
 

Силабус дисципліни «Порівняльна лексикологія і термінологія англійської та 

української мов зі змістовим модулем: переклад галузевої термінології» 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Порівняльна лексикологія і термінологія англійської та 

української мов зі змістовим модулем: переклад галузевої 

термінології, 3 кр. ЄКТС 

Загальна інформація про 

викладача 

Білан Н.І., канд. філол. наук, доцент. кафедри  «Філологія та 

переклад», 

тел.: 373-67-92, e-mail: philper@ua.fm 

Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни  
3 курс, 6 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури 

(переклад включно)» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Навички застосування сучасних інформаційних технологій 

для ефективного вирішення завдань професійної діяльності 

(перекладу текстів); здатність до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних джерел; здатність спілкуватися 

іноземною мовою у професійній діяльності, опрацьовувати 

фахову літературу іноземною мовою; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу (зокрема 

укладання словників різних типів); здатність 

використовувати в професійній діяльності технічного 

перекладача знання про мову як особливу знакову систему, 

її природу, функції, рівні; ; здатність аналізувати діалектні 

та соціальні різновиди англійської та другої німецької мов, 

описувати соціолінгвальну ситуацію, пристосовувати свою 

мовленнєву поведінку до соціально-культурних 

особливостей країни, з представниками якої ведеться діалог.   
Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні знання 

таких дисциплін: «Практичний курс основної іноземної мови 

(англійської)», «Основи мовознавства та перекладознавства» 

Основні теми дисципліни 

32 год. лекцій та 16 год. практичних занять 

Основні теми лекцій: 

Вступ. Порівняльна лексикологія як наука, її предмет та 

завдання. Зв'язок лексикології з іншими лінгвістичними 

дисциплінами (фонетикою, граматикою, стилістикою, 

історією мови, соціолінгвістикою).  

Порівняння лексичних систем англійської та української 

мов. 

Сучасні методи дослідження лексики. Порівняльний аналіз. 

Статистичний аналіз. Дистрибутивний аналіз. Аналіз за 

безпосередніми складниками. Компонентний аналіз. 

Трансформаційний аналіз.  

Слово та його структура. Лексема та словоформа. 

Морфологічна структура слова. Поняття морфеми та 

аломорфу. Класифікація морфем в англійській та українській 

мовах.  

Види словотвору. Деривація. Основні класифікації афіксів.  

Синтаксичний словотвір. Специфіка утворення складних 



 

слів.  

Семантичний словотвір. Конверсія.  

Основи лексикографії. Типи словників. Лінгвістичні та 

енциклопедичні словники.  

Види запозичень. Етимологія як розділ лексикології.  

Асиміляція запозичених слів. Інтернаціоналізми та «хибні» 

друзі перекладача.  

Семасіологія. Функціональна диференціація лексики 

англійської та українсьої мов.  

Значення слова. Полісемія. Зміна значення слів: розширення 

та звуження, підвищення та зниження.  

Словниковий склад англійської мови як система. Омоніми. 

Синоніми.  

Особливості перекладу науково-технічної літератури. 

Термін як основа технічного перекладу. Методика 

усвідомлення значення невідомих термінів. 

Походження нових термінів шляхом зміни значення слів 

повсякденного вжитку. 

Переклад термінів деривативного походження. 

Основні суфікси та префікси, які використовуються при 

побудові термінів у англійській мові. 

Переклад термінів складних слів. 

Розвиток компонентів англійської терміносистеми. 

Компонентний аналіз термінів. 

Складання термінологічних словників. 

Основні теми практичних занять: 

Словниковий склад англійської мови як система. Антоніми. 

Пароніми.  

Зміна значення слова. Метафора, метонімія, гіпербола, 

евфемізм.  

Фразеологія. Вільні словосполучення та фразеологізми в 

англійській та українській мовах. Класифікації 

фразеологізмів. Фразеологічні зрощення, фразеологічні 

єдності, фразеологічні сполучення  

Архаїзми та діалектизми в англійській та українській мовах.  

Структурно-змістовна класифікація складних слів. 

Відмінність складних слів та термінологічних 

словосполучень в англійській мові. Переосмислення 

компонентів складних слів. 

Переклад термінів сталих словосполучень. 

Змістовна самостійність слів у складі термінологічних 

словосполучень.  

Термінологічні скорочення в англійській мові. Вживання 

скорочень у письмовому та усному мовленні. Абревіатури. 

Науково-технічні терміни іншомовного походження. 

Інтернаціональні терміни.  

Найменування фірм у сучасній англійській науково-

технічній термінології. Математичні символи. Системи 

вимірювання. 

Переклад термінів, що походять від слів повсякденного 

вжитку. 

Мова викладання українська, англійська 
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