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1. Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

 “Лексикографія”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні 

науки» 
(шифр, назва) 

На вибір студента 

Модулів – 2 

Спеціальність 

035 «Філологія» 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціалізація 

035.051 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – іспанська  

2-й 
 

Загальна кількість годин - 

90 

 
4 семестр 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«бакалавр» 

 
16 

Практичні, семінарські 

 16 

Самостійна робота 

 
58 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Лексикографія – це розділ мовознавства, що визначає теоретичні принципи укладання 

словників, вивчає типи словників; займається процесом збирання слів певної мови, 

упорядковує та описує словниковий матеріал; цікавиться сукупністю словників даної мови і 

наукових праць з цієї галузі. Це наука про словники, наукова методика та мистецтво 

складання словників. 

 

У результаті вивчення курсу студенти повинні : 

знати: предмет та історію іспанської лексикографії; принципи класифікації та типи 

іспанських словників; мікро- та макроструктуру лексикографічних праць. 

вміти:  орієнтуватися у величезному фонді словників та визначати їх тип; аналізувати мікро- 

та макроструктуру словників різних типів; укладати елементарні словникові статті. 

Передумови засвоєння курсу: ця філологічна дисципліна спирається на низку 



дисциплін з практики та теорії сучасної іспанської мови, а саме лексикологія, вступ до 

романської філології, вступ до загального мовознавства. 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. La lexicografía como disciplina lingüística. 
Тема 1. La lexicografía práctica y la lexicografía teórica. 

Тема 2. El diccionario y otros productos lexicográficos.  

Тема 3. La macroestructura y la microestructura del diccionario. 

Тема 4. Tipos de diccionarios según diferentes criterios. 

 
Змістовий модуль 2. La lexicografía española a través de la historia. 

Тема 1. Los inicios de la lexicografía española.  

Тема 2. La lexicografía plurilingüe y monolingüe del español. 

Тема 3. El estado actual de la lexicografía. 

Тема 4. La lexicografía didáctica. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. La lexicografía como disciplina lingüística 
Тема 1. La lexicografía 

práctica y la 

lexicografía teórica. 

 

11 2 2   7       

Тема 2. El diccionario 

y otros productos 

lexicográficos. 

12 2 2   8       

Тема 3. La 

macroestructura y la 

microestructura del 

diccionario. 

 

11 2 2   7       

Тема 4. Tipos de 

diccionarios según 

diferentes criterios. 

11 2 2   7       

Разом — зм. модуль 1 45 8 8   29       

Модуль 2 
Змістовий модуль 2. La lexicografía española a través de la historia. 

 

 

Тема 1. Los inicios de 

la lexicografía 

española. 

11 2 2   7       

Тема 2. La lexicografía 

plurilingüe y 

monolingüe del 

español. 

12 2 2   8       

Тема 3. El estado 11 2 2   7       



actual de la 

lexicografía. 

 

Тема 4. La lexicografía 

didáctica. 

11 2 2   7       

Разом — зм. модуль 2 45 8 8   29       

Усього годин 90 16 16   58       

 

5. Теми лекцій 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. La lexicografía práctica y la lexicografía teórica. 2 

2. El diccionario y otros productos lexicográficos. 2 

3. La macroestructura y la microestructura del diccionario. 2 

4. Tipos de diccionarios según diferentes criterios. 2 

5. Los inicios de la lexicografía española.  2 

6. La lexicografía plurilingüe y monolingüe del español. 2 

7. El estado actual de la lexicografía. 2 

8 La lexicografía didáctica. 2 

                                                                                                           Разом              16 

 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. La lexicografía práctica y la lexicografía teórica. 2 

2. El diccionario y otros productos lexicográficos. 2 

3. La macroestructura y la microestructura del diccionario. 2 

4. Tipos de diccionarios según diferentes criterios. 2 

5. Los inicios de la lexicografía española.  2 

6. La lexicografía plurilingüe y monolingüe del español. 2 

7. El estado actual de la lexicografía. 2 

8. La lexicografía didáctica. 2 

                                                                                                  Разом              16 
                                                                                     

 

7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. La lexicografía práctica y la lexicografía teórica. 7 

2. El diccionario y otros productos lexicográficos. 8 

3. La macroestructura y la microestructura del diccionario. 7 

4. Tipos de diccionarios según diferentes criterios. 7 

5. Los inicios de la lexicografía española.  7 

6. La lexicografía plurilingüe y monolingüe del español. 8 

7. El estado actual de la lexicografía. 7 

8. La lexicografía didáctica. 7 



                                                                                                       Разом              58 

 

8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Методи контролю 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в національній 4-

бальній системі (―5‖, ―4‖, ―3‖, ―2‖). Критерії такого оцінювання подані в таблиці далі (1 – № п/п; 2 – 

види навчальної діяльності; 3 – оцінка; 4 – критерії оцінки). 

 
1 2 3 4 

1. Аудиторна 

робота 

5 90-100%-не відвідування занять, активність та розкриття тем 

практичних занять. 

  4 75-89-не відвідування занять, активність та розкриття тем 

практичних занять. 

  3 50-74-не відвідування занять, активність та розкриття тем 

практичних занять. 

  2 нижче 50% 

2. Самостійна 

робота студента 

5 90-100% -не опрацювання тем 

4 75-89% -не опрацювання тем 

3 50-74% -не опрацювання тем 

2 Менше 50% -не опрацювання тем 

3 Модульна 

контрольна 

робота 

5 90-100% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

4 75-89% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

3 50-74% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

2 Менше 50% виконання усіх розділів модульної контрольної 

роботи 

 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

       
 

 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів 

 

 



 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

31-50 FX Незадовільно 
Незадовільно Незараховано 

0-30 F Незадовільно   

 

 

10. Методичне забезпечення 
 

Рекомендована література 

Базова 

1. Ahumada Lara A. Aspectos de la lexicografía teórica. – Granada : Universidad, 1989. 

2. Medina Guerra A.M. Lexicografía española. – Barcelona : Editorial Planeta, 2016. 

3. Seco M. Estudios de lexicografía española. – Madrid : Paraninfo, 1987. 

 

Допоміжна 

1. Fontanillo Merino E. Cómo utilizar los diccionarios. – Madrid : Anaya, 1083. 

2. Hernández H. Aspectos de lexicografía contemporánea. – Barcelona : Bibliograf, 1994. 

3. Lapesa R. Léxico e historia. II: Diccionarios. – Madrid : Istmo, 1992. 

4. Neus Vila. Así son los diccionarios. – Lleida : Universidad de Leida, 1999. 

5. Diccionario de la lengua española / Real Academia Española. – Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 

2001. – 2448 p 

 

Інформаційні ресурси 

 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/38/TH_38_001_159_0.pdf 

http://www.libreriaconsulta.com/wp/lexicografia-la-disciplina-que-se-encarga-de-la-elaboracion-de-

diccionarios/ 

 
 

 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/38/TH_38_001_159_0.pdf
http://www.libreriaconsulta.com/wp/lexicografia-la-disciplina-que-se-encarga-de-la-elaboracion-de-diccionarios/
http://www.libreriaconsulta.com/wp/lexicografia-la-disciplina-que-se-encarga-de-la-elaboracion-de-diccionarios/

