
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5 «Лексикологія 

англійської мови» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / Мова та література (польська). 

Переклад 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 5 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

5 кредитів  – 150 годин (лекції –  24 год., 

практичні – 30 год., консультації – 8 год., 

самостійна робота – 88 год.) 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра іноземних мов гуманітарних 

спеціальностей  

Автор дисципліни Сорокіна Ліна Євгеніївна 

 

Короткий опис 

 

Вимоги до початку вивчення Володіння англійською мовою на рівні В1+, 

основною термінологією загальної лінгвістики. 

Що буде вивчатися Під час вивчення курсу Ви ознайомитеся із 

етимологічним складом сучасної англійської 

мови, її словотвором, семантичними групами 

слів: синонімами, антонімами, евфемізмами 

тощо, стилістично забарвленою та нейтральною 

лексикою, фразеологічними одиницями,  

варіантами англійської мови, лексикографією.  

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення теоретичного та практичного матеріалу 

курсу дозволить розрізняти та визначати слова 

іншомовного походження, поглибити 

словниковий запас синонімічними, 

фразеологічними тощо одиницями, коректно 

застосовувати літературні  та розмовні слова, 

розрізняти шляхи та засоби словотвору. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Протягом вивчення цієї дисципліни ви навчитеся: 

 визначати джерела походження іншомовних 

слів; 

 визначати та характеризувати морфологічну 

будову англійських слів; 

 розрізняти шляхи та засоби словотвору; 

 розпізнавати частиномовну приналежність 

афіксів; 

 визначати характер сполучуваності, виявляти 

вільні словосполучення та сталі вирази; 

 визначати класи фразеологічних одиниць; 

 добирати синоніми, антоніми, омоніми, 

пароніми, метафори, метонімії; 

 розпізнавати стилістично нейтральні й 

стилістично забарвлені лексичні одиниці; 



 розрізняти Британський та Американський 

варіанти англійської мови; 

 вміти користуватися різними видами 

словників. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Лексикологія тісно пов’язана з фонетикою, 

граматикою та стилістикою англійської мови, що 

дозволить вдосконалити навички та поглибити 

знання у цих дисциплінах.  

Набуті знання й уміння дозволять ефективно і 

гнучко використовувати англійську мову в 

різноманітних ситуаціях соціального, навчально-

академічного та професійного спілкування. Крім 

того, вивчення дисципліни забезпечує 

формування фахових компетентностей:  

- здатність усвідомлювати принципи організації 

мови, її природу, функції, рівні;  

- здатність до соціолінгвістичного, 

лінгвокультурологічного та порівняльно-

типологічного аналізу мовних явищ. 
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