
Силабус курсу «Сучасна українська літературна мова» 

2019/2020 навчального року 

 

 

Назва курсу Сучасна українська літературна мова (лексикологія) 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 014 Середня 

освіта.  Спеціалізація  014.01 Українська мова і література 

 

Викладачі курсу доц. Сокіл-Клепар Н. В. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nsokil@ukr.net 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

вівторок (10.10) і середа (15.05) 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/employee/sokil-natalija 

Інформація про 

курс 

 

        Сучасна українська літературна мова – основний і вагомий 

компонент програми професійної філологічної освіти. Студенти 

вивчатимуть  лексичний склад української мови з погляду 

походження, парадигматичних відношень, територіального та 

соціального розрізнення, стилістичної диференціації, простежать  

історичні зміни та новітні віяння в українському лексиконі. 

Особливу увагу зосередять також на зародженні лексикографії як 

науки та типології словників.   

       Завданням курсу сучасної української літературної мови є 

з’ясування лексичного складу української мови, принципи його 

організації, наповнення, походження тощо. Курс забезпечує 

всеохопне розуміння явищ лексикології та фразеології, пояснює 

основні засади укладання словників від найдавніших часів до 

сьогодення. Запропонований курс є базовим підґрунтям для 

розуміння мови, що допоможе студентам у майбутньому фахово 

викладати українську мову в середній школі. 

Курс «Сучасна українська літературна мова» умовний, 

оскільки охоплює вивчення не тільки лексикології, лексикографії 

та фразеології, а й інших розділів мовознавства (наприклад, 

фонетики, морфології, синтаксису).  

Коротка анотація 

курсу 

         Курс передбачений для студентів першого року навчання. Як 

важлива складова навчальної програми цей курс ознайомлює 

студентів із лексико-фразеологічною системою сучасної 

української літературної мови, основами та історією 

лексикографування. Формування базових умінь і навичок 

допоможуть студентам використовувати в майбутній професійній 

діяльності лексичні та фразеологічні засоби, враховуючи їхню 

семантику, джерела походження, стилістичну специфіку. 

Навчальна дисципліна передбачає вироблення у студентів уявлення 

про українську мову як про високорозвинену, нормалізовану, що 
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характеризується притаманними лише їй лексико-фразеологічними 

особливостями, а також і спільними для слов’янських мов рисами.  

Мета та цілі курсу Мета курсу – допомогти студентам оволодіти теоретичним 

матеріалом із лексикології, лексикографії та фразеології, сприяти 

формуванню наукових поглядів на мову, розумінню 

функціонування мови, виробленню навичок самостійних 

спостережень над мовними фактами, їх аналізу та класифікації. 

Курс «Сучасна українська літературна мова» має 

загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу:  

 зрозуміти мову як суспільне явище; 

 осмислити головні процеси виникнення, формування і розвитку 

лексичного складу української мови; 

 бачити зв'язок між мовними рівнями. 

Практичні цілі курсу: 

 усвідомити факти сучасної української літературної мови, 

зокрема розрізнення лексичного та граматичного значень, явищ 

семантизації та десемантизації лексичних одиниць, основні ресурси 

поповнення лексичного запасу та ін.; 

 глибше засвоїти курси з фонетики, морфології, діалектології, 

історичної граматики української мови; 

 фахово аналізувати мовні явища; 

 розуміти норми сучасної української літературної мови; 

 вміти практично застосовувати синонімне багатство 

української мови; розрізняти уживання паронімів; 

 пояснювати використання архаїзмів, неологізмів, діалектизмів 

у текстах сучасних творів; 

 доцільно застосовувати лексику в текстах різного 

стилістичного спрямування; 

 виробити вміння сформувати невеликий словник (діалектизмів, 

неологізмів та ін.); 

 навчитися писати статті у Вікіпедію (чи інші онлайн-

енциклопедії).  

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. 

Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб. – Київ, 

2011. 

Жижома О. О. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. 

Фразеологія : навч. посібник. − Маріуполь, 2017. 

Жовтобрюх М. А., Кулик М. Б. Курс сучасної української 

літературної мови. Ч. I. – Київ, 1965. 

Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. 

Семантична структура слова. – Харків, 1977. 

Сучасна українська літературна мова: Підручник / [А. П. Грищенко, 

Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.].  – 2-ге вид. – Київ, 1997. 

