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Дисципліна «Сучасна українська літературна мова. Лексикологія» є 
нормативною дисципліною зі спеціальності 035 «Філологія» для 
освітньої програми «Арабська мова та література», «Перська мова та 
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література», яка викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЄКТС).

Основні завдання курсу передбачають вивчення
- лексичного значення слова, його структури, основних типів;
- основних аспектів лексичної семантики - семасіології й 

ономасіології;
- словникового складу сучасної української літературної мови з 

погляду його походження, сфери вживання;
- активних і пасивних компонентів лексики, а також найважливіших 

процесів, що відбуваються в ній на сучасному етапі;
- основних напрямків фразеологічних досліджень, системних 

відношень у фразеології, її джерел і властивостей;
- ознайомлення з методикою компонентного аналізу лексичних 

одиниць;
- висвітлення основних лексикографічних понять і ознайомлення з
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історією словникарства та найважливішими його працями.

Коротка
анотація

дисципліни

Навчальну дисципліну «Сучасна українська літературна мова. 
Лексикологія» розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
необхідні знання для того, аби розуміти й науково обґрунтовувати різні 
підходи у визначенні слова як основної структурно-семантичної одиниці 
мови. Окрім того, пропонований матеріал знайомить студентів із 
фундаментальними типами відношень - парадигматичними, 
синтагматичними й варіантними - як в лексиці зосібна, так і в системі 
мови загалом. Вивчення багатозначності, омонімії, синонімії й антонімії 
як часткових форм реалізації цих відношень по-новому розкриває їхню 
природу, дає можливість точніше визначати місце в лексико-семантичній 
системі мови, виявляти взаємозв’язки.

Мета та цілі 
курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасна українська 
літературна мова. Лексикологія» є ознайомлення студентів із системно- 
семасіологічним й семіологічним підходами у лексикології і 
формуванням у слухачів дисципліни чіткої уяви про парадигматику й 
синтагматику лексем у системі мови та про механізми їхньої 
трансформації на рівні мовлення.

Курс має загальнотеоретичні й практичні цілі.
- формувати систематизовані наукові знання про специфіку лексико- 

семантичних ресурсів сучасної української літературної мови: їхню 
семантичну структуру, системні відношення між ними, диференціацію 
словникового складу сучасної української мови, зміст і призначення 
лексикографічних джерел;

- ознайомити студентів із традиційними й новими підходами щодо 
класифікації різних лексичних явищ, із лексико-фразеологічною 
системою сучасної української мови;

- формувати у них навички застосування прийомів і методик 
лексикологічного аналізу;

- продемонструвати особливості функціонування лексичної одиниці 
в тексті;

- охарактеризувати лексичний склад лексики з позиції 
соціолінгвістики;

- виробити у студентів уявлення про українську літературну мову як 
про високорозвинену, нормалізовану мову, що характеризується як 
спільними для слов’янських мов рисами, так і особливостями, 
притаманними лише українській мові.

Література для 
вивчення

Методичне забезпечення

дисципліни 1. Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для 
студентів І курсу філологічного факультету / І. Ціхоцький, О. Левчук. -  
Львів: [б.в.], 2013. -  114 с.

2. Лексикологія сучасної української літературної мови. Практикум: 
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного 
факультету / І. Ціхоцький, О. Левчук. -  Львів: [б.в.], 2014. -  258 с.

Основна література
І.Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. 
Семантична структура слова. -  Х.: Вища шк., Вид-во при ХДУ, 1977.



2. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, 
Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. -  2-ге вид. -  
К.: Вища шк., 1997.
3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, 
С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін..; За ред. М. Я. Плющ. -  3-є вид. -  
К.: Вища шк., 2001.
4. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 
Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. -  3-є вид. -  К.: 
Либідь, 2005.
5. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О. М., 
Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. -  К., Либідь, 2000.
6. Ющук І. П. Українська мова. -  К., Либідь, 2005.
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заг. ред. І. К. Білодіда. -  К.: Наук. думка, 1969.
16. Тараненко О. О. Деякі питання теорії синонімії словника // 
Мовознавство, 1983, № 3.
17. Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних 
засад української літературної мови і явище пуризму // Мовознавство, 
2006. -  № 1.
18. Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму. -  К.: Рад. 
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19. Українська мова: Енциклопедія. -  Вид. 2-ге, виправлене і 
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Обсяг курсу 90 годин аудиторних занять. З них - 16 лекційних годин, 32 години 
практичних занять і 42 години самостійної роботи.



