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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 
Дисципліна «Лексикологія німецької мови» має на меті ознайомити студентів з 

теоретичними основами лексикології та лексикографії; розвивати і удосконалювати навички 
практичного використання мовних одиниць у комунікативному процесі; готувати майбутніх 
вчителів іноземної мови до роботи з формування лексичних вмінь та навичок у студентів.  

 

Пререквізити -  лінгвокраїнознавство(німецька мова), практичний курс німецької мови. 
Кореквізити  – написання магістерської роботи. 

 

Відповідно до Стандарту вищої освіти із зазначеної спеціальності та освітньої програми 

дисципліна має забезпечити:  

Компетентності: вміти правильно утворювати нові слова, використовуючи різноманітні 

словотворчі засоби; орієнтуватися і правильно застосовувати ідіоматичні і фразеологічні вирази, 

використовувати слова-реалії, загальновживану, діалектичну та жаргонну лексику, синоніми, 

омоніми, антоніми тощо, застосовувати на практиці теоретичні знання про основні особливості 

різножанрової лексики з тем, передбачених програмою та володіти науковими теоретичними 

положеннями лексикології; принципами утворення нової лексики, лексикографічних структур, 

фразеологічних конструкцій. 

 

 

 

Програмні результати навчання: студент повинен знати правила утворення нової 

лексики; основні особливості різножанрової лексики з тем, передбачених програмою; основні 

лексикографічні структури; правила вживання певних фразеологічних конструкцій та уміти 

правильно утворювати нові слова, використовуючи різноманітні словотворчі засоби; розуміти 

наукові теоретичні положення лексикології; орієнтуватися і правильно застосовувати ідіоматичні 

та фразеологічні вирази; розуміти та використовувати слова-реалії, загальновживану, діалектичну 

та жаргонну лексику, омоніми, синоніми, антоніми тощо;  орієнтуватися та правильно 

користуватися різноманітними видами словників, а також бути здатним ефективно й гнучко 

використовувати німецьку мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного  

та професійного спілкування. 

 

 

Мета дисципліни.  Дисципліна «Лексикологія (німецька мова)» спрямована на формування 

професійних мовних компетенцій висококваліфікованих філологів-вчителів шляхом оволодіння 

другою іноземною мовою. Програма ставить за мету дати студентам практичні знання з 

лексики(словотворення, ідіоми та фразеологізми, особливості розмовної та літературної лексики, 

практичне використання жанрових та стилістичних засобів мовлення); сприяти розвитку усного 

монологічного та діалогічного мовлення, читання, перекладу та письма в межах тематики і 

нормативів, встановлених програмою. 
 
 

Предмет дисципліни. Предметом дисципліни «Лексикологія німецької мови» є вступний 

курс, що знайомить з основними правилами організації лексикологічних досліджень, об’єктом та 

предметом, структурою лексикології, жанровими особливостями німецької мови; та теоретико - 

практичний курс, що включає матеріал з теорії лексикології та лексикографії та приклади, які 

ілюструють основні теоретичні положення науки, і містить лексичні та лексикографічні вправи, 

спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу. 

Програма «Лексикології німецької мови» складається з тем, кожна з яких містить активну 

тематичну лексику; базові тексти, які ілюструють функціонування лексичних одиниць; 

тренувальні вправи для засвоєння лексики певного жанру або стилю, складені на основі 

теоретичного матеріалу; вправи, що стимулюють вільне володіння вивченим матеріалом 

відповідно до запропонованих тем; контрольні завдання на закріплення тематичного матеріалу; 

додаткові матеріали для самостійного опрацювання теми.  

 



Завдання дисципліни Накопичення та систематизація словникового запасу мови, основних 

мовних та граматичних структур; робота з відеоматеріалами, публіцистичними текстами та 

оригінальною художньою літературою, як засобом накопичення теоретичних та практичних знань. 

 

 

Результати навчання.   Студент повинен знати правила утворення нової лексики; основні 

особливості різножанрової лексики з тем ,      передбачених програмою; основні лексикографічні 

структури; правила вживання певних фразеологічних конструкцій та уміння правильно 

утворювати нові слова, використовуючи різноманітні словотворчі засоби; орієнтуватися і 

правильно застосовувати ідіоматичні та фразеологічні вирази; розуміти та використовувати слова-

реалії, загальновживану, діалектичну та жаргонну лексику, омоніми, синоніми, антоніми тощо; 

орієнтуватися  та правильно користуватися різноманітними видами словників , а також бути 

здатним ефективно і гнучко  використовувати німецьку мову в різноманітних ситуаціях  

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування.  

