




Анотація 

 Курс «Теоретичний курс німецької мови (Лексикологія німецької мови)» є 

необхідною складовою частиною вивчення німецької мови у закладі вищої освіти. Він 

дає можливість ознайомити студентів із лексико-семантичними та словотворчими 

особливостями німецької мови. В результаті вивчення дисципліни студент здатен 

використовувати мовний словниковий запас, користуватися граматичними ресурсами 

мови; знає синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності німецької 

мови; реалізовує наукові дослідження, оцінює й аналізує власний навчальний досвід та 

удосконалює свої навчальні стратегії; здатен використовувати власний досвід 

оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності. 

Ключові слова: лексикологія, німецька мова, словотворення, лексико-семантичні 

особливості, слово, словниковий фонд, лінгвістика, фразеологічні одиниці. 

 

Annotation 

The course "Theoretical course of the German language (Lexicology of the German 

language)" is a necessary part of the study of the German language in higher education. It 

provides an opportunity to acquaint students with the lexical-semantic and word-formation 

features of the German language. As a result of studying the discipline, the student is able to use 

the language vocabulary, use grammatical resources of the language; knows the syntactic, 

semantic and phonetic rules and patterns of the German language; implements research, 

evaluates and analyzes its own learning experience and improves its learning strategies; is able to 

use his own experience of mastering a foreign language in teaching. 

Key words: lexicology, German language, word formation, lexical-semantic features, 

word, vocabulary, linguistics, phraseological units. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 

Предметна спеціалізація 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька  

Освітня програма 

Мова і література (німецька) 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Загальна кількість годин - 

150 

Семестр 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6,6 

 

Ступінь бакалавра 

 

 14 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

 112 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 

Мова навчання – німецька 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – (25%:75%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

 

Мета курсу: ознайомлення студентів з предметом та основними завданнями 

лексикології як науки, її міжпредметними зв’язками теоретичною та практичною 

значущістю, а також поглиблення філологічної підготовки студентів відповідно до 

загальних цілей основної освітньої програми, розширення лінгвістичної компетенції 

студентів у галузі німецької мови до міжкультурної комунікативної компетенції. 

Завдання курсу: ознайомити студентів з головними галузями лексикології 

(семасіологія, словотворення, етимологія, фразеологія, лексикографія); сформувати у 

студентів уявлення про системність лексичного складу англійської мови; визначити 

основні типи морфологічної будови слів; комплексно розглянути засоби словотворення з 

огляду на ступень їх продуктивності; сформувати у студентів уявлення про систему 

лексичного значення, його структуру; систематизувати відомості про семантичні класи 

слів; вивчення словникового фонду мови у діахронічному та синхронічному аспектах; 

ознайомлення студентів з лексикою та фразеологією німецької мови як сукупністю слів, 

словотворчих елементів, фразеологічних моделей, які складають цілісну систему; 

вивчення словникового фонду мови з точки зору структури та семантики; розвиток у 

студентів науково-лінгвістичного мислення, уміння орієнтуватися у науковій 

лінгвістичній інформації, використовувати теоретичні знання з курсу в аналізі мовних 

явищ, у практичному викладанні німецької мови, а також для розуміння природи мовних 

явищ; засвоєння основної лінгвістичної термінології. 

Передумови для вивчення дисципліни: реалізація основних завдань курсу 

“Теоретичний курс німецької мови (Лексикологія німецької мови)” здійснюється на основі 

тісних міжпредметних зв’язків з дисциплінами лінгвістичного циклу, а саме – з 

Практичним курсом німецької мови, Вступом до мовознавства, Теоретичною та 

Практичною граматикою, Історією німецької мови. 

Навчальна дисциліна складається з 5-ти кредитів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 5. Сформовані уявлення про спеціальність і кваліфікацію філолога, особливості 

організації освітнього процесу за рівнями вищої освіти у контексті модернізації 

української вищої школи і входження у загальноєвропейський освітній простір. 