Очікувані Після завершення цього курсу студент буде:
результати
навчання

знати:
-  предмет, завдання й місце лексикології, фразеології та лексикографії 
серед інших мовознавчих дисциплін;
-  головні ідеї провідних українських і зарубіжних лексикологів;
-  аспекти й методи дослідження в лексикології;
-  основні поняття сучасної лексикології, лексикографії та фразеології;
-  семантичні та функціональні властивості одиниць лексикології, 
лексикографії та фразеології, системні відношення між ними;
-  основні методики й прийоми лексикологічного аналізу;
-  диференційні ознаки, роль у формуванні словникового складу мови;
-  типи словників;
-  комп’ютерні технології в українській лексикографії. 
уміти:
- використовувати терміни й поняття сучасної лексикології і фразеології;
- оперувати основними методиками і прийомами лексикологічного та 
фразеологічного аналізів;
- визначати лексикологічні характеристики слів сучасної української 
літературної мови;
- застосовувати лексикографічні видання як джерела необхідної 
лінгвістичної інформації;
- визначати стильову приналежність і емоційно-експресивне забарвлення 
слів та способи його вираження;
- витлумачувати значення фразеологічних одиниць і вводити їх у 
контекст;
- пояснювати лексичне значення слова й визначати семантичні 
компоненти (семи) в його структурі.

Ключові слова Слово, лексема, фразема, словникова стаття, ономасіологія, семасіологія, 
онім, полісемія, термін, оказіоналізм, соціолект, лексикографія.

Формат курсу Очний
Теми * СХЕМА КУРСУ

Підсумковий
контроль,

форма

Залік у кінці семестру.

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із гуманітарних 
дисциплін , як-от: діалектології, сучасної української літературної мови: 
морфології, загального мовознавства, стилістики, історичної граматики, 
історії мови, літературознавства; а також відомостей із психолінгвістики, 
лінгвістичної прагматики, лінгвокультурології для розуміння 
категоріального апарату дисципліни «Сучасна українська літературна 
мова. Лексикологія».

Навчальні «Сучасна українська літературна мова. Лексикологія» передбачає
методи та 

техніки, які 
будуть

використовуват 
ися під час 

викладання 
курсу

застосування методу компонентного аналізу, що виявляється у таких 
прийомах:
- Встановленні структурної організації сем,
- Умінні виявити і дослідити закриті лексичні підсистеми, що 
виділяються на основні певного семантичного критерію
- Дослідженні й тлумаченні значень лексем , що реалізовані у певних 
текстах.
Методика лексичного аналізу тексту.
У курсі використано дистрибутивний метод, що передбачає визначення 
меж слова, розмежування значень; субституції (при визначення



синонімії, значень слова); трансформаційний (при виявленні 
семантичного навантаження слова у контексті шляхом згортання або 
розгортання синтаксичних структур); кількісно-статистичний (при 
визначенні частотності лексичної одиниці, її синтагматичних зв’язків). 
Під час викладання курсу студентам пропонується колаборативне 
навчання, проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Необхідне
обладнання

Проектор, екран

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:
• практичні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25;
• контрольні заміри (модулі): 25 % семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 25;
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи (есе, груповий проект із презентацією). Академічна 
доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть їхніми 
оригінальними дослідженнями. Відсутність покликань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної 
недоброчесности. Виявлення ознак академічної недоброчесности в роботі 
студента, незалежно від масштабів плагіату чи обману, є підставою для 
того, щоб викладач її не зарахував. Відвідування занять є важливою 
складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 
практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 
неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання усіх 
видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Усю 
літературу, яку студенти не зможуть знайти самостійно, надає викладач 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студентів 
заохочують до використання також й іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі, проекті та письмовій роботі. 
При цьому обов’язково враховується присутність на занятті та 
активність студента під час практичного заняття; недопустимість 
пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом та іншими мобільними пристроями під час занять із метою, 
не пов’язаною з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесности не толеруються.

Питання на 1. Лексикографія як наукова дисципліна; предмет і завдання
контрольні

роботи.
лексикографії. Базові терміни лексикографії.

2. Типологія словників. Структура словникової статті у тлумачних 
словниках.

