
Лексикологія 

Тип дисципліни:  нормативна     Семестр: 5 

 

Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

Аудиторні години – 32 (лекції –20, практичні 12) 

 

Лектор: Паславська А. Й.  (ел. адреса: alla@mail.lviv.ua), 

 

Результати навчання: 

 знати: предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної 

одиниці мови взагалі та німецького слова зокрема; головні теорії лексичного 

значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, гіпер-

гіпонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення німецької лексики 

(словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних 

одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики; основні 

типи словників; 

 вміти: оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати 

лексичне значення слова чи фразеологізму, особливості процесів формування 

похідних та фразеологічних одиниць; розрізняти види лексичних значень та 

системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні 

ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та 

територіальну приналежність лексичної одиниці; ідентифікувати фразеологізми та 

аналізувати їх структуру; користуватися різними типами словників. 
  

 

Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу –  ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями 

лексикології сучасної німецької мови та практичними навиками аналізу її словникового 

складу. 

Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними 

положеннями та терміносистемою лексикології сучасної німецької мови. Курс формує у 

студентів наукове уявлення про системний характер лексики німецької мови, висвітлює 

головні способи номінації в мові, знайомить з традиційними й новітніми теоріями 

лексичного значення, особливостями формування і структури лексичного значення, 

парадигматичних угрупувань лексики, можливостями збагачення лексичного складу 

(словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних 

одиниць), її соціальним та територіальним поділом, основними типами словників; розвиває 

вміння оперувати основними поняттями лексикології, кваліфіковано аналізувати лексичне 

значення слова, особливості процесів формування похідних та фразеологічних одиниць, 

підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, 

лексико-семантичні поля, визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної 

одиниці, користуватися різними типами словників, застосовувати у практиці німецько-

українського та українсько-німецького перекладу адекватні методи аналізу і добору лексики. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 

 

Форма звітності: іспит  

 

Мова навчання: німецька 

 

Спеціальність 035 Філологія  

спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (німецько-український переклад) 
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