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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 
 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  

 

6.020303 Філологія* 

Мова і література 

(німецька) 

Рік підготовки: 

4-й 

Загальна кількість 

годин - 120 

Семестр 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 18 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

 70 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – (40%/60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс “Лексикологія“  є необхідною складовою частиною вивчення німецької мови у 

вищому навчальному закладі. Він дає можливість ознайомити студентів із лексико-

семантичними та словотворчими особливостями німецької мови. Основна його мета - 

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 лінгвістичні 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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають такими 

компетентностями: 

І.Фахові: здатність використовувати мовний словниковий запас, здатність 

користуватися граматичними ресурсами мови; знати синтаксичні, семантичні та 

фонетичні правила і закономірності німецької мови; здатність реалізовувати наукові 

дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої 

навчальні стратегії; 

- здатність використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності. 

ІІ.Загальнопредметні: працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та 

відеоматеріал), вміти його проаналізувати, впровадити на практиці іншомовного мовлення 

та у процесі викладання у навчальних закладах; в усній та писемній формі. за 

використання комп’ютерних засобів та технологій (текстові та графічні редактори, 

презентації), вміти представити результати навчально-пізнавальної діяльності у процесі 

вивчення німецької мови та набуття вмінь, навичок та методологічних знань щодо її 

викладання. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредити 1-2. Лексикологія. Предмет та об’єкт вивчення.  

Тема 1. Лексикологія як розділ мовознавства та к навчальна дисципліна. 

Тема 2 . Слово як фонетико-морфологічна одиниця.  



Кредит 3-4. Лексико-семантичні та фразеологічні особливості функціонування 

німецької мови. 

Тема 1. Слово як основна одиниця мови та його семантика.  

Тема 2.  Класифікація запозичень в сучасній німецькій мові. 

Тема 3.   Фразеологічний рівень німецької мови. 

Тема 4. Варіанти німецької мови. 

3. Структура навчальної дисципліни 

№ 

 

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 1-2. Лексикологія. Предмет та об’єкт вивчення. 

1 Лексикологія як розділ 

мовознавства та як 

навчальна дисципліна. 30 4 6 20 

2 Слово як фонетико-

морфологічна одиниця. 
30 4 6 20 

 Разом за кредити 1-2 60 8 12 40 

Кредит 3-4 . Лексико-семантичні та фразеологічні особливості функціонування 

німецької мови. 

1 Слово як основна одиниця мови 

та його семантика. 
14 2 4 8 

2 Класифікація запозичень в 

сучасній німецькій мові. 
16 4 4 8 

3 Фразеологічний рівень 

німецької мови. 
15 2 6 7 

4 Варіанти німецької мови. 15 2 6 7 

 Разом за кредити 3-4 60 10 20 30 

 Усього годин: 120 18 32 70 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Слово як одиниця мови та його семантика.  6 

2 Значення слова, поняття та відношення між ними.  6 

3 Полісемія слова та омонімія. 2 

4 Класифікація значення слова. Сполучуваність слів та особливості 

вживання слів. 

2 

5 Словотвір. Збагачення лексичного складу німецької мови. Словотвір 

та його зв'язок із граматикою та лексикологією. 

4 

6 Структура лексичного складу німецької мови. Організація лексикону 

німецької мови за  соціально-професійним спрямуванням. 

Професійна лексика. Терміни. Жаргонізми та сленг. 

6 

7 Варіанти німецької мови. Діалекти. 6 

 Разом 32 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1 Зробити конспект до теми «Абревіатура як вид словотвору в 

німецькій мові». 
20 

2 Зробити повідомлення на тему «Внутрішня форма слова та 

«народна етимологія»» 
100 

3 Самостійно опрацювати  тему «Історичний аналіз німецької мови 

(неологізми)»  
10 

4 Повідомлення на тему «Семантична, функціональна та лексико-

семантична класифікації фразеологізмів» 
8 

5 Виписати 10 лінгвістичних термінів до теми 1 та теми 2     8 

6 Повідомлення на тему «Тенденція до раціоналізації в німецькій 

мові» 
7 

7 «Причини запозичень з іноземної лексики»  7 

 Разом 70 

7. Методи навчання 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі 

завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова 

робота в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж. 

8. Розподіл балів, які отримують студенти                                                                    

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Кредит 1-2 Кредит 3-4 

160 400 

Т1 Т2  Т1 Т2 Т3 Т4 

В
ід

п
о

в
ід

ь
 

н
а 

се
м

ін

ар
і 

 25 

 

25 

 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Т
в
о

р
ч
е 

за
в
д

ан
н

я 

35 35  20 20 20 20 

9. 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 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти 

2. Перелік основних термінів та понять з дисципліни 



3. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, таблиці до 

різних тем. 

11. Рекомендована література 

Базова 

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

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

И.Г.Ольшанский, А.Е.Гусева. — М.: Издательский центр «Академия», 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 58. – 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. 

12. Schmidt W. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. Ein Beitrag zur Theorie der 

Wortbedeutung. In: Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 

7. Berlin, 1963. 

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

Theoretische und methosische Grundlagen. Tübingen: Niemeyer, 1988. – 200 S. 

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

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

12. 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