3. Загальна характеристика енциклопедичних і лінгвістичних словників.
4. Історична лексикографія. Періодизація українського словництва 

(глосарії, рукописні словники та ін.). Огляд базових 
лексикографічних праць: від найдавніших і до сьогодні.

5. Лексикологія як лінгвістична дисципліна, предмет і завдання 
лексикології. Зв'язок лексикології з іншими науковими дисциплінами. 
Складові лексикології

(семасіологія, ономасіологія, етимологія, ономастика, фразеологія,
лексикографія).



6. Мова як система. Мова і мовлення. Слово у цій системі.
7. Слово як мовна одиниця. Ознаки слова, аспекти виділення слів, 

структура слова, типологія лексичних одиниць. Проблема визначення 
слова.

8. Поняття лексеми, словоформи, семи, семеми.
9. Слово і поняття. Значення слова.
10. Різниця між словом і морфемою, словом і словосполученням.
11. Класифікація слів за способом номінації.
12. Семантична структура слова. Семантичне поле. Лексико- 

семантичний варіант.
13. Лексичне значення слова. Аспекти у структурі ЛЗ, (денотативне, 

сигніфікативне, конотативне/емотивне, структурне);типи лексичних 
значень (за способом номінації, за характером відношень, за ступенем 
семантичної вмотивованості, за видом синтагматичних відношень: 
пряме і переносне, вільне і зв’язане, мотивоване чи не-, узуальне й 
оказіональне та ін.).

14. Співвідношення форми і змісту в слові. Внутрішня форма слова, її 
види.

15. Типи слів за загальним лексичним значенням. Імена власні й загальні, 
конкретні й абстрактні. Принципи й методи опису лексичного 
значення.

16. Поняття про компонентний аналіз слова. Семема і сема. Різновиди 
сем.

17. Однозначні і багатозначні слова. Лексична полісемія.
18. Типи лексичної полісемії (радіальна, ланцюжкова, комбінована).
19. Механізми утворення полісемного ряду (метафора, метонімія, 

синекдоха).
20. Омонімія як мовне явище.
21. Лексична омонімія. Типи омонімів. Джерела лексичних омонімів.
22. Розмежування омонімії і полісемії.
23. Паронімія як мовне явище.
24. Стилістичне використання омонімів та паронімів (парономазія, 

каламбур).
25. .Синонімія як мовне явище. Місце синонімів у лексико-семантичній 

системі. Джерела поповнення синонімних рядів.
26. Класифікація синонімів. Семантичні типи синонімів.
27. Стилістичне використання синонімів.
28. Антонімія. Лексична антонімія.
29. Семантичні типи антонімів.
30. Стилістичне використання антонімів.
31. Лексичні шари української лексики з погляду її походження. 

Споконвічно українські слова і власне українські.
32. Лексичні запозичення, семантичні процеси при запозиченні слів. 

Класифікація запозичень за походженням.
33. Теорія і практика запозичень. Різновиди запозичень за рівнем 

адаптації та поширеності.
34. Лексика української мови за сферою вживання.
35. Лексика загальнонародна і обмеженого вжитку.
36. Терміни, професіоналізми, арго, жаргонізми, діалектизми
37. Активна і пасивна лексика.
38. Процеси архаїзації та неологізації як чинники мовної динаміки та 

розвитку.
39. Застарілі слова в лексичній системі української мови.
40. Неологізми, оказіоналізми. Різновиди неологізмів.___________________



41. Територіально обмежена лексика (наріччя, діалект, говір, говірка). 
Поділ діалектних слів на групи (фонетичні ...).

42. Соціальні діалекти.
43. Науково-термінологічна та виробнича лексика. Ознаки терміна. 

Термін і професіоналізм.
44. Нейтральна (між стильова лексика).
45. Стилістично маркована лексика.
46. Емоційно забарвлена лексика.
47. Ономастика. Класифікація власних назв. Антропоніміка.
48. Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Основні напрямки 

фразеологічних досліджень.
49. Типологія фразеологічних одиниць.

Джерела й механізми фразеологізації.
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.



СХЕ МА КУРСУ
Тиж. / 
дата / 
год.-

Тема, план, короткі тези Форма
діяльності
(заняття)

Література Завдання, год Термін
виконання

МОДУЛЬ І. Українська лексикографія
1 т.
2 год. Вступ

1. Предмет і завдання курсу «Сучасна українська 
літературна мова. Лексикологія» як наукової 
дисципліни, його загальнотеоретичне 
(пізнавальне) і практичне значення.
2. Лексикологія як лінгвістична дисципліна, 
предмет і завдання лексикології.

