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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 

Спеціальність 

035 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
035.10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавра 

- 10 

Практичні, семінарські 

 30 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 80 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – 

аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (30% / 70%). 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: системний виклад основних фактів словникового фонду мови. 

Курс лексикології передбачає вивчення таких тем: загальні аспекти 

сучасної лінгвістики, цілі та завдання лексикології сучасної німецької 

мови; слово та його морфемна структура; значення слова, зміна 

значення слова, типи значень, словотвір, типи та види словотвору як 

одного із джерел збагачення словникового складу мови; запозичення, 

типи, види запозичень; семантична класифікація слів; генетичний, 

історичний аналіз словникового фонду сучасної німецької мови; сталі 

сполучення слів фразеологічного та нефразеологічного характеру; 

проблеми лексико- та фразеографії сучасної німецької мови 

Завдання курсу:  

 методичні: 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; 

 пізнавальні: вивчення студентами словникового фонду мови в 

культурологічному аспекті; усвідомлення студентами суті мовних явищ 

іншої системи мови; вміння працювати з науковою літературою, вміння 

обробляти фактичний матеріал, 5 тощо; 

 практичні: розвиток та удосконалення навичок практичного 

використання словникового та фразеологічного складу мови; Вміння робити 

лексичний аналіз тексту (виявлення та розпізнавання словотворчих моделей 

німецької мови, семантичний аналіз словникового фонду мови). 

 граматичного матеріалу, який студенти повинні засвоїти  для 

виконання граматичних вправ; 

формування у студентів навичок всіх видів мовленнєвої діяльності. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою літературою, 

різнотипними словниками, електронними базами даних, системами 

інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  читає і розуміє з повним охопленням змісту фахову, суспільно-

політичну, а також художню літературу; володіє усним монологічним та 

діалогічним мовленням, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки 

в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного 

спілкування; сприймає німецьке мовлення, яке виголошується в нормальному для 

даної мови темпі; перекладає з іноземної мови на рідну тексти країнознавчого, 

суспільно-політичного та фахового характеру будь-якого рівня складності. 

3. Програма навчальної дисципліни  



Кредит 1-2. Lexikologie und ihre Ausgangskategorien. Лексикологія та її базові 

категорії. 

Кредит 3-4. Flißzustand und Ausbau des Wortschatzes. Розвиток та творення 

словникового запасу. 

Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усьог

о 
у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1-2.  

Lexikologie und ihre Ausgangskategorien.  

Лексикологія та її базові категорії. 

1. Das Wort als sprachliches Zeichen. Die 

Wortbedeutung. Слово як мовне 

позначення. Значення слова. 

18 2 6   10 

2. 2.1Paradigmatische und syntagmatische 

Beziehungen. Парадигматичні та 

синтагматичні відношення слів.  

2.2. Bedeutungswandel (semantische 

Derivation). Семантична деривація – 

зміна значення слова. 

28 2 6   20 

3. Archaismen und Neologismen. 

Архаїзми та неологізми. 

16 2 4   10 

Кредит 3-4.  

Flißzustand und Ausbau des Wortschatzes.  

Розвиток та творення словникового запасу. 

4.  4.1 Entlehnung. Запозичення.  

     4.2.Wortbildung. Словотвір. 

30 2 8   20 

5. 5.1.Die soziale und territoriale 

Stratifikation des deutschen 

Wortschatzes. Соціальна та 

територіальна стратифікація 

німецького словникового запасу. 

 5.2. Phraseologie. Lexikographie. 

Фразеологія. Лексикографія. 

28 2 6   20 

Усього годин за семестр: 120 10 30   80 

1. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1-2. Lexikologie und ihre Ausgangskategorien.  

Лексикологія та її базові категорії. 

 



1. Лекція 1. Das Wort als sprachliches Zeichen. Die 

Wortbedeutung. Слово як мовне позначення. Значення 

слова. 

2 

2.  Лекція 2. 2.1Paradigmatische und syntagmatische 

Beziehungen. Парадигматичні та синтагматичні 

відношення слів.  

2.2. Bedeutungswandel (semantische Derivation). Семантична 

деривація – зміна значення слова. 

2 

3. Лекція 3.  Archaismen und Neologismen. Архаїзми та 

неологізми. 

2 

 Кредит 3-4. Flißzustand und Ausbau des Wortschatzes. 

Розвиток та творення словникового запасу. 

 

4. Лекція 4. 4.1 Entlehnung. Запозичення.  

     4.2.Wortbildung. Словотвір. 

2 

5. Лекція 5. 5.1.Die soziale und territoriale Stratifikation des 

deutschen Wortschatzes. Соціальна та територіальна 

стратифікація німецького словникового запасу. 

 5.2. Phraseologie. Lexikographie. Фразеологія. 

Лексикографія. 

2 

 Разом: 10 

2. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1-2. Lexikologie und ihre Ausgangskategorien.  

Лексикологія та її базові категорії. 

 

1. 1.Das Wort als sprachliches Zeichen. Die Wortbedeutung. 6 

2. 2. Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen im 

lexisch-semantischen System 

6 

3. 3. Bedeutungswandel (semantische Derivation). Archaismen 

und Neologismen. 

4 

Разом: 16 

 Кредит 3-4. Flißzustand und Ausbau des Wortschatzes. 

