
 

 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 12 «Лексична семантика» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Мова і література (англійська). Переклад 

Форма навчання денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 6 сем, 3 кредити – денна форма 

3 курс, 6 сем, 3 кредити – заочна форма 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 годин, з них: 16 год. лекцій, 12 год. 

практичних. 

Заочна форма – 90 год., з них: 6 год. лекції, 4 год. 

практичні 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Василенко О. В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською В2+ – С1 у 
фонетичному, лексичному і граматичному аспектах, 
знання курсів «Вступ до мовознавства», 
«Етнолінгвістика», «Прагмалінгвістика» 

Що буде вивчатися Метою курсу є навчити студентів базовим поняттям 
лексичної семантики, ознайомити з основними 
етапами становлення лексичної семантики як науки; з 
основними типами лексичного значення слова; 
ознайомити з полісемією, омонімією, антонімією 
слова; розглянути синтагматичні й парадигматичні 
звязки в лексиці; ознайомити з базовими теоріями 
поля; проаналізувати основні методи семантичного 
аналізу; ознайомити з різними типами словників  

Чому це цікаво/треба вивчати Філолог – це фахівець слова. Вміло оперуючи вдало 
відібраними словами, відтітками значень, 
синтаксичними структурами, він досягне 
максимального результату як в спілкуванні однією 
(англійською) мовою, так і при перекладі інформації з 
однієї мови іншою.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Очікувані результати навчання: 

 - студент може оперувати знаннями про основні етапи 

становлення і розвитку лексичної семантики; 

-  - розрізнити основні типи лексичного значення 

слова: денотативне, конотативне, відображене, 

сполучувальне, тематичне, та ін. та грамотно 

використовувати їх в спілкуванні англійською мовою. 

- охарактеризувати та розрізняти випадки полісемії, 

омонімії, антонімії; 

- оперувати даними, характеризувати, та 

використовувати в своїх дослідницьких роботах 



 

знання про базові теорії поля; 

- користуватися методами семантичного аналізу; 

- ціленаправлено й грамотно користуватися різними 

типами словників.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування фахових 
компетентностей, які дозволять: 
 грамотно семантично і стилістично оформляти 
висловлювання або формувати текст;  
 застосовувати правильні відтінки значень зі 
стилістичною метою;  
 вести наукове дослідження в сфері семантики із 
застосуванням теорій поля;  
 аналізувати текст з урахуванням прикладів 
полісемії, омонімії та антонімії;  
користуватись лексикографічними джерелами з 

урахуванням їх специфіки й побудови.    

Інформаційне забезпечення силабус дисципліни, навчально-методичні матеріали. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 
силабус навчальної дисципліни 

на вебсайті факультету 

(інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

