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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теоретичний курс німецької мови 

(Лексикологія німецької мови)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

німецька. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні підходи до кваліфікації 

лексико-фразеологічних одиниць німецької мови, можливості використання їх у 

мовленнєвій практиці. 

 Міждисциплінарні зв’язки: 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 основної 

мови, Вступом до мовознавства, Теоретичною та Практичною граматикою, Історією 

німецької мови. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретичний курс німецької мови 

(лексикологія німецької мови)” є 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. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретичний курс німецької мови 

(лексикологія німецької мови)” є:  

- 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. 

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. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

Рекомендована література 

3. Рекомендована література 

Базова 

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

deutsche Gegenwartssprache: Учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. Заведений. 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. 
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