Розвиток та творення словникового запасу. 

 

1. 4 . Entlehnung. Wortbildung. 4 

2. 5. Die soziale und territoriale Stratifikation des deutschen 

Wortschatzes. 

4 

3. 6. Phraseologie. Lexikographie. 6 

Разом: 14 

Разом за семестр: 30 

3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1-2.  Lexikologie und ihre Ausgangskategorien.   



Лексикологія та її базові категорії. 

1. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 1. 

10 

2. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 2.(2.1) 

10 

3. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 3.(2.2) 

10 

4. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 4.(3) 

10 

Разом: 40 

 Кредит 3-4. Flißzustand und Ausbau des Wortschatzes. 

Розвиток та творення словникового запасу. 

 

1. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 5. (4.1) 

10 

2. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 6. (4.2) 

10 

3. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 7.(5.1) 

10 

4. Складання термінологічного глосарію та вивчення 

термінів до лекції 8.(5.2) 

10 

Разом: 40 

Разом за семестр:  80 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Доповіді, захист рефератів, повідомлення. 

8. Методи навчання 

Теоретичні: аналіз і синтез, індукція та дедукція. 

Практичні: опрацювання наукової літератури, розробка проектів. 

9. Методи контролю 

метод лекцій, виконання творчих завдань, пошук в Інтернеті,метод перекладу 

автентичних джерел, використання комп’ютерних технологій, метод синхронного 

перекладу, тестування,робота з літературою, використання комп’ютерних 

технологій, контрольна робота (КР), самостійна робота.Виконання контрольних 

робіт, поточне опитування, поточне тестування, залік. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти  
Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

 

                             ІІІ семестр                                        ІV семестр 

Контр. 

робота 

Накопич

увальні 

бали/ 

Сума 

Кр1 

п.т.- 30б. 

(5 тем*6 

б.) 

с.р.-70 б  

Кр2 

п.т.- 30б. 

(5 тем*6 

б.) 

с.р.-30 

б.+40б. 

МКР 

Кр3 

п.т.- 30б. 

(5 тем*6 

б.) 

с.р.-70 б 

Кр4 

п.т.- 30б. 

(5 тем*6 

б.) 

с.р.-30 

б.+40б. 

МКР 

Кр1 

п.т.- 30б. 

(5 тем*6 

б.) 

с.р.-30 б. 

+40б.МК

Р 

Кр2 

п.т.- 30б. 

(5 тем*6 

б.) 

с.р.-70 б 

Кр3 

п.т.- 30б. 

б. (5 

тем*6 

б.) 

По 

40б.- 

Кр2/ 

Кр4- І 

сем. 

--------- 

Кр1/ 

400 б. / 4 

кр. = 100 

б. – 

Ісем. 

300 б. / 3 

кр. = 100 



с.р.-30 б. 

+40б.М

КР 

Кр3- ІІ 

сем. 

б. – 

ІІсем. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 
C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 

  
3/задов./ зараховано 

  E 50-54 
FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

11. Методичне забезпечення 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Лексикология немецкого языка:Учебно-методическое пособие / Сост. 

С.М.Хантимиров.  Уфа: Изд-во БГПУ, 2002. – 25с. 

 2. Огуй О.Д. Лексикологіянімецькоїмови. LexikologiederdeutschenSprache: 

Навчальнийпосібник для студентіввищихнавчальнихзакладів. – Вінниця: Нова 

книга, 2003. – 416 с.  

Додаткова 

1. Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А., Романова Н. В., Хмельковська С. В., Богдан 

А. М., Хаустович М. В., Гоштанар І. В., Діденко Н. В., Ізмайлова О. А., 

Ординська О. О.Навчальний посібник з німецької мови для студентів 

спеціальності «ПМСО. Мова та література (німецька)» 

екстернатноїформинавчання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 188 с.  

2. СолодиловаИ.А.Лексикология немецкого языка: Учебное пособие для 

студентовIII курса - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 114с. 3. Lexikologie der 

deutschen Sprache(Deutsch als zweites Fach)Vortragskurs: L.P.Witališ, 

B.W.Maksymčuk, W.T.Sulym Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw, Lehrstuhl 

für Deutsche Philologie, Lwiw – 2005.  

 

 Інформаційні ресурси 

1. lingua.lnu.edu.ua/english/Lexikologie-dem.pps  

2. nats-www.informatik.uni-hamburg.de/.../Pfeiff  

3. www.germanistika.net/wp.../lexikologie.pdf  

4. www.durov.com/.../Leksikologiya_3_kurs_ekz  

5. de.scribd.com/.../LEXIKOLOGIE-der-dt-Sprac  

6. wolodinatata.blogspot.com/  

7. www.twirpx.com/file/1095401/  

8. web.vu.lt/.../Lexikologie_-_II.-Sitzung-2012.p  

9. glossar.schneider-ret.de/artikel/lexikologie.htm  

10.podelise.ru/docs/70314/index-4702-1.html  

11.www-gewi.uni-graz.at/.../Lexikologie/  

12.www.atesman.info/.../Deutsche%20Lexikologie 

 

http://www.germanistika.net/wp.../lexikologie.pdf
http://www.durov.com/.../Leksikologiya_3_kurs_ekz
http://www.twirpx.com/file/1095401/


  

 

 

 

 

 

 

 

 


