
ОНП Філологія Слова та їхні значення 

 

Тип        За вибором здобувача вищої освіти  

Семестр       3-ій  

Загальна кількість кредитів / годин:  5 / 150 год.  

Форма контролю     Залік  

Викладач       К.філол.н., доц. Оленяк М. Я.  

Необхідні обов’язкові, попередні та  

супутні навчальні дисципліни   Англійська мова, лексикологія,  

стилістика, соціолінгвістика. 

Місце у структурно-логічній схемі:  «Слова та їхні значення» викладається  

на другому році навчання третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

Форми навчання:     Лекції, практичні, самостійна робота  

Критерії оцінювання:    Поточний контроль – 100 балів  

Мова викладання:     Англійська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Слова та їхні значення» є ознайомити здобувачів із 

закономірностями існування та способами утворення лексичних одиниць у 

синхронічному та діахронічному аспектах; аналізувати й диференціювати 

різного типу явища в словотворі англійської мови; ідентифікувати в окремих 

випадках джерело походження слів та відповідно до цього визначати 

стилістично адекватне вживання їх у контексті; застосовувати правила читання 

скорочень різних видів, уникати етимологічних помилок та популярних 

етимологій; вільно оперувати англійськими термінами у сфері лексикології; 

поєднувати загальнотеоретичні положення з науково-практичними завданнями з 

метою розвитку критичного мислення; сприяти розумінню студентами окремих 

загальномовних типових системних явищ і процесів природніх мов; розширити 

кругозір та загальну ерудицію слухачів курсу. 

Завданням курсу “Words and Their Meanings” є формування у здобувачів 

комплексу знань, що суттєво збагатить їхню ерудицію, розширить світогляд, 

дасть їм можливість:  

1) кваліфіковано пояснювати загальномовні тенденції розвитку лексичного 

пласту мови;  

2) застосовувати систему правил словотвору англійської мови;  

3) знати специфічні національно-мовні особливості використання лексичних 

одиниць й уникати типових помилок, характерних для популярного трактування 

етимологічних змін значень лексем; 

4) аналізувати гру слів та кваліфіковано її пояснювати;  

5) розмежовувати різні види соціолекту.  

 

Результати навчання:  

РН 1. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною 

мовами. 



РН 2. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи 

власну точку зору. 

РН 3. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови 

та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації. 

РН 4. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти лексикології.  

РН 5. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних питань, 

пов’язаних з лексичною семантикою, і власну точку зору на них як фахівцям, так 

і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються. 

РН 6. Володіти навичками користування іноземною мовою на рівні С за 

шкалою Ради Європи у суспільному житті, навчанні та професії. 

РН 7. Розуміти основні проблеми лексичної семантики та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.  

РН 8. Характеризувати окремі діалектні та соціальні різновиди англійської 

мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.  

РН 9. Аналізувати лексичні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.  

 