3. Лексикографія. Основні поняття лексикографії. 
Принципи лексикографічного опису. Загальна 
типологія словників. Типи лінгвістичних словників. 
З історії української лексикографії. Українська 
лексикографія ХІХ-ХХ ст. Сучасний стан 
лексикографії в Україні. Огляд базових 
лексикографічних праць.

лекція Сучасна українська 
літературна мова: 
Підручник / 
А. П. Грищенко,
Л. І. Мацько,
М. Я. Плющ, та ін.; 
За ред. 
А. П. Грищенка. -  2- 
ге вид. -  К.: Вища 
шк., 1997.

Періодизація розвитку української 
лексикографії. Історія 
лексикографії.
Найдавніші українські словники.
4 год.

1т.

1 т.

2 год.

1. Українська лексикографія: теоретична і 
практична лексикографія та їхні завдання.
2. Основні поняття лексикографії.
3. Типологія словників.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного

Загальна типологія словників 
4 год

2т.



факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

2 т.
2 год.

1. Енциклопедія як різновид словника.
2. Огляд загальних і тематичних енциклопедій.
3. Енциклопедія українознавства. Українська 
радянська енциклопедія. Універсальний словник- 
енциклопедія. Українська мова: Енциклопедія.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

Перспективи української 
лексикографії 
4 год

3.

3 т.

2 год.

МОДУЛЬ ІІ. Лексикологія. Системні зв’язки у 
лексиці (Лексико-семантична система мови)
1. Лексична семантика
2. Слово як одиниця лексичної системи. 
Визначення слова: різні підходи і критерії. Ознаки 
слова як мовної одиниці.
3. Слово і поняття. Значення слова. Основні типи 
лексичних значень слів.

лекція Лисиченко 
Л. А. Лексикологія 
сучасної української 
мови. Семантична 
структура слова. -  
Х.: Вища шк., Вид- 
во при ХДУ, 1977.

Словники паронімів. 
2 год

4.

3 т.

2 год.

1. Тлумачні словники української мови. З історії 
укладання тлумачного словника. Різновиди 
тлумачних словників. Академічні видання 
тлумачного словника.
2. Огляд. СУМ. КТСУМ. ВТСУМ.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний



посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

4 т. 1. З історії укладання етимолоінчого словника. практичне Лексикологія Національні й територіальні 5т.
Етимологічні словники української мови. заняття сучасної української різновиди української літературної
2. З історії укладання словника іншомовних слів. літературної мови. мови
3. Перекладні словники. Практикум: 4 год

2 год. Навчально-
методичний
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

5 т. Парадигматичні відношення в лексичній лекція Лисиченко Функціонально-стилістичні 6т.
системі сучасної української мови. Л. А. Лексикологія різновиди української літературної

сучасної української мови
1. Слово-ономатема як елемент парадигматичних мови. Семантична 4 год

2 год. відношень. структура слова. -  
Х.: Вища шк., Вид-

2. Семантична структура слова. Типологія сем. 
Методика компонентного аналізу лексичного

во при ХДУ, 1977.

значення.

3. Багатозначність слова (полісемія). 
Функціонально-стилістична роль полісемії.



4. Метафора і метонімія як способи семантичної 
деривації.

5 т.

2 год.

1. Історична лексикографія та її завдання. 
Історичний словник як різновид лексикографічної 
продукції.
2. Історичні словники української мови.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

6 т.

2 год.

1. Територіальна і соціальна лексикографія.
2. Різновиди діалектних словників. Діалектні 
словники української мови.
3. Соціолектна лексикографія - новий напрямок 
українського словництва. Словник жаргонізмів, 
сучасного сленгу та ін.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

7 т.
1. Омонімія як лексико-семантичне явище. Джерела 
формування омонімів. Проблема розмежування 
омонімії й полісемії. Лексична омонімія і типи 
лексичних омонімів: повні й неповні (часткові). 
Різновиди часткових омонімів (омофони, омографи,

лекція Сучасна українська 
літературна мова: 
Підручник / 
А. П. Грищенко,
Л. І. Мацько,



2 год. омоформи) Стилістичне використання омонімів у 
мовленні (гра слів, каламбур).

