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АНОТАЦІЯ
Курс подає відомості про предметно-поняттєве значення слова й сприяє формуванню
систематизованих наукових знань про традиційні й нові підходи до класифікації та кваліфікації лексичних
явищ, виробленню навичок самостійних спостережень над різними структурами в лексикографічних
виданнях. Вивчення дисципліни передбачає розгляд найважливіших понять семантики, питань структури,
ієрархічності будови лексичного значення, а також основних методів відтворення семантичної структури
слова та речення.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета курсу – поглиблення та систематизація теоретичних знань аспірантів на базі попередньо
вивчених лінгвістичних дисциплін; ознайомлення з основним колом проблем лексичної семантики;
забезпечення багатовекторного вивчення актуальних проблем із зазначеної дисципліни; сприяння
ефективному засвоєнню сучасних методів і методик у дослідженні лексичного значення.
Завдання курсу:
• визначити предмет і об’єкт лексичної семантики як наукової дисципліни, ознайомити аспірантів із
теоретичними положеннями лексичної семантики, окреслити проблематику досліджень;
• розглянути розвиток семантичних концепцій та ознайомити аспірантів зі сформованим на початку
ХХІ ст. розумінням лексичної семантики;
• з’ясувати характер взаємозв’язку між мовою та мисленням, семантичною та поняттєвою структурою
слова, розмежувати у свідомості аспірантів мовну сферу з мовними знаками, які є носіями лексичного
значення і змісту;
• продемонструвати зв’язок лексичної семантики з іншими напрямами лінгвістики: лексикографією,
фразеографією, когнітивною лінгвістикою, психолінгвістикою, етнолінгвістикою, соціолінгвістикою,
комунікативною лінгвістикою, лінгвокультурологією та ін.;
• надати знання сучасної наукової парадигми у сфері філології, динаміки її розвитку, системи
методологічних принципів і методичних прийомів лінгвістичного дослідження.
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Результати навчання
Методи
викладання
і Форми оцінювання
навчання
Виявляти
конкретні Опрацювання рекомендованої Поточний
контроль.
семантичні
факти
на літератури.
Групове Колегіальне оцінювання
лексичному рівні.
обговорення.
Наукова
дискусія.
Визначати лексичне значення
слова, встановлювати типи й
види лексичного значення,
відтворювати
семантичну
структуру слова (ієрархічність
будови).
Застосовувати
методи
семантичного аналізу слова.
Визначати
типологію
семантичних трансформацій
Здійснювати
семантико- Підготовка
стилістичний
і доповідей.
соціолінгвістичний
аналіз обговорення.
лексеми у зв’язаному тексті.

наукових Поточний
контроль.
Групове Підсумковий контроль.

Визначати
характер
взаємозв’язку між мовою та
мисленням, семантичною та
поняттєвою структурою слова.
Дотримуватися
принципів Виконання письмових робіт Поточний
контроль.
академічної доброчесності й відповідно
до
вимог. Підсумковий контроль.
високої академічної культури
Індивідуальне завдання 1, 2, 3.
ЗМІСТ КУРСУ
Вступне слово
Курс спрямований на поглиблення знань слухачів про базові поняття лексичної семантики, її
природу, основні аспекти, системні синтагматичні й парадигматичні характеристики лексеми, сутність та
особливості первинної і вторинної номінації, причини й наслідки семантичних зрушень. Результатом
вивчення дисципліни має стати здатність до критичного аналізу та застосування теоретичних і практичних
знань у галузі лексичної семантики для власних наукових досліджень.
№
з/п
Лекція 1

Тематичний план
Теми лекційних та практичних занять
Семасіологія на сучасному етапі. Предмет, об’єкт,
завдання

Кількість годин
2 год

1. Лексична семантика як складова семіотики. Семасіологія,
її місце в системі лінгвістичних наук.
2. Зв’язок семасіології з ономасіологією, ономастикою та
етимологією. Поняття про семантику та її різновиди.
3. Учення про лексичне значення слова. Центральні
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Лекція 2

проблеми сучасної семасіології.
Аспекти лексичного значення

2 год

1. Слово як основна мовна одиниця і знак. План виразу і
план змісту слова. Асиметрична природа слова.
2. Поняття лексеми, її ознак і функцій. Природа лексичного
значення. Лексичне значення і поняття: подібність і
відмінність, взаємозв’язок між поняттям і лексичним
значенням слова. Лексичне значення і смисл.
3. Емоційно-експресивні конотації слова як вияв
прагматичного аспекту його лексичного значення. Лексикосинтагматичний і лексико-парадигматичний підаспекти
синтактичного аспекту лексичного значення. Лексикосемантична валентність слова. Історична змінність
лексичних значень. Типологія лексичних значень.
Лекція 3