Сучасна українська літературна мова: Підручник / [М. Я. Плющ, 

С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.]. – 3-є вид. – Київ, 2001.  

Сучасна українська мова: Підручник / [О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 

Л. Ю. Шевченко та ін.]. – 3-є вид. – Київ, 2005. 

Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк 



О. М.,  Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – Київ,  

2000. 

Ющук І. П.  Українська мова. – Київ, 2005. 

Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: 

підручник / [А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Берковець 

та ін.]. – Київ, 2013. 

Демська О. Вступ до лексикографії. – Київ, 2010. 

 

 Додаткова 

Авксентьєва Л. Г., Калашник В. С., Ужченко В. Д. Фразеологія 

сучасної української мови. – Ужгород, 1977.  

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: 

Посібник / Заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. 

Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – Київ, 1991 (та ін. 

видання). 

Горецький П. Й. Історія української лексикографії. – Київ, 1963.  

Караванський С. Секрети української мови. – Київ, 1994. 

Коваль А. П. Слово про слово. – Київ, 1976. 

Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. – 

Харків., 1978. 

Москаленко А. А. Нарис з історії української лексикографії. – Київ, 

1961. 

Нечитайло О. І. Синоніми в лексикографії. – Київ, 1987. 

Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – 

Київ, 1992. 

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології 

(психолінгвістичний та етнокультурний аспекти). – Київ; Черкаси, 

2004. 

Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. – Київ, 2005. 

Ткаченко О. До концепції нового «Словника української мови» // 

Українська мова. – 2002. – №1. 

Український правопис (4-е видання,  виправлене й доповнене). – 

Київ, 1997 (і наст. стереотип. видання). 

 

Словники 

Ганич Д. І., Олійник І. C. Словник лінгвістичних термінів. – Київ, 

1985. 

Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / 

За ред. В.М. Русанівського. – Київ, 1989. 

Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української 

мови. – Київ, 1986. 

Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української 

мови. – Львів, 1996. 

Полюга Л. М. Словник антонімів / [за ред. Л. Г. Паламарчука]. – 

Київ, 2001. 

Словник іншомовних слів / [за ред. О. С. Мельничука]. – Київ, 

1984. 

Словник синонімів української мови: У 2 т / [А. А. Бурячок, 

Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.]. – Київ, 2001. 

Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і 

доповнене – Київ, 2004. 

Фразеологічний словник української мови: У 2 т. – Київ, 1993. 

Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – Київ, 

1998. 



Тривалість курсу Один семестр (1) 

 

Обсяг курсу СУЛМ (Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія).  

Загальний обсяг 225 годин, у т. ч. 32 годин лекційних, 32 годин 

практичних занять і 56 години самостійної роботи. 4 кредити 

ЄКТС. 3 модулі. 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен знати:  

предмет, завдання й місце лексикології, фразеології та 

лексикографії серед інших мовознавчих дисциплін;   

головні ідеї провідних українських і зарубіжних лексикологів; 

ознаки слова та складові лексичного значення; 

типи лексичних значень слів; 

типи системного групування лексики; 

диференціацію лексики української мови за різними ознаками; 

основи української фразеології; 

етапи становлення та основні поняття лексикографії; 

типи словників; 

комп’ютерні технології в українській лексикографії; 

 

вміти 

виконувати лексикологічний і фразеологічний аналіз; 

пояснювати лексичне значення слова; 

виявляти типи лексичних значень; 

знаходити й аналізувати системні явища у лексиці та 

фразеологізмах; 

визначати типи фразеологізмів; 

характеризувати лексику української мови за різними ознаками; 

аналізувати різні типи словників. 

  

Ключові слова Лексикологія, лексема, семема, поняття, лексичне значення, 

граматичне значення, полісемія, моносемія, омонімія, омоформа, 

омограф, омофон, синонімія, синонімний ряд, антонімія, історизм, 

архаїзм, неологізм, оказіоналізм, арготизм, сленг, суржик, 

варваризм, соціолект, діалект, термін, професійна лексика, стилі 

мовлення, ономастика, етимологія, семасіологія, лексикографія, 

словникова стаття, ремарка, дефініція, філіація, фразеологія, 

фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні 

сполучення. 

Формат курсу Очний, заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Базові лінгвістичні знання з середньої школи.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

На заняттях буде застосовано традиційні й інноваційні методи 

викладання, а саме: пояснювально-ілюстративний, евристичний,  

репродуктивний,  дослідницький, проектний та ін. 