2. Явище паронімії в українській лексиці. 
Семантичні та структурні типи паронімів. 
Паронімія й парономазія. Використання паронімії й 
парономазії в мові художньої літератури.

М. Я. Плющ, та ін.; 
За ред. 
А. П. Грищенка. -  2- 
ге вид. -  К.: Вища 
шк., 1997.

7 т.

2 год.

1. Ідіолектна лексикографія як напрям 
семантичних, історичних, статистичних досліджень 
лексичного фонду.
2. Словники мови письменника.
3. Онімна лексикографія. Ономастичні словники 
української мови.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

8 т.

2 год.

1. Семасіологія. Семантична структура слова. 
Типологія лексичних значень.
2. Слово як мовна одиниця. ЛСВ.
3. Полісемія як мовне явище. Метафора і метонімія.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів:



[б.в.], 2014. -  258 с.

9 т. Синонімія лекція Сучасна українська Стилістичне використання 7т.
1. Вузьке й широке розуміння синонімії. мова: Підручник / синонімів, антонімів, омонімів,
2. Поділ синонімів відповідно за різними О. Д. Пономарів, паронімів.
принципами класифікації. В. В. Різун, 4 год.

2 год. 3. Поділ синонімів за функціями, за структурою. Л. Ю. Шевченко та
4. Поняття про синонімне гніздо. Поняття про ін.; За ред. О. Д.
квазісиноніми. Пономарева. -  3-є
5. Функції синонімів: семантичні, стилістичні. вид. -  К.: Либідь,
Антонімія. 2005.
1. Мовні типи антонімів. Структурні й семантичні 
типи антонімів (градуальні (мезоніми), 
комплементарні, векторні, координатні).
2. Поняття про енантіосемію. Антонімія системно-
мовна та ситуативно-мовленнєва.
3. Текстові функції антонімів. Стилістичні 
прийоми, побудовані на антонімії (оксиморон, 
антитеза).

9 т. практичне Лексикологія
1. Омонімія на різних рівнях мови. заняття сучасної української
2. Джерела творення омонімних рядів. літературної мови.
3. Типологія омолексів. Практикум:

2 год. 4. Лексикографічне опрацювання омонімів. Навчально-
методичний
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.



10 т.

2 год.

1. Паронімія як мовне явище.
2. Паронімія на різних рівнях мови. 
Потрактування паронімів у мовознавстві.
3. Типологія лексичних паронімів.
4. Лексикографічне опрацювання паронімів.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

Лексична конверсія. Типи 
конверсивів та їхні функції.
2 год

8т.

11 т.

2 год.

І. Класифікація лексики української мови.
1. Лексика української мови з погляду її 
походження.
2. Лексичні запозики в українській мові. Адаптація 
запозичень. Класифікація запозичень за 
походженням (джерелами) і тематичними групами.

ІІ. Функціональна диференціація лексики 
української мови: поділ лексики за сферою вжитку.

1. Територіально обмежена лексика. Класифікація 
діалектизмів. Соціальні діалекти.

2. Науково-термінна лексика. Професіоналізми, 
відмінності їх від термінів. Динамічні потенції 
лексико-семантичної системи мови.

лекція Сучасна українська 
літературна мова: 
Підручник / 
А. П. Грищенко,
Л. І. Мацько,
М. Я. Плющ, та ін.; 
За ред. 
А. П. Грищенка. -  2- 
ге вид. -  К.: Вища 
шк., 1997.

Українська мова серед інших 
слов’янських 
2 год

9т.

11 т.
Лексична парадигматика.
1. Синонімія в українській мові. Класифікація

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української



синонімів: літературної мови. Відомості про походження та 10т.
2 год. а) структурні типи синонімів Практикум: розвиток української мови.

б) семантичні типи синонімів Навчально- Форми існування української мови
в) функціональні типи синонімів методичний
2. Стилістичне використання синонімів і їхнє посібник для 2 год
лексикографічне опрацювання. студентів І курсу 

філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

12 т. 1. Антонімія в українській мові. практичне Лексикологія
2. Класифікація антонімів: заняття сучасної української
а) структурні типи антонімів літературної мови.
б) семантичні типи антонімів Практикум:

2 год. в) функціональні типи антонімів. Навчально-
3. Стилістичне використання й лексикографічне методичний
опрацювання антонімів. посібник для 

студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

13 т. І. Активний і пасивний лексичний фонд лекція Сучасна українська Міжстильова лексика. Техніка та 12т.
української мови. мова: Підручник / механізми стилізації.

