INEU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%91.
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