
ОПП 1.2.15. Лексикологія англійської мови 

Предметом вивчення дисципліни «Лексикологія англійської мови» є: лексичний склад 

англійської мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» є: 

формування у здобувачів вищої освіти мовленнєвої компетенції та однієї з її основних 

складових – лексичної компетенції, що сприятиме ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.    

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Лексикологія англійської мови» є:  

- формувати у здобувачів вищої освіти мовленнєві компетенції для забезпечення 

їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі; 

- виявлення властивостей слів у процесі їх творення, вживання і взаємозалежність у 

системі мови; 

- вивчення словникового складу англійської мови у діахронічному та синхронічному 

аспектах; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти з мовною лексикою, як сукупністю слів і 

словотворчих елементів, які складають організовану і цілісну систему; 

- вивчення регіональних варіантів англійської мови, відмінності у граматиці, 

фонетиці та лексичному складі; 

- дослідження значення слова, багатозначність та лексичних одиниць, що мають 

схожі (синоніми) та відмінні значення (антоніми); 

- виявлення особливостей стилістичної диференціації англійської і німецької мов 

(стилістично нейтральні слова, книжкова лексика, розмовні слова та сленг). 

Загальні компетентності (ЗК):  

● здатність використати методи гуманітарних та соціально-економічних наук у різних 

видах професійної соціальної діяльності;  

● здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

● цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

  

  

  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 здатність використовувати набуті знання з фундаментальних та професійно орієнтованих 

дисциплін, володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати 

свої думки як усно, так і письмово; 

 знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації;  

 здатність до наукової організації праці; 

 здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з 

позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

 здатність розуміти основні проблеми своєї дисципліни. що визначають конкретну 

галузь його діяльності; 

 здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії на практиці. 

 

Програмні результати навчання: 

3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації. 



4. Демонструвати уміння орієнтуватися в базових поняттях, основних відомостях з різних 

розділів мовознавства. 

10. Проявляти навички практичного застосування сучасної мови в усному та писемному 

мовленні. 

13. Виявляти знання способів правильного використання мови в різних ситуаціях 

міжкультурного спілкування. 

14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним. 

15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Об’єкт лексикології. Етимологічний аналіз сучасного 

англійського словника 

Лексикологія як галузь лінгвістики. Основні поняття лексикології. Слова власного 

походження. Іншомовні елементи в сучасній англійській мові. Асиміляція запозичень. 

Етимологічні дублети. Інтернаціональні слова. 

Тема 2. Словотвір у сучасній англійській мові 

Морфологічна будова слова. Продуктивні/непродуктивні способи словотвору. Афіксація. 

Словоскладання. Класифікація складних слів. Конверсія. Скорочення. Лексичні 

абревіатури. Акроніми. 

Тема 3. Семасіологія 

Семасіологія як галузь лінгвістики. Типи значень слів: лексичне, граматичне значення. 

Полісемія. Контекст. Причини появи нових значень. Зміна значення. 

Тема 4. Англійський словник як система 

Синоніми: критерії синонімії, класифікація синонімів, джерела синонімії.  Омоніми: 

класифікація омонімів, джерела омонімії. Евфемізми. Антоніми. 

Тема 5. Англійська лексика як адаптивна система 

Неологізми. Традиційне лексикологічне групування. Теорія семантичного поля. Тематичні 

або ідеографічні групи. Гіпонімія. 

Тема 6. Стилістично марковані та стилістично нейтральні слова 

Проблема визначення вільних словосполучень. Структура вільних словосполучень. 

Значення вільних словосполучень. Взаємозв’язок структурального і лексичного значень у 

вільних словосполученнях. Лексична і граматична валентність. Функціональні стилі: 

неофіційний (колоквіалізми, сленг, діалектизми), офіційний (книжні слова, архаїчні, 

застарілі слова, професійна термінологія). Базовий словник. 

Тема 7. Фразеологія 

Визначення фразеологічного словосполучення. Критерії ідентифікації фразеологічних 

одиниць (ФО). Підходи до класифікації ФО: семантичний, функціональний, 

контекстуальний. Шляхи формування ФО. Прислів’я, приказки, відомі цитати, кліше. 

Тема 8. Варіанти англійської мови 

Мова і діалект. Мова, діалект і акцент. Географічна діалектна послідовність. Соціальна 

діалектна послідовність. Соціальний мультилінгвізм. Варіанти англійської мови: 

британський, американський, канадський, австралійський, новозеландський. 

 