ПРН 7. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 8. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 4. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 2. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 



ФК 4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК 6. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Лексикологія як розділ мовознавства та як навчальна дисципліна. 

Тема 1. Предмет лексикології. Проблематика лексикології як розділу 

мовознавства.  

Тема 2. Зв’язки лексикології з іншими науками лінгвістичного циклу. Завдання та 

термінологічний апарат лексикологічних досліджень.  

Тема 3. Основні напрямки розвитку та методи дослідження в лексикології.  

 

Кредит 2. Слово як фонетико-морфологічна одиниця. 

Тема 4. Походження німецьких слів. Споконвічні та запозичені одиниці. 

Тема 5.  Слова складної морфологічної структури як результат дії різних процесів. 

Тема 6. Скорочення, його сутність. Скорочення слів шляхом усікання. 

 

Кредит 3. Слово як основна одиниця мови та його семантика. 

Тема 7. Основні шляхи поповнення словникового фонду мови. Значення слова. 

Тема 8. Слово та поняття.  Поліфункціональність слова. Визначення поняття 

«лексичне значення». 

Тема 9. Словотвір. Семантичні поля. Лексико-семантичні групи. 

 

Кредит 4. Класифікація запозичень в сучасній німецькій мові. 

Тема 10. Сутність запозичення і походження слова. Принципи, шляхи і форма 

запозичення. 

Тема 11.  Особливості запозичення словотворчих морфем. Типологія запозичень. 

Калька, їхні типи.   

Тема 12. Лексика іншомовного походження в сучасній німецькій мові. 

 

Кредит 5. Фразеологічний рівень німецької мови. 

Тема 13. Фразеологічні одиниці. Критерії виділення фразеологічних одиниць: 

усталеність, відтворення переосмислення.  

Тема 14. Семантичні типи фразеологічних одиниць – ідіоми, фраземи. Структура 

фразеологічних одиниць. 

Тема 15. Співвіднесеність фразеологічних одиниць із різноманітними частинами 

мови.  

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

№ 

 

Т 

Е 

М 

А 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

денна форма  

усього У тому числі 

Лекції  Практичні  Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Лексикологія як розділ мовознавства та як навчальна дисципліна. 

1 Тема 1. Предмет лексикології. 

Проблематика лексикології як 

розділу мовознавства.  
10 2  8 

2 Тема 2. Зв’язки лексикології з 

іншими науками лінгвістичного 
10 1 2 7 



циклу. Завдання та 

термінологічний апарат 

лексикологічних досліджень.  

3 Тема 3. Основні напрямки 

розвитку та методи 

дослідження в лексикології.  
10 1 2 7 

 Разом за кредити 1 30 4 4 22 

Кредит 2. Слово як фонетико-морфологічна одиниця. 

4 Тема 4. Походження німецьких 

слів. Споконвічні та запозичені 

одиниці. 
10 2   8 

5 Тема 5.  Слова складної 

морфологічної структури як 

результат дії різних процесів. 
10 1 2 7 

6 Тема 6. Скорочення, його 

сутність. Скорочення слів 

шляхом усікання. 

10 1 2 7 

 Разом за кредити 2 30 4 4 22 

Кредит 3. Слово як основна одиниця мови та його семантика. 

7 Тема 7. Основні шляхи 

поповнення словникового 

фонду мови. Значення слова. 
10 2  8 

8 Тема 8. Слово та поняття.  

Поліфункціональність слова. 

Визначення поняття «лексичне 

значення». 

10  2 8 

9 Тема 9. Словотвір. Семантичні 

поля. Лексико-семантичні 

групи. 

10  2 8 

 Разом за кредити 3 30 2 4 24 

Кредит 4. Класифікація запозичень в сучасній німецькій мові. 

10 Тема 10. Сутність запозичення 

і походження слова. Принципи, 

шляхи і форма запозичення. 
10 2 2 6 

11 Тема 11.  Особливості 

запозичення словотворчих 

морфем. Типологія запозичень. 

