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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Дана навчальна дисципліна є важливим і невід’ємним компонентом 

загальнофілологічної підготовки майбутнього фахівця в галузі англійської 
філології, перекладача. Основи лексикографії та термінознавства є однією зі 
складових сучасної лінгвістики. Знання цієї дисципліни допоможе майбутнім 
перекладачам орієнтуватися у великому масиві лексикографічних праць, 
удосконалити якість перекладу текстів різноманітної галузевої спрямованості, а 
також поліпшити знання з орфоепії й лексикології, словотворення, морфології 
англійської та української мов тощо. 

 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи лексикографії і 
термінознавства» є ознайомити студентів з сучасним станом словникової науки 
та практикою укладання словників різних типів, продемонструвати зв’язок 
лексикографії і термінознавства з іншими лінгвістичними дисциплінами і 
визначити місце лексикографії в лінгвістичній науці. Курс передбачає засвоєння 
основних понять лексикографії та термінознавства, загальну типологію 
словників, історію розвитку словникової справи, основні методи розробки 
структури словникової статті у словниках різних типів та основні прийоми 
лексикографічного аналізу, а також формування базових знань про 
функціональні та структурні особливості термінології; ознайомлення студентів 
зі спеціальними методами та прийомами аналізу термінологічної лексики, 
фахових словників. 
  

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 дати необхідні знання з опису лексичної одиниці;  
 висвітлити шляхи виникнення та семантичні особливості терміна і 

терміносистем; 
 сформувати навички дослідження та систематизації лексикографічних та 

термінологічних матеріалів.  
 

 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  
- предмет лексикографії, термінознавства і термінографії;  
- історію англійської та української лексикографії і термінознавства; 
- принципи та методику лексикографування;  
- класифікації та типи англійських словників;  
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- класифікації та типи українських словників за різними 
класифікаційними ознаками;  

- мікро- та макроструктуру лексикографічних праць;  
- особливості термінологічної лексики;  
- основні нормативні вимоги до терміна;  
- способи термінотворення;  
- структурні типи термінів;  
- особливості фахових термінологій;  
- структуру термінологічних словників і систему значень лінгвістичної 

термінології. 
Вміти: 
- орієнтуватися у величезному фонді словників;  
- орієнтуватися в мікро- та макроструктурі лексикографічних праць; 
-  визначати словотворчі типи термінів;  
- укладати елементарні словникові статті. 

 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля. 
 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 «Основи лексикографії і термінознавства» студент повинен: 
  Знати:  

- предмет лексикографії, термінознавства і термінографії;  
- історію англійської та української лексикографії і термінознавства; 

принципи та методику лексикографування;  
- класифікації та типи англійських словників;  
- класифікації та типи українських словників за різними 

класифікаційними ознаками;  
- мікро- та макроструктуру лексикографічних праць;  
- особливості термінологічної лексики;  
- основні нормативні вимоги до терміна; способи термінотворення; 
-  структурні типи термінів;  
- особливості фахових термінологій;  
- структуру термінологічних словників і систему значень лінгвістичної 

термінології; 
Вміти: 
- орієнтуватися у величезному фонді словників;  
- орієнтуватися в мікро- та макроструктурі лексикографічних праць;  
- визначати словотворчі типи термінів; укладати елементарні словникові 

статті. 
Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 
дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. 
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1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              
                                                       
 
 
  

 
 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль №1 «Основи лексикографії і термінознавства» 
Тема 2.1.1. Лексикографія як галузь мовознавчої науки 
Теоретична і практична лексикографія. Зв’язок лексикографії з іншими 

мовознавчими дисциплінами. Місце дисципліни в системі підготовки 
перекладача.  

Тема 2.1.2. Історія англійської лексикографії 
Історія британської лексикографії. Історія американської лексикографії. 
Тема 2.1.3. Словник як об’єкт дослідження 
Визначення, принципи укладання. Основні типи словників англійської 

мови і параметри їх класифікацій. Структура словника і словникової статті. 
Короткий огляд словників англійської мови різних типів. 