Номінативна функція слова та явище номінації

2 год

1. Поняття про сутність номінації. Роль номінативних
процесів у розвитку лексикону мови.
2. Шляхи реалізації номінативних процесів: словотворення,
зміни значень, лексикалізація, фразеологізація, розгортання.
Номінативні засоби мови.
3. Природа номінативного процесу. Первинна однослівна і
неоднослівна номінація. Вторинна номінація. Номінація в
некодифікованій розмовній мові. Реагування номінативних
засобів на зміни в житті соціума. Тенденції в номінації.
Семінар 1

Лекція 4

Семасіологія на сучасному етапі розвитку лінгвістики.
Лексичне значення слова як категорія мови
1. Семасіологія як наука. Сутність поняття «лексичне
значення слова». Типи лексичних значень слів. Словникове
значення і проблеми лексичного значення.
2. Типи значень слів і типи словників: «енциклопедичний»
та «наївний» (мовно-семантичний опис значення).
3. Метод компонентного аналізу слова. Поєднання
лексикографічних даних з результатами компонентного
аналізу. Відтворення семантичної структури лексеми.
Індивідуальне завдання 1: самостійні роботи за
окремими питаннями лекції, написання конспекту, робота з
лексикографічною літературою.
Семантична структура слова та динамічні процеси в ній

2 год

2 год

1. Семантична структура слова: поняття про компоненти
семантичної структури слова. Типи сем. Метод
компонентного аналізу. Семантична структура слова у
синхронії та діахронії.
2. Проблема полісемічності слова. Протиставлення лексикосемантичних варіантів полісемічних слів за набором сем.
Внутрішня форма слова у семантичній структурі лексеми.
Поняття семантичних змін. Причини семантичних зрушень.
3. Основні різновиди семантичних зрушень, які зумовлені
мовним консерватизмом і мовним розвитком. Регулярні та
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Лекція 5

одиничні
зміни
значень.
Наслідки
семантичних
трансформацій. Семантичні закони.
Полісемія, її типи та шляхи формування

2 год

Лекція 6

1. Лексична полісемія як одна з мовних універсалій.
Проблема визнання й заперечення полісемії як явища.
2. Пряме номінативне і вивідне номінативне значення.
Динаміка сукупності значень. Мовна економія. Асиметрія
знака і значення. Джерела полісемії. Топологічні типи
полісемії.
3. Метафора, метонімія та синекдоха як семантичні процеси.
Види опозиції лексико-семантичних варіантів багатозначної
лексеми
(асоціативна
та
асоціативно-смислова
багатозначність).
Функції полісемії

2 год

Семінар 2

1. Ономасіологічні та семасіологічні підходи у вивченні
полісемії. Полісемія як семасіологічна категорія.
2. Явище «перетину» різновидів семантичного поля
(смислових сфер лексики) у межах лексеми.
3. Головні та другорядні функції полісемії.
Семантична структура слова та динамічні процеси в ній

2 год

Семінар 3

1. Типи лексичних значень: структурне, сигніфікативне,
денотативне, прагматичне, референційне, метамовне,
контекстне, концептуальне, конотаційне.
2. Конотативне значення слова. Типи конотацій. Поняття
оцінної конотації. Роль оцінного компонента в семантичній
структурі слова.
Полісемія, її природа і типи

2 год

Лекція 7

1. Полісемія як мовне явище.
2. Поняття «внутрішньої форми слова». Взаємозв’язок
понять «полісемія» та «внутрішня форма слова».
2. Різновиди полісемічних рядів.
3. Механізми утворення полісемічного ряду.
Індивідуальне завдання 2: самостійні роботи за
окремими питаннями лекції, написання конспекту, робота з
лексикографічною літературою.
Лексико-семантична система мови

3 год

Лекція 8

1. Поняття лексико-семантичної системи мови, її вияви.
Нарощення значень слова. Лексико-семантична і лексикограматична сполучуваність словесних знаків.
2. Системні відношення в лексиці. Лексико-семантичне
поле, група, ряд. Відношення синонімії, антонімії, конверсії,
гіпонімії як вияв парадигматичних відношень.
3. Контекстуальні зв’язки слова. Асоціативно-дериваційні
зв’язки за формою та змістом. Явище «народної
етимології». Зумовленість лексичного значення слова
системними відношеннями.
Лексико-семантичні відношення в лексичній
системі

