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Анотація 
У процесі вивчення дисципліни «Теоретичний курс російської мови (Лексикологія 

російської мови)» розглянуто лексико-семантична система мови, синтагматичні та 

парадигматичні відношення в лексиці; проаналізовано взаємозв’язок лексикології та 

семантики, подано різні аспекти лексичної семантики; викладено сутність понятійно 

повнозначних та понятійно неповнозначних слів; схарактеризовано основні поняття 

лексичної семантики (ЛСВ, сема, семема, лекса, лексема, ЛСГ, СП) та основні типи 

лексичних значень слів; розглянуто категоріальні лексико-семантичні відносини і класи 

одиниць; викладено розвиток значення слова, схарактеризовано функції багатозначних слів; 

описано омонімії, синонімії, конверсії, антонімії, паронімія та описано їхню специфіку; 

викладено класифікацію лексики російської мови за різними ознаками: лексика російської 

мови з точки зору її походження, лексика російської мови з точки зору активного та 

пасивного запасу, лексика російської мови з точки зору сфери її вживання; подано 

функціонально-стильова і експресивно-стилістична характеристика лексики; розглянуто 

фразеологію як науку, поняття про фразеологізми та фразеологічне значення, компонентний 

склад фразеологізмів і їх варіювання; схарактеризовано джерела російської фразеології; 

описано словники фразеологізмів; описано сутність лексикографії, принципи класифікації 

словників, основні словники російської мови. 

 

Ключові слова: лексикологія, багатозначність, полісемія, омонімія, синонімія,  

полісемія, конверсія, антонімія, паронімія, фразеологія, фразеологізм, лексикографія, 

словник. 

 

Аnnotation 
In the process of studying the discipline "Theoretical course of the Russian language 

(Lexicology of the Russian language)" the lexical-semantic system of language, syntagmatic and 

paradigmatic relations in vocabulary are considered; the relationship between lexicology and 

semantics is analyzed, various aspects of lexical semantics are presented; the essence of 

conceptually complete and conceptually incomplete words is stated; the basic concepts of lexical 

semantics (LSV, sema, semema, lexa, token, LSG, SP) and the main types of lexical meanings of 

words are characterized; categorical lexical-semantic relations and classes of units are considered; 

the development of the meaning of the word is stated, the functions of polysemous words are 

characterized; describes homonyms, synonyms, conversions, antonyms, paronyms and describes 

their specifics; the classification of the vocabulary of the Russian language on various grounds is 

stated: the vocabulary of the Russian language in terms of its origin, the vocabulary of the Russian 

language in terms of active and passive stock, the vocabulary of the Russian language in terms of its 

scope; functional-stylistic and expressive-stylistic characteristics of vocabulary are given; 

phraseology as a science, the concept of phraseology and phraseological meaning, the component 

composition of phraseology and their variation are considered; the sources of Russian phraseology 

are characterized; dictionaries of phraseology are described; describes the essence of lexicography, 

the principles of classification of dictionaries, the main dictionaries of the Russian language. 

 

Key words: lexicology, ambiguity, polysemy, homonymy, synonymy, polysemy, 

conversion, antonymy, paronymy, phraseology, phraseology, lexicography, dictionary. 

 

  



 

 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Теоретичний курс 

російської мови (Теоретична фонетика російської мови)» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і 

література (російська)) заосвітньо-професійною програмою: Середня освіта (Російська мова і 

друга іноземна (англійська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексикологія сучасної російської мови. 