О. Д. Пономарів, 2 год.
1. Активна й пасивна лексика. Застаріла лексика: В. В. Різун,

2 год. історизми (матеріальні архаїзми) й архаїзми Л. Ю. Шевченко та
(стилістичні архаїзми). ін.; За ред. О. Д. 

Пономарева. -  3-є
2. Неологізми, їхні різновиди і шляхи появи в мові. вид. -  К.: Либідь, 

2005.



Оказіональні й потенційні слова.

ІІ. Стилістична диференціація лексики української 
мови.

1. Нейтральна, емоційно забарвлена й стилістично 
маркована лексика.

2. Розмовна лексика, її види.

3. Книжна лексика, її види.

13 т. 1. Етимологічна характеристика лексичного фонду практичне Лексикологія Джерела термінотворення в 13т.
української мови: із погляду походження. заняття сучасної української українській мові. Поняття про
2. Проблема лінгвістичної хронології (концепції літературної мови. термінологізацію
походження української мови) Практикум: загальнонародної лексики і

2 год. 3. Іншомовна лексика - теорія і практика Навчально- детермінологізацію терміна.
запозичень. методичний
4. Термінолексика. посібник для 2год

студентів І курсу
філологічного
факультету / І.
Ціхоцький, О.
Левчук. - Львів:
[б.в.], 2014. -  258 с.

14 т. практичне Лексикологія Українські діалекти за межами 14т.
Діалект як система мовлення заняття сучасної української України: русинська мова,
1. Діалектизми і жаргонізми у лексичному складі літературної мови. західнополіська (ятвязька)
мови. Практикум: мікромова, кубанська балачка та

2 год. 2. Стилістичні пласти лексики у складі української Навчально- ін.
мови. методичний 2 год
3. Лексикографічне опрацювання діалектів, посібник для



жаргонізмів, науково-термінологічної, виробничо- 
професійної лексики.

студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
Гб.в.1, 2014. -  258 с.

15 т.

2 год.

МОДУЛЬ ІІІ. Українська фразеологія.

1. Об’єкт і предмет фразеології. Поняття 
фразеологічної одиниці.

2. Проблема виокремлення фразеологізму, 
асиметричність форми і змісту.

3. Проблема класифікації фразеологічних одиниць.

4. Типологія ідіом (фразеологічні зрощення, 
єдності, сполучення) та фразем (прислів’я, 
приказки, крилаті вислови).

5. Фразеологічна парадигматика: фразеологічні 
синоніми, антоніми. Фразеологічна 
багатозначність. Фразеологічні омоніми.

6. Фразеологічна синтагматика. Фразеологія 
української мови з погляду її походження 
(старогрецькі, романські, біблейські, авторські 
фразеологізми). Стилістична диференціація 
фразеологізмів. Структурні типи фразеологізмів.

лекція
Сучасна українська 
мова: Підручник / 
О. Д. Пономарів,
В. В. Різун,
Л. Ю. Шевченко та 
ін.; За ред. О. Д. 
Пономарева. -  3-є 
вид. -  К.: Либідь, 
2005.

Експресивно-стилістичне 
використання фразеологізмів. 
Фразеологічна варіативність та 
індивідуально-авторські 
перетворення. Фразеологічні 
словники української мови.
2 год

15т.

15 т. 1. Активна і пасивна лексика української мови.
2. Різновиди архаїзмів
3. Неологізми і їхні функції. Поняття мовної

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови.

Пропріальна та апелятивна 
лексика. Типологія власних назв.
2 год.

16т.



2 год.
інновації.
4. Механізми узусної неологізації.

Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.

16 т.

2 год.

Українська фразеологія.
1. Ознаки фразеологізмів.
2. Типологія фразеологічних одиниць.
3. Джерела та механізми фразеологізації.

практичне
заняття

Лексикологія 
сучасної української 
літературної мови. 
Практикум: 
Навчально- 
методичний 
посібник для 
студентів І курсу 
філологічного 
факультету / І. 
Ціхоцький, О. 
Левчук. -  Львів: 
[б.в.], 2014. -  258 с.