3 год
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Лекція 9

Семінар 4

Семінар 5

1. Характер лексико-семантичних відношень у лексичній
системі. Синонімія, її причини і наслідки. Класифікація
синонімів. Квазісиноніми. Синонімічний ряд, гніздо,
домінанта.
2. Омонімія, шляхи її виникнення. Класифікація омонімів.
Міжмовні омоніми. Деомонімізація. Відношення омолексії,
паралексії, гетеролексії в близькоспоріднених мовних
системах. Паронімічні відношення в лексико-семантичній
системі. Види паронімів.
3. Антонімія. Логічна основа протиставлення опозицій.
Семантичні типи антонімів. Мезоніми. Антонімічні
відношення у зв’язку з полісемією, синонімією, гіперогіпонімією. Конверсія при антонімічних відношеннях.
Гіперонімія та гіпонімія. Польова структура лексикосемантичної системи.
Психолінгвістика як прикладна галузь
мовознавства
1. Сутність психолінгвістичного аспекту вивчення
лексичної семантики.
2. Методи дослідження психолінгвістики.
3. Асоціативні норми слів.
Основні категорії семасіологічного та ономасіологічного
аспектів лексичної семантики
1. Парадигматичні та синтагматичні зв’язки лексеми як
мініконтексти.
2. Парадигматичні відношення між мовними одиницями.
3. Лексична семантика в синтагматичному вимірі.
Семантична структура слова в синхронії та діахронії

2 год

2 год

2 год

1. Ядро та периферія лексичного фонду мови.
2. Причини мовної архаїзації. Типологія архаїзмів.
3. Механізми неологізації.
Індивідуальне завдання 3: самостійні роботи за
окремими питаннями лекції, написання конспекту, робота з
лексикографічною літературою.
Форми оцінювання
Робота
на
практичному занятті
Поточне тестування
Самостійна робота
Реферативна
робота
(написання реферату зі
спеціальності)

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
Кількість
Максимум балів за 1
Разом
5
5
25
1
3
1

20
10
25

20
30
25
Разом:

100

ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання успішності аспіранта за кожним із запланованих видів робіт здійснюють відповідно
до таких критеріїв:
Види робіт
Кількість балів
Критерії оцінювання
5
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Реферативна робота
(написання реферату зі
спеціальності)

за один вид
робіт
21–25

15–20

1–14
Самостійна робота
(підготовка
наукових
доповідей з тем для
самостійного
опрацювання)

10

5–9

1–4

Роботу виконано й подано вчасно. Текст
структурований, логічний, містить елементи
проблемного підходу. Автор демонструє належний
рівень знань і розуміння теми, володіння нормами
української літературної мови. Роботу оформлено
відповідно до вимог.
Роботу виконано і подано вчасно. Автор
демонструє достатню обізнаність із темою. Виклад
має логічний і послідовний характер, однак у тексті
наявні певні фактографічні неточності чи
мовностилістичні недоліки. Окремим частинам
викладу бракує аналітичного характеру.
Роботу подано із запізненням та/або містить
прогалини та помилкові твердження, порушення
норм академічної доброчесності.
Доповідь підготовлено й виголошено вчасно, із
максимальним використанням рекомендованої
літератури. Доповідь структурована, послідовна,
містить елементи проблемного підходу. Доповідач
демонструє володіння матеріалом і здатність
відповісти на запитання аудиторії.
Доповідь підготовлено й виголошено вчасно, але
без дотримання тих чи тих вимог, викладених
вище.
Доповідь містить прогалини та помилкові
твердження. Доповідач не демонструє належної
підготовки та/або не готовий відповідати на
змістовні питання.

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної шкали оцінювання в
національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
91–100
81–90
71–80
66–70
60–65

30–59
1–29

Оцінка за шкалою ECTS
А
(відмінно)
В
(дуже добре)
С
(добре)
D
(задовільно)
Е
(достатньо)
FX
(незадовільно – з
можливістю повторного
складання)
F

Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Залік

Відмінно
Зараховано
Добре

Задовільно

Незадовільно
Не зараховано
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(неприйнятно – з
обов’язковим повторним
курсом)
Мінімальний пороговий рівень оцінки за роботу в семестрі (допуск до екзамену) становить 30
балів. У разі отримання оцінки «неприйнятно» (нижче від 29 балів) аспірант зобов’язаний
повторно вивчити дисципліну. У разі отримання оцінки «незадовільно» аспірант має право на два
перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова оцінка після
перескладання може бути лише «достатньо». Замість перескладання комісії аспірант може обрати
повторне вивчення дисципліни.
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