Необхідне 

обладнання 

Проектор 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються так:  

• практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

20; 

• модулі: 30 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

 • екзамен (тест): 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Питання до 

екзамену. 

Предмет, об’єкт і завдання лексикології. 

Структура лексикології як навчальної дисципліни. 

Семасіологія, етимологія, ономастика як розділи лексикології. 

Слово як лінгвістична одиниця. Його характеристика та 

ознаки. 

Особливості лексеми, словоформи. 

Поняття і лексичне значення слова. 

Лексичне та граматичне значення слова. 

Аспекти й типи лексичного значення. 

Одно- та багатозначність слів. Типи полісемії. 

Метафора, метонімія, синекдоха. Особливості та різновиди. 

Критерії розмежування омонімії й полісемії. 

Причини та джерела утворення омонімів. 

Типологія омонімів. Явище каламбуру. 

Паронімія, причини її появи, типологія. Явище парономазії 

(паронімічної атракції). 

Синонімія. Джерела творення та класифікація синонімів. 

Стилістичні явища, створені на базі синонімії (евфемізми, 

табу, перифрази та ін.). 

Антоніми, їх класифікація. Явища антитези, енантіосемії, 

оксиморону. 

Питома лексика. Основні ознаки, семантичні групи. 

Запозичення. Основні шляхи запозичень і риси. 

Активна лексика. Особливості активного лексикону. 

Характеристика пасивного складу лексики. 

Особливості неології. Шляхи й причини появи неологізмів. 

Застаріла лексика. Історизми й архаїзми. 

Територіальні діалекти. Типи діалектизмів. 

Соціальна діалектологія. Різновиди соціолекту. 

Специфіка арготизмів, жаргонізмів, сленгу. 

Особливості й ознаки просторічної лексики. 

Загальновживана, нейтральна та емоційна лексика. Ознаки, 

тематичні групи, засоби творення. 

Стилістичне розрізнення лексики.  

Основні ознаки та мовні засоби творення різних стилів. Явище 

стилізації. 

Ономастика. Типологія власних назв. 

Фразеологія як наука. Фразеологічне значення. Основні ознаки 

фразеологізмів. 

Класифікації фразеологізмів. Різновиди фразеологічних 

одиниць. 

Характеристика фразеологічних зрощень. 

Характеристика фразеологічних єдностей. 

Характеристика фразеологічних сполучень. 

Теоретичні й практичні аспекти лексикографії. 



Структура лексикографії. 

Основні терміни лексикографії. 

Історія лексикографування. 

Типологія словників. 

Енциклопедії як різновид лексикографування. 

Типологія енциклопедій. Моделі словникових статей. 

Характеристика тлумачного словника. Укладачі словників. 

Особливості СУМ-20 та СУМ-11. 

Історичні словники. Характеристика. Укладачі словників. 

Етимологічні словники. Характеристика. Укладачі словників. 

Словники діалектної лексики. Характеристика. Укладачі 

словників. 

Ономастичні словники. Характеристика. Укладачі словників. 

Термінологічні словники. Характеристика. Укладачі 

словників. 

Соціолектні словники. Характеристика. Укладачі словників. 

Словники синонімів, омонімів, антонімів, паронімів. 

Характеристика. Укладачі словників. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. 

/ дата 

/ год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     

1 т. 

2 

год. 

Вступ. Лексикологія як лінгвістична дисципліна, 

предмет і завдання лексикології. Загальна та 

конкретна, діахронна і синхронна, прикладна 

лексикологія. Зв'язок з іншими дисциплінами. 

Аспекти лексикологічних досліджень. 

Семасіологія, ономасіологія, етимологія, 

ономастика, фразеологія, лексикографія як 

розділи лексикології.  

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

2т. 

2 

год. 

Лексикологія як лінгвістична дисципліна, 

предмет і завдання лексикології. Зв'язок з 

іншими дисциплінами. Аспекти лексикологічних 

досліджень. 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

3 т. 

2 

год. 

Слово як одиниця лексикології. Лексичне 

значення слова. Денотативний характер 

лексичного значення. Понятійна основа 

лексичного значення. Прагматичний аспект 

лексичного значення. Оцінні компоненти в 

лексичному значенні. Асоціативні ознаки 

(конотації), пов'язані зі словом. Лексичне і 

граматичне значення.   