Калька, їхні типи.   

10  2 8 

12 Тема 12. Лексика іншомовного 

походження в сучасній 

німецькій мові. 

10  2 8 

 Разом за кредити 4 30 2 6 22 

Кредит 5. Фразеологічний рівень німецької мови. 

13 Тема 13. Фразеологічні 

одиниці. Критерії виділення 

фразеологічних одиниць: 

усталеність, відтворення 

переосмислення.  

10 2 2 6 

14 Тема 14. Семантичні типи 

фразеологічних одиниць – 

ідіоми, фраземи. Структура 
10  2 8 



фразеологічних одиниць. 

15 Тема 15. Співвіднесеність 

фразеологічних одиниць із 

різноманітними частинами 

мови.  

10  2 8 

 Разом за кредити 5 30 2 6 22 

 Всього 150 14 24 112 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Лексикологія як розділ мовознавства та як навчальна 

дисципліна. 

 

1 Тема 1. Предмет лексикології. Проблематика лексикології як розділу 

мовознавства. 

2 

2 Тема 2. Зв’язки лексикології з іншими науками лінгвістичного 

циклу. Завдання та термінологічний апарат лексикологічних 

досліджень.  

1 

3 Тема 3. Основні напрямки розвитку та методи дослідження в 

лексикології.  

1 

 Кредит 2. Слово як фонетико-морфологічна одиниця.  

4 Тема 4. Походження німецьких слів. Споконвічні та запозичені 

одиниці. 

2 

5 Тема 5.  Слова складної морфологічної структури як результат дії 

різних процесів. 

1 

6 Тема 6. Скорочення, його сутність. Скорочення слів шляхом 

усікання. 

1 

 Кредит 3. Слово як основна одиниця мови та його семантика.  

7 Тема 7. Основні шляхи поповнення словникового фонду мови. 

Значення слова. 

2 

 Кредит 4. Класифікація запозичень в сучасній німецькій 

мові. 

 

8 Тема 10. Сутність запозичення і походження слова. Принципи, 

шляхи і форма запозичення. 

2 

 Кредит 5. Фразеологічний рівень німецької мови.  

9 Тема 13. Фразеологічні одиниці. Критерії виділення фразеологічних 

одиниць: усталеність, відтворення переосмислення. 

2 

 Разом 14 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Лексикологія як розділ мовознавства та як навчальна 

дисципліна. 

 

1 Тема 2. Зв’язки лексикології з іншими науками лінгвістичного 

циклу. Завдання та термінологічний апарат лексикологічних 

досліджень.  

2 

2 Тема 3. Основні напрямки розвитку та методи дослідження в 

лексикології.  

2 

 Кредит 2. Слово як фонетико-морфологічна одиниця.  

3 Тема 5. Слова складної морфологічної структури як результат дії 2 



різних процесів. 

4 Тема 6. Скорочення, його сутність. Скорочення слів шляхом 

усікання. 

2 

 Кредит 3. Слово як основна одиниця мови та його семантика.  

5 Тема  8. Слово та поняття.  Поліфункціональність слова. Визначення 

поняття «лексичне значення». 

2 

6 Тема 9. Словотвір. Семантичні поля. Лексико-семантичні групи. 2 

 Кредит 4. Класифікація запозичень в сучасній німецькій 

мові. 

 

7 Тема 10. Сутність запозичення і походження слова. Принципи, 

шляхи і форма запозичення. 

2 

8 Тема 11. Особливості запозичення словотворчих морфем. Типологія 

запозичень. Калька, їхні типи.   

2 

9 Тема 12. Лексика іншомовного походження в сучасній німецькій 

мові. 

2 

 Кредит 5. Фразеологічний рівень німецької мови.  

10 Тема 13. Фразеологічні одиниці. Критерії виділення фразеологічних 

одиниць: усталеність, відтворення переосмислення. 

2 

11 Тема 14. Семантичні типи фразеологічних одиниць – ідіоми, 

фраземи. Структура фразеологічних одиниць. 