Міжпредметні зв’язки:практичний курс російської мови, вступ до мовознавства. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: дати студентам глибокі знання з 

лексики і фразеології російської мови; оволодіння фонетичною системою сучасної російської 

мови. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з 

лексичною і фразеологічною системами сучасної російської мови; надати основні положення 

і концепції в області теорії лексикології, фразеології і лексикографії, понятійно-

термінологічний апарат дисципліни; схарактеризувати основні етапи формування лексико-

семантичною та фразеологічної систем російської мови, суть категоріальних лексико-

семантичних відносин і класи одиниць (багатозначність, омонімія, синонімія, антонімія, 

конверсія, паронимия, гіпогіперонімія); дати знання про сучасну російську лексику з погляду 

походження, розвитку, вживання та стилістичного розташування; загальні принципи 

класифікації словникового складу (за походженням, за ступенем вживаності, за сфеою 

вживання, за функціонально-стильовою приналежністю і експресивно-стилістичною 

характеристикою); принципи класифікації словників, основні словники російської мови, 

універсальні складові словника; ознайомити і навчити користуватися словниками російської 

мови різних типів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН1 Можуть засвоювати комплекс знань та умінь, необхідний для особистісної 

реалізації, розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування.  

ПРН 2 Уміють аналізувати стан і можливості поліпшення педагогічного процесу та 

відповідного освітнього середовища в загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах.   

ПРН 3 Здатні організовувати наукові і науково-педагогічні дослідження у галузях 

філології і методик викладання філологічних дисциплін.  

ПРН 4 Можуть здійснювати перевірку педагогічного процесу відповідно до схвалених 

планів, норм і вимог, інструкцій та рішень.   

ПРН 5 Володіють різноплановими методами і способами перевірки знань з 

російською та англійської мов.   

ПРН 6 Готові удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень.   

1.3. Згідно з вимогамиосвітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 2. Здатність розуміти основні досягнення світової філософської думки;  здатність 

розвивати толерантне відношення до альтернативних позицій у релігійній, філософській, 

політичній та інших сферах життя. 

ЗК 3. Здатність оволодіти навичками усного, письмового, монологічного, діалогічного 

мовлення та аудіювання українською мовою у повсякденному і професійному спілкуванні.  

ІІ. Фахові:  

ФК2 Здатність до письмової й усної комунікації іноземною мовою.  

ФК3 Здатність застосовувати основні знання з галузі педагогіки, філології на практиці, 

здатність оперувати науковою термінологією.  

ФК4 Здатність формувати іншомовну комунікативну компетентність учнів.  



ФК7 Здатність використовувати професійні знання і практичні навички в галузі лінгвістики, 

літературознавства, методики навчання іноземних мов і культур. 

ФК8 Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел (електронних, 

письмових й усних) у професійній діяльності.  

ФК9 Здатність формувати в учнів уміння вчитися, мотивувати учнів до вивчення іноземних 

мов і читання творів зарубіжної літератури.  

ФК10 Здатність брати участь у різних формах професійної комунікації (cемінари, 

конференції, засідання методичного об’єднання, круглі столи , дискусії), застосовувати 

знання з психології, педагогіки, мовознавства, літературознавства, методики навчання 

іноземних мов тощо. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1. Предмет і завдання лексикології. Лексикологія як розділ мовознавства. Слово як 

лексична одиниця. Лексико-семантична система мови. Синтагматичні та парадигматичні 

відношення в лексиці. 

Тема 2. Лексикологія і семантика. Лексична семантика. Аспекти лексичної 

семантики. Поняття. Лексичне значення. Понятійно повнозначні ті понятійно неповнозначні 

слова. Основні поняття лексичної семантики (ЛСВ, сема, семема, лекса, лексема, ЛСГ, СП). 

Основні типи лексичних значень слів (класифікація В. В. Виноградова). Аспекти (види) 

лексичного значення. Національна своєрідність структури значень і систем лексичних 

одиниць. 

Тема 3. Категоріальні лексико-семантичні відносини і класи одиниць. Багатозначність 

(полісемія). Типи полісемії. Розвиток значення слова. Функції багатозначних слів.Омонімія. 

Визначення омонімії. Класифікації омонімів. омонімія і полісемія. Функції омонімів. 

