
Зіставна лексикологія 

Тип дисципліни:  вибіркова     Семестр: 4 

 

Обсяг дисципліни:  

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

Аудиторні години – 32 (лекції –16, практичні 16) 

 

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

 

Результати навчання: 

 знати: головні напрями зіставних досліджень та їхніх представників, принципи і 

методи зіставного аналізу лексики, особливості лексичних систем, семантично-

фнкціональних полів, тематичних угруповань лексики німецької та української мов, 

спільне і відмінне у морфологічній будові, способах творення, сполучуваності 

англійської та німецької лексики, образний ресурс порівнюваних мов; 

 вміти: оперувати основними поняттями зіставної лексикології; аналізувати лексичне 

значення слова чи фразеологізму, особливості процесів формування похідних та 

фразеологічних одиниць в німецькій та українській мовах; розрізняти види лексичних 

значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати 

синонімічні ряди в зіставлюваних мовах; формувати тематичні групи, лексико-

семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної 

одиниці; користуватися різними типами словників аналізованих мов, застосовувати 

методи семного, морфемного, трансформаційного, конституентного аналізів до 

досліджуваних лексичних явищ. 

 

Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу –  сформувати у студентів цілісну картину будови та функціонування 

лексичних систем сучасних німецької та української мов у зіставленні. 

 Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями, головними теоретичними 

напрямами та терміносистемою зіставної лексикології сучасних німецької та 

української мов. Курс формує у студентів наукове уявлення про системний характер 

лексики зіставлюваних мов, вчить розпізнавати аломорфні та ізоморфні риси у 

лексичних системах обох мов, виявляті спільні та відмінні явища лексичних систем 

німецької та української мов у зіставленні на семасіологічному зрізі, висвітлює 

головні способи номінації в обох мовах, знайомить з основними типами словників та 

лексичними електронними ресурсами; розвиває вміння добирати синоніми, антоніми, 

будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи в зіставлюваних мовах 

застосовувати на 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: залік  

 

Мова навчання: німецька 

 

Спеціальність 035 Філологія  

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