2 

12 Тема 15. Співвіднесеність фразеологічних одиниць із 

різноманітними частинами мови.  

2 

 Разом 24 

6. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

7. Самостійна  робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Лексикологія як розділ мовознавства та як навчальна 

дисципліна. 

 

1 Тема 1. Предмет лексикології. Проблематика лексикології як розділу 

мовознавства. 

8 

2 Тема 2. Зв’язки лексикології з іншими науками лінгвістичного 

циклу. Завдання та термінологічний апарат лексикологічних 

досліджень.  

7 

3 Тема 3. Основні напрямки розвитку та методи дослідження в 

лексикології.  

7 

 Кредит 2. Слово як фонетико-морфологічна одиниця.  

4 Тема 4. Походження німецьких слів. Споконвічні та запозичені 

одиниці. 

8 

5 Тема 5. Слова складної морфологічної структури як результат дії 

різних процесів. 

7 

6 Тема 6. Скорочення, його сутність. Скорочення слів шляхом 

усікання. 

7 

 Кредит 3. Слово як основна одиниця мови та його семантика.  

7 Тема 7. Основні шляхи поповнення словникового фонду мови. 

Значення слова. 

8 

8 Тема  8. Слово та поняття.  Поліфункціональність слова. Визначення 

поняття «лексичне значення». 

8 

9 Тема 9. Словотвір. Семантичні поля. Лексико-семантичні групи. 8 



 Кредит 4. Класифікація запозичень в сучасній німецькій 

мові. 

 

10 Тема 10. Сутність запозичення і походження слова. Принципи, 

шляхи і форма запозичення. 

6 

11 Тема 11. Особливості запозичення словотворчих морфем. Типологія 

запозичень. Калька, їхні типи.   

8 

12 Тема 12. Лексика іншомовного походження в сучасній німецькій 

мові. 

8 

 Кредит 5. Фразеологічний рівень німецької мови.  

13 Тема 13. Фразеологічні одиниці. Критерії виділення фразеологічних 

одиниць: усталеність, відтворення переосмислення. 

6 

14 Тема 14. Семантичні типи фразеологічних одиниць – ідіоми, 

фраземи. Структура фразеологічних одиниць. 

8 

15 Тема 15. Співвіднесеність фразеологічних одиниць із 

різноманітними частинами мови.  

8 

 Разом 112 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1. Повідомлення на будь-яку з тем: 

- «Внутрішня форма слова та «народна етимологія»». 

- «Семантична, функціональна та лексико-семантична класифікації 

фразеологізмів». 

- «Тенденція до раціоналізації в німецькій мові». 

- «Причини запозичень з іноземної лексики». 

2. Скласти словник лінгвістичних термінів. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за розширеною 

шкалою 

Еквівалент оцінки за 

п’ятибальною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   5 

80-89 В 
добре 

4 

65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

3 

50-54 Е  

35-49 FX незадовільно  2 

1-34 F не прийнято 1 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Основними критеріями 

оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу “Теоретичний курс німецької мови 

(Лексикологія німецької мови)” є її систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами лекційних 

занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. Активність 

студента на лекційних заняттях визначається якістю підготовки до нього і рівнем 

виконання практичних завдань. Показником результативності є правильність виконання 

на лекційних заняттях усіх видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність опрацювання 

тем для самостійного вивчення, а також участь у науково-дослідній роботі. 



Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент володіє узагальненими знаннями з 

предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній 

діяльності.  

Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким 

арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати 

проблеми 

Студенту виставляється добре, якщо студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; 

вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях. Відповідь його повна, 

логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого 

студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його 

найважливіші положення. 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент володіє матеріалом на початковому 

рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З допомогою 

викладача здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, 

може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо студент володіє навчальним, 

матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку. Студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; 

контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі 

частини теми. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

практичні заняття, самостійна робота з навчальною та довідковою літературою, виконання 

індивідуального завдання та тестові завдання. 