Тема 2.1.4. Українська лексикографія в ретроспективі свого розвитку 
Періодизація історії української лексикографії. Перші словники періоду 

Київської Русі (Х – середина ХІІІ століття). Українська лексикографія кінця ХVI 
– другої половини ХVIІІ століття. Становлення української лексикографії в 
кінці ХVIІІ століття – початок ХХ. Сучасний період розвитку української 
лексикографії. Основні лексикографічні праці української мови. 

Тема 2.1.5. Становлення комп’ютерної лексикографії 
Перші електронні словники як аналоги «паперових» версій. Перші 

лексикографічні бази даних. Лексикографічні розробки європейської корпусної 
лінгвістики. Класифікація електронних словників за робочими критеріями. 

Практичний курс 
англійської мови 

Вступ до 
мовознавства 

Історія 
англійської мови 

Лексикологія 
англійської 

мови 

Граматика 
англійської 

мови 

Практика 
перекладу 
галузевої 

літератури 

Практика 
перекладу 
авіаційної 

термінології  
 

 
Основи лексикографії і 

термінознавства 
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Тема 2.1.6. Термінознавство як наука 
Основні поняття термінознавства. Термін і термінологія. Класифікації 

термінів. Мовні риси терміна. Визначення терміна. Точність терміна. Вимоги до 
наукового терміна: вимоги до термінології, вимоги до окремого терміна. 
Способи термінотворення. Трансформація загальнолітературного слова у 
термін. Міжгалузева трансформація терміна. Повторна інтрагалузева номінація. 
Контекстуально-семантичний аналіз термінів трансформів. Афіксальна система 
термінології. Контекстуально-семантичний аналіз афіксальних термінів. 
Терміни-складні слова. Терміни-усталені словосполуки. Семантичні зміни у 
багатокомпонентних термінах. Семантичні відношення між компонентами 
термінів. Структура багатокомпонентних термінів: компонентний склад 
термінів, структурно-смислова класифікація багато-компонентних термінів. 
Переклад англійських безеквівалентних термінів: реконструкція значення 
термінів, відсутніх у перекладних словниках, пошук українського відповідника. 
Синоніми в англійській термінології. Полісемія в англійській термінології.  

Тема 2.1.7. Термінологічна ситуація в Україні та світі 
Загальний стан української та світової термінології. Основні проблеми 

сучасної термінології. Сучасні термінознавчі. Авторитетні термінологічні праці.  
 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
3.1. Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства: 

Підручник. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; ТОВ “Фірма «Періодика»”, 
2004. – 128 с. 

3.1.2. Кровицька О.  Українська лексикографія: теорія і практика. – Львів: 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,  2005. – 175 c. 

3.1.3. Лебедева Л.Д. Введение в курс английской лексикографии. – М.: 
Высшая школа, 2008. – 285 с. 

3.1.4. Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. Изд. 2-
е, испр. и доп. М.: КомКнига, 2006. – 256 с. 

3.1.5. Моисеев М.В. Лексикография английского языка: Учебно-
методическое пособие для студентов специальностей 022900 “Перевод и 
переводоведение” и 022600 “Теория и методика преподавания иностранных 
языков”. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 92 с. 

3.1.6. Минаева Л.В. English. Lexicology and Lexicography / Лексикология и 
лексикография английского языка – АСТ, Астрель, 2007. – 146 с. 

3.1.7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: 
Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.  

3.1.8. Скороходько Е.Ф. Сучасна англійська термінологія: Навч. посіб.: – 
Київ: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2002. – 76 с. 

3.1.9. Федорова И.В. Учебная лексикография. Теория и практика / 
Dictionary use. – M.: Академия, – 2006. – 128 с. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  

видачі П.І.Б. отримувача Підпис 
отримувача Примітки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 

пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
змін

и 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненог
о 

Заміненог
о Нового Анульо- 

ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 