 
 

 

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 

Назва теми 

лекції практичні заняття СРС 

Тема 1.  Lexikologie als Wissenschaft     3   6 10 

Тема 2. Systemhafte Beziehungen im Bereich der Lexik 
3 6 10 

Тема 3. Phraseologie 2 4 10 

Тема 4. Wortbildung 
2 4 10 

Тема 5. Wortbildung  2 4        10 

Тема 6.  Lautnachahmung 2 4 10 

Тема 7.  Entlehnung 

 
3 6 9 

Разом за семестр: 17 34 69 

 

3.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.2.1. Зміст лекційного курсу 

Номер 

лекції 
Перелік тем лекцій, їх анотації

 
К-ть годин 

Десятий  семестр 

1   Lexikologie als Wissenschaft . Літ.:[3,4-15;4,4-12] 2 

2   Systemhafte Beziehungen im Bereich der Lexik.  Літ.:[3,116-122; 4, 275-298] 3 

3   Phraseologie. Літ.:[3,131-134;4,312-326] 2 

4   Wortbildung. Літ:[3,51-67; 4,89-120 ] 2 

5  Wortbildung.  Літ.:[ 3, 51-67; 4,89-120] 3 

6 Lautnachahmung. Літ. :[3,103-104] 2 

7   Entlehnung. Літ.:[3,104-115;140-150] 3 

Разом за 10-й семестр: 17 

 

3.2.2. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

№ з/п Теми практичних занять 
К-ть  

годин 



 

 

 

3.2.3. Зміст самостійної (у т.ч. індивідуальної) роботи 

Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному 

опрацюванні програмного матеріалу та підготовці до практичних занять, підготовці доповідей та 

презентацій, роботі у навчальній платформі Moodle.  

 

Зміст самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 

Десятий семестр 

1 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття  4 

2 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 4 

3 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  4 

4 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 4 

5 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 4 

6 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  4 

7 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття          4 

8 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття  4 

9 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 4 

10 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  3 

11 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 4 

12 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 4 

13 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  4 

14 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 3 

15 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття  4 

16 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 3 

17 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  4 

18 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 

Підготовка до написання контрольної роботи.  
4 

 Разом за 10-й семестр: 69 

Протягом сьомого семестру студенти денної форми навчання мають виконати індивідуальну 

роботу на одну з тем лекційного матеріалу, яку вони мають представити та захистити на 18-ому 

тижні навчання. Керівництво та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснює 

викладач згідно з розкладом консультацій у позаурочний час. 

 

Орієнтовна тематика завдань для індивідуальної роботи студентів 

1 Sprache.  

                                                       Десятий семестр 

1  Lexikologie als Wissenschaft 4 

2 Systemhafte Beziehungen im Bereich der Lexik.   6 

3 Phraseologie. 4 

4   Wortbildung 4 

5 Wortbildung.   6 

6 Lautnachahmung. 4 

7 Entlehnung. 6 

Разом за 10-й семестр: 34 



2. Wortschatz. 

3. Semasiologie. 

4. Polysemie.   

5. Homonymie. 

6. Synonymie. 

7. Antonymie.  

8. Phraseologismen. 

9. Idiome. 

10. Geflügelte Worte. 

11. Sprichwörter. 

12. Zusammensetzung. 

13. Ableitung. 

14. Konversion. 

15. Kürzung. 

16. Entlehnungen. 

 
 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 

методів. Зокрема, на практичних заняттях викладач вдається як до словесних методів навчання 
таких як: пояснення, розповідь, бесіди, дискусії, так і до практичних – виконання вправ, аналіз 
комунікативних ситуацій та переклад  текстів. 

 
 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за засвоєнням навчального матеріалу здійснюється на основі поточного та 

підсумкового контролю. Зокрема, поточний контроль здійснюється під час практичних занять, при 

цьому враховуються різні методи: усне опитування,  тестовий контроль, виконання домашнього 

завдання тощо. Окремо здійснюється контроль за виконанням самостійної та індивідуальної 

роботи – виступ студента з презентацією чи доповіддю.  

В кінці кожного навчального семестру здійснюється підсумковий контроль: контрольне 

тестування. При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як поточного 

контролю, так і підсумкового контрольного заходу, який проводиться методом тестування з усього 

матеріалу дисципліни. Студент, який набрав позитивний середньозважений бал за поточну роботу 

і не здав підсумковий контрольний захід (контрольна робота), вважається невстигаючим. 

Пропущене з поважної причини практичне заняття студент повинен відпрацювати в установлений 

викладачем термін в аудиторіях кафедри. Одержані студентом оцінки під час поточного, 

проміжного та підсумкового контролю не перездаються. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 

Оцінювання академічних досягнень студента здійснюється відповідно до «Положення про 

контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ». Кожний вид роботи 

з дисципліни оцінюється за інституційною чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з 

урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти визначаються відповідно до структури 

дисципліни і важливості окремих видів її робіт. 