 

11. Методи навчання 

Стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі завдання; 

контроль та самоконтроль за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; організація 

та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова робота в Інтернеті; навчання 

за джерелом знань (поділяють на словесні, наочні, практичні). 

 

 Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Кредит 5  

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

500/1

00 П
р
.з

ан
. 

 10 10  10 10  10 10 10 10 10 10 10 10 

С
/р

 

 10 10 15 15 15 15 15 15 10 15 15 10 15 15 



12.  Рекомендована література 

Базова 

1.  Ольшанский И.Г. Лексикология: Современный немецкий язык = Lexikologie: Die 

deutsche Gegenwartssprache: Учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений, 2005. 

416 с. 

2. Паславська А.І. Практикум з лексикології німецької мови. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 118 с.  

3. Oguy O.D. Lexikologie der gegenwärtigen deutschen Sprache. Winniza: Nova kniga, 2003. 

416 S. 

Допоміжна 
1. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 

Berlin. 4.Aufl., 1997. S. 17-19. 

2. Chomsky N. Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt / M., 1969. 

3. Filin F.P. Ojfgksiko-semanticeskich grupach slow (Über die lexikosemantischen 

Wortgruppen). In: Jezykowedsky issledowanija w czest na akademik Stefan Mladenow. Sofia, 

1957. S. 525-527. 

4. Fleischer W., Barzl. Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache. Tübingen, 1992. 

5. KuznecovaA.I. Ponjatije semanticeskoj sistemyjazyka (Der Begriff vom semantischen System 

der Sprache und Methoden seiner Untersuchung: Aus der Geschichte dieses Problems in der 

modernen ausländischen Linguistik). Moskau: Izd. MGU. 1963. 59 S. 

6. Lyons J. Bedeutungstheorien. In: A. von Stechow, D. Wunderlich (Hrsg), Semantik. Semantics. 

Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin: de Gruyter, 1991. S. 1-24. 

7. Nikitin M. W. Leksiceskoje znacenije (Lexikalische Bedeutung des Wortes: Struktur und 

Kombinatorik). Moskau: Wyss.skola 1982. 127 S. 

8. Ogden C.K., Richards I.A. Die Bedeutung der Bedeutung. Eine Untersuchung über den 

Einfluss der Sprache auf das Denken und über die Wissenschaft des Symbolismus. Frankfurt / M., 

1974. 

9. Porzig W. Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. In. PBB Beiträge zur Geschichte der 

deutschen Sprache und Literatur. 1934. S. 70-97. 

10. Pottier B. Semantique generale. Paris: Press Universitäres de France, 1992. 237 p.1l. 

Schmelev D.N. Polesemija (Polysemie). In: W.N. Jarzeva (Hrsg), Linguisticeskij 

entyklopediceskij slowar'. Moskau: Sow. enzykl., 1990. S. 382. 

11. Schneider E. W. Variabilität, Polysemie und Unscharfe der Wortbedeutung. Bd. 1: 

Theoretische und methodische Grundlagen. Tübingen: Niemeyer, 1988. 200 S. 

12. Searle J.R. Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt/M., 1971. S. 70. 

13.Weinreich U. Erkundigungen zur Theorie der Semantik. Tübingen: Niemeyer, 1970. 146 S. 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. http://ebooktime.net/ 

2. http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

3. http://www.filolog.pl.ua/mater-ali-dlya-student-v/leksikolog-ya-n-metsko-movi.html 

4. www.binetti.ru 

5. http://elibrary.nubip.edu.ua/10209/ 

6. yazykoznanie.ru 

7. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=93&start=5 

http://ebooktime.net/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
http://www.filolog.pl.ua/mater-ali-dlya-student-v/leksikolog-ya-n-metsko-movi.html
http://www.binetti.ru/
http://elibrary.nubip.edu.ua/10209/
http://yazykoznanie.ru/
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=93&start=5
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