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf


4 т. 

2 

год. 

Слово як мовна одиниця. Лексичне значення 

слова. Лексичне і граматичне значення.  

 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

5 т. 

2 

год. 

Типи слів за загальним лексичним значенням. 

Загальні й власні назви. Ономастика як наука про 

власні назви. Імена конкретні й абстрактні. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

6 т. 

2 

год. 

Типологія власних назв. практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

7 т. 

 

2 

год. 

Багатозначність слова. Типи багатозначності 

(радіальна, ланцюжкова, радіально-ланцюжкова). 

Метафора як спосіб семантичної деривації. 

Метонімія як спосіб семантичної деривації. 

Способи тлумачення лексичного значення слова. 

Передача полісемії і типів лексичних значень слів 

у тлумачних словниках української мови. 

Найважливіші тлумачні словники. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 

 

  

8 т. 

2 

Полісемія. Типи багатозначності. практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

  

http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf


год. 

 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

9 т. 

 

2 

год. 

Явище омонімії. Типологія омонімів (омофонеми, 

омоморфеми, омодеривати, омолекси, 

омофраземи, оморечення). Типи лексичних 

омонімів: повні й неповні (часткові). Різновиди 

часткових омонімів (омофони, омографи, 

омоформи). Проблема розмежування омонімії й 

полісемії. Стилістичне використання омонімів у 

мовленні (гра слів, каламбур). Словники 

омонімів. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

10 т. 

 

2 

год. 

Омонімія в українській мові. практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

11 т. 

2 

год. 

 Пароніми в українській мові. Типологія 

лексичних паронімів. Семантичні та структурні 

типи паронімів. Паронімія й парономазія. 

Словники паронімів. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf


12 т. 

 

2 

год. 

Паронімія в українській мові. Типологія 

паронімів. 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

13 т. 

2 

год. 

Лексична парадигматика. Лексико-семантична 

парадигма. Поняття про семантичне поле і 

лексико-семантичну групу (ЛСГ). Синонімія як 

фундаментальний тип відношень мовних 

одиниць. Лексичні синоніми. Умови 

синонімізації. Абсолютна синонімія. Повна і 

неповна (ідеографічна) синонімія. Інші типи 

відмінностей між синонімами (граматичні, 

стилістичні, емоційно-експресивні, жанрові, 

соціальні, територіальні). Синонімічний ряд і 

його домінанта. Стилістичні прийоми, побудовані 

на синонімії (евфемізми, парафрази, ампліфікація, 

плеоназм). Словники синонімів української мови. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

14 т. 

 

2 

год. 

Синонімія в українській мові. Класифікація 
синонімів. 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

15 т. Антонімія. Мовні типи антонімів. Лексичні 
антоніми, їх визначення.. Структурні й 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

  

http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf


2 

год. 

семантичні типи антонімів (градуальні 
(мезоніми), комплементарні, векторні, 
координатні). Контекстуальні антоніми. 
Синонімічно-антонімічні зв'язки. Поняття про 
енантіосемію. Стилістичні прийоми, побудовані 
на антонімії (оксиморон, антитеза). Словники 
антонімів української мови. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

16 т. 

 

2 

год. 

Антонімія в українській мові. Класифікація 
антонімів 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

17 т. 

2 

год. 

Лексична синтагматика. Закон семантичної 
узгодженості слів. Граматична, семантична і 
лексична сполучуваність. Поняття про 
валентність слова. Словники сполучуваності, 
валентностей, асоціативні. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
 

  

18 т.  

 

2 

год. 

Лексична синтагматика. Поняття про валентність 

слова. 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

19 т. 

2 

год. 

Лексика з погляду походження. Споконвічно 

українські слова (індоєвропейські, праслов'янські, 

східнослов’янські) і власне українські. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
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Етимологічні словники української мови. 

Лексичні запозичення в українській мові. 

Класифікація запозичень за походженням 

(джерелами) і тематичними групами. Екзотизми й 

варваризми. Калькування й кальки. Типи 

лексичних кальок. Інтернаціональна лексика. 

Запозичена лексика в тлумачних словниках і 

словниках іншомовних слів.  

 

 

20 т. 

 

2 

год. 

Українська лексика з погляду походження. Типи 

запозичень.  

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

21 т. 

 

 

2 

год. 