При оцінюванні знань студентів здійснюються різні засоби контролю, зокрема поточний 

контроль здійснюється під час практичних занять. Окремо здійснюється контроль за виконанням 

самостійної та індивідуальної роботи. Пропущене практичне заняття студент повинен 

відпрацювати у встановлений викладачем термін. Протягом семестру студент повинен отримати 

не менше 8 оцінок на практичних заняттях. 

При оцінюванні знань студентів викладач керується такими критеріями.  

Оцінку «відмінно» отримує студент за глибоке і повне опанування змісту навчального 

матеріалу, в якому він легко орієнтується, понятійного апарату, за уміння зв’язувати теорію з 

практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження і 

конструктивні рішення. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в 

усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.  



Оцінку «добре» отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння 

понятійним апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, свідоме використання знань для 

вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали 

місце окремі неточності (похибки), нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь 

студента має будуватись на основі самостійного мислення. Оцінку «добре» отримує студент за 

правильну відповідь з двома-трьома суттєвими помилками. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-

програмного матеріалу в обсязі. Як правило, відповідь студента будується на рівні 

репродуктивного мислення, студент слабо знає структуру курсу, допускає помилки у відповіді.  

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не 

вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх 

зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань.  

На основі результатів поточного контролю і підсумкового контрольного заходу 

виставляється підсумкова семестрова оцінка.   

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 
контроль 

(залік) 

VІ семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль 
Підготовка 

доповіді або 
презентації 

Підсумковий 
контрольний 

захід 
ВК:           0,2 0,2 0,2 0,4 

 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тематичний тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових завдань, 

кожне з яких оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, 

складає 50.  

Тестові завдання для кожного студента випадково генеруються із загального банку питань 

у середовищі для навчання Mооdlе. Оцінювання відповідей студента здійснюється в 

автоматичному режимі. Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. Сума балів 

пропорційна кількості правильних відповідей. Відповідність набраних балів за тестове завдання 

оцінці, що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестові завдання 1-20 20-35 35-45 45-50 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 50 хвилин. Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має 

перездати її в установленому порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. 

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінк

а 

ECTS 

Інституцій

на шкала 

балів 

Інституцій

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-



трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових 

знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
 

 
1. Lexikologie als Wissenschaft 

2. Systemhafte Beziehungen im Bereich der Lexik 

3. Phraseologie 

4. Wortbildung 

5. Lautnachahmung 

       6.     Entlehnung 
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1. Большой немецко-русский словарь : в 3-х т. Т. 1 / авт.-сост. Е.И.Лепинг, Н.И. Филичева, М.Я. Цвиллинг и др.; Под 

общ. рук. О.И. Москальской. – М. : Рус. яз. – Медиа, 2004. – 760 с. 

2. Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого немецкого языка. Средний уровень / Рената 

Вагнер. – К. : Методика, 1998. – 128 с.  
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Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 200 с. 

4. Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови. Лекції та семінари: Навчальний посібник / 3-тє вид., перероб. І доп. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. -416 с. 

5. Панчишина Т. А. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Конспект лекцій / Т.А. Панчишина. – Кам’янець-

Подільський : КПНУ ім. І.Огієнка, 2010. – 68 с. 

6. Паславська А. Й. Практикум з лексикології німецької мови / А.Й. Паславська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2008. – 80 с. 

7. Сакиева Р.С. Немецкий язык. Эмоциональная разговорная речь / Р.С. Сакиева.  – М. : Высшая школа, 1991. – 136 

с. 

8. Солодилова И.А. Лексикология немецкого языка : учебное пособие для студентов 

III курса / И.А.Солодилова. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 114с. 

9. Хайдерманн В. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого немецкого языка. Базовый уровень / Вернер 

Хайдерманн. – К. : Методика, 1998. – 144 с. 

10. Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. – Hrsg, R. Conrad. ß Leipzig & Verlag Enzyklopädie. 1988. – 214 s. 

11. Oguy O.D. Lexikologie der gegenwärtigen deutschen Sprache / O.D. Oguy. – Winnits´a : Nova Knyha, 2003. – 295 с. 

12. Witališ L.P. Lexikologie der deutschen Sprache (Deutsch als zweites Fach). Vortragskurs / L.P. Witališ, B.W. 

Maksymčuk, W.T. Sulym. – Lwiw, 2005. – 120 s. 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Електронний університет: 
1. Модульне середовище для навчання. Режим доступу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5924 

2. Електронна бібліотека університету. Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/ 

 

 

 