Словники омонімів. Синонімія. Визначення синонімії. Класифікації синонімів. Синонімія і 

полісемія. Функції синонімів. Словники синонімів. Конверсія. Визначення лексичної 

конверсії. Типи конверсивів. Функції конверсивів. Антонімія. Визначення антонімії. 

Класифікації антонімів. антонімія і полісемія. Функції антонімів. Словники антонімів. 

Паронимия. Визначення паронімії. Класифікації паронімів. Функції паронімів. Словники 

паронимов. 

Тема 4. Класифікація лексики російської мови: Лексика російської мови з точки зору 

її походження. Лексика російської мови з точки зору активного та пасивного запасу. Лексіка 

російської мови з точки зору сфери її вживання. Функціонально-стильова і експресивно-

стилістична характеристика лексики. 

Тема 5. Фразеологія як наука. поняття про фразеологізми. Фразеологічне значення. 

Відмінність фразеологізму від слова і вільного словосполучення. Фразеологія і пареміологія. 

Типи фразеологізмів. Системність фразеології. Однозначність і багатозначність  

фразеологізмів, їх омонімізація. Фразеологічні синоніми та антоніми. Лексична та 

граматична сполучуваність фразеологізмів. Компонентний склад фразеологізмів і їх 

варіювання. Деривати фразеологізмів. Джерела російської фразеології. Словники 

фразеологізмів. Споконвічні і запозичені фразеологізми. російські фразеологізми в інших 

мовах світу. Фразеологізми активного і пасивного вживання. Експресивно-стилістичні 

властивості фразеологізмів. Між стильові (стилістично нейтральні) фразеологізми. Книжкові 

фразеологізми. розмовні та просторічні фразеологізми. Основні шляхи розвитку лексики та 

фразеології 

Тема 6. Предмет і завдання лексикографії. Принципи класифікації словників. Основні 

словники російської мови. 

3. Рекомендована література 

Базова 
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2. Барановская С.А. Обучение русскому произношению иностранцев  /С. А. Барановская.– 

М.:Изд-во «Университет дружбы народов», 1984. – 88 с. 

3. Брызгунова Е.А. Вводный фонетико-разговорный курс русского языка / Е. А, Брызгунова. 

– М.:Русскийязык, 1982. – 158 с.  



4. Брызгунова Е. А. Звуки и интонациярусской речи/ Е. А. Брызгунова. – М.: Русский язык, 
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5. Брызгунова Е. А.Практическая фонетика и интонациярусскогоязыка / Е. А. Брызгунова. – 
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говорящих на китайском языке/ О. Короткова. – СПб : Златоуст, 2015. – 192 с. 

7. Лебедева Ю. Г. Звуки, ударение, интонация / Ю. Г.Лебедева.– М.:Русский язык, 1986. – 

270 с. 

8. Лебедева Ю. Г. Пособие по фонетике русского языка:  учебное пособие /Ю. Г.Лебедева.–

 М.: Высшая школа, 1981. –128 с. 

9. Любимова П.А. Обучение русскому произношению. Артикуляция. Постановка и 

коррекция звуков/ П. А. Любимова. – М.:  Русский язык, 1982. – 192 с. 

10. Муханов И.Л. Пособие по фонетике и интонации русской диалогической 

речи:учебноепособие/ И. Л. Муханов.– М.: Русский язык, 2006. – 178 с. 

11. Одинцова И. В. Звуки, ритмика, интонация: учебное пособие/ И. В. Одинцова. – М.: 

Флинта: Наука, 2004. – 368 с. 

12. Современный русский язык : Учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; Под ред. П. А. Леканта. — 5- е изд. — М.: Юрайт, 2018. — 
493 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-
yazyk-412785?ref_from=31347  
13. Фомина, М. И. Современный русский язык. Лексикология: Учебник для студентов 
филологических специальностей. / М. И. Фомина. - 4-е изд., исп. - М.: Высшая школа, 2001. - 415 с.  
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