Соціальна й територіальна диференціація лексики 

української мови. Лексика загальнонародна й 

лексика обмеженого вжитку. Науково-технічна й 

професійна термінологія. Специфіка терміна. 

Джерела термінотворення в українській мові. 

Поняття про термінологізацію загальнонародної 

лексики і детермінологізацію терміна. Словники 

термінів. Професіоналізми, відмінності їх від 

термінів. Жаргонна лексика. Арго. Словники 

жаргонної та арготичної лексики. Діалектизми 

(фонетичні, морфологічні, словотворчі, лексичні, 

синтаксичні), види лексичних діалектизмів 

(лексичні, етнографічні, семантичні). Словники 

діалектної та жаргонної лексики. 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
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22 т. 

 

 

2 

год. 

Діалектизми і жаргонізми у лексичному складі 
мови. 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 
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2 

год. 

Активна й пасивна лексика. Застаріла лексика: 

історизми (матеріальні архаїзми) й архаїзми 

(стилістичні архаїзми). Неологізми, їх різновиди і 

шляхи появи в мові. Оказіональні й потенційні 

слова. Словники нових слів і значень. Словники 

архаїзмів (історичні).  

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
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2 

год. 

Активна й пасивна лексика. Архаїзми, історизми 
та неологізми лексика, її види. Словники нових 
слів і значень. Словники архаїзмів (історичні).  

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

 25 т. 

 

 2 

год. 

Стилістична диференціація лексики української 

мови. Лексика стилістично нейтральна 

(міжстильова) і стилістично забарвлена. Розмовна 

лексика, її види. Книжна лексика.  

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
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2 

год. 

Стилістичні пласти лексики у складі української 

мови. Система стилістичних поміток у тлумачних 

словниках української мови. 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 
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української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

 МОДУЛЬ ІІ 

 
    

27 т. 

 

2 

год. 

Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Предмет 

вивчення фразеології. Поняття фразеологічної 

одиниці. Проблема виокремлення фразеологізму, 

асиметричність форми і змісту. Фразеологізм і 

лексема. Фразеологізм і словосполучення. 

Питання про обсяг фразеології і типи її одиниць. 

Проблема класифікації фразеологічних одиниць. 

Ідіоматика і фраземіка. Типологія ідіом 

(фразеологічні зрощення, єдності, сполучення) та 

фразем (прислів’я, приказки, крилаті вислови). 

Стійкість і варіантність фразеологізмів.  

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 

 

  

28 т. 

2 

год. 

Українська фразеологія. Типологія 

фразеологічних одиниць 

 

практичне 

заняття 

Практичні заняття з курсу Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія» / Укл. З. 

Купчинська. – Львів, 1999. – 51 с.  

Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 

української літературної мови. Практикум: 

Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 

Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. 

– 258 с. 

  

29 т. 

2 

год. 

Системна організація фразеології. Фразеологічна 
парадигматика: фразеологічні синоніми, 
антоніми. Фразеологічна багатозначність. 
Фразеологічні  омоніми. Фразеологічна 
синтагматика. Фразеологія української мови з 

лекція Сучасна українська літературна мова: 

Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. 

Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. 

Берковець та ін. – К.: Знання, 2013. 
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погляду її походження (старогрецькі, романські, 
біблейські, авторські фразеологізми). 
Стилістична диференціація фразеологізмів. 
Структурні типи фразеологізмів. Фразеологічні 
словники української мови.  
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Лексикографія як прикладна наукова дисципліна. 

Основні поняття лексикографії. Типологія 

словникової продукції. Енциклопедичні й 

лінгвістичні словники. Типи лінгвістичних 

словників. Тлумачні словники української мови. 

Структура словникової статті у тлумачних 

словниках.  

лекція Демська О. Вступ до лексикографії. – К.: Вид. 

дім «Києво-Могилянська академія», 2010. 
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Українська лексикографія. Типологія словників. 

Енциклопедія як різновид словника. Огляд 

загальних і тематичних енциклопедій. 

Енциклопедія українознавства. Українська 

радянська енциклопедія. Універсальний словник-

енциклопедія. Українська мова. Енциклопедія. 

Тлумачні словники української мови. Структура 

словникової статті у тлумачних словниках. 

практичне 

заняття 
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Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної 
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Навчально-методичний посібник для студентів 

І курсу філологічного факультету / Іван 
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– 258 с. 
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