


 

Опис дисципліни (анотація) 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Код  ОПП.04 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень Перший (бaкалаврський) 

Мова викладання Англійська 

Семестр Cьомий, дев’ятий  

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліна 

Денна, заочна 

 

Результати навчання: студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен володіти 

основними методами морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу з урахуванням 

мовних і екстралінгвістичних факторів. 

  

 

Зміст навчальної дисципліни: Лексикологія як галузь лінгвістики. Системний склад словника 

англійської мови. Системні (парадигматичні та синтагматичні) відносини у вокабулярі. 

Етимологічний аналіз словника англійської мови. Значення слова. Полісемія та омонімія у сучасній 

англійській мові. Морфологічна структура англійського слова. Шляхи словотворення у сучасній 

англійській мові. Словосполучення. Фразеологія. Стилістична та територіальна диференціація 

лексики сучасної англійської мови. Основи лексикографії. 

 

Запланована навчальна діяльність: денна форма навчання: лекції − 34 год.; практичні заняття – 34 

год., самостійна робота – 82 год., разом – 68 год.; заочна форма навчання: лекції − 4 год.; практичні 

заняття – 10 год., самостійна робота – 136 год., разом – 14 год. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (лекції, бесіди, усні доповіді); практично-дослідні (проекти, 

міні-дослідження, реферати); наочні (ілюстрування навчального матеріалу, показ відео та слайдів). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, захист індивідуальних 

дослідницьких завдань та проектів, демонстрація індивідуальних презентацій. 

 

Вид семестрового контролю: іспит. 

 

Навчальні ресурси 

1. Ніколенко А. Г. Лексикологія  англійської мови: теорія і практика / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : 

Нова книга, 2007. – 528 с. 

2. Федух І. С. Вправи та тести з сучасної англійської лексикології : методичні вказівки та практичні 

завдання для студентів філологічних спеціальностей з поглибленим вивченням іноземної мови / І. С. 

Федух. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 63 с. 

 

3. Модульне середовище для навчання. Лексикологія англійської мови [Електронний ресурс].– 

Режим доступу : https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1014 

4. Електронна бібліотека університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/ 

 

Викладач: канд. пед. наук Лапшина О. О. 

 
 

 

 

 

 



 

1. Вступ 

 

Дисципліна «Лексикологія англійської мови» є складовою циклу дисциплін професійної 

підготовки у системі професійної підготовки майбутніх фахівців та передбачає створення 

необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації за рахунок вільного володіння 

основною іноземною мовою у повному обсязі. 

Мета викладання дисципліни: навчити студентів фундаментальним теоретичним основам 

лексикологічної науки та сформувати навички практичного застосування отриманих знань в ході 

виконання системного аналізу походження, морфологічної будови, способу словотворення та сфери 

застосування лексичних одиниць англійської мови. 

Предмет дисципліни – лексика сучасної англійської мови як система, закономірності 

розвитку словникового складу англійської мови. 

Завдання дисципліни. Ознайомити студентів з загальними закономірностями будови, 

функціонування та розвитку лексики англійської мови. Формувати у студентів уявлення про 

системність лексики, особливості взаємозв’язків лексичних одиниць та про роль лексичних 

категорій у побудові мовлення. Вчити здійснювати аналіз функцій та проявів слова у контексті. 

Ознайомити зі стилістичною та діалектною диференціацією сучасної англійської лексики. 

Ознайомити з морфемним складом англійського слова, способами словотвору у сучасній англійській 

мові. Формувати навички професійного користування словниками різних типів. 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен 

володіти основними методами морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу з 

урахуванням мовних і екстралінгвістичних факторів. 

 

2. Структура залікових кредитів дисципліни 

 

 

Назва теми 

Кількість годин, відведених на: 

Денна форма Заочна форма 

лекції 
практ. 

заняття  
СРС 

лекції практ. 

заняття 

СР 

Сьомий семестр  

Тема 1. Вступ. Лексикологія 

як галузь лінгвістики. 

Системний склад словника 

англійської мови 

4 4 10  

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

15 

Тема 2. Системні 

(парадигматичні та 

синтагматичні) відносини у 

вокабулярі. 

4 4 10 15 

Тема 3. Етимологічний аналіз 

словника англійської мови 

4 4 10  

 

1 

 

 

2 

15 

Тема 4. Семасіологія. 

Полісемія та омонімія у 

сучасній англійській мові 

4 4 9 15 

Тема 5. Морфологічна 

структура англійського слова 

4 4 9  

 

1 

 

 

2 

15 

Тема 6. Шляхи словотворення 

у сучасній англійській мові 

4 4 9 15 

Тема 7. Словосполучення. 4 4 9   15 



Фразеологія  

 

1 

Тема 8. Стилістична та 

територіальна диференціація 

лексики сучасної англійської 

мови 

4 4 10  

4 

15 

Тема 9. Основи лексикографії 2 2 6  16 

Разом за 7 семестр: 34 34 82 4 10 136 

   

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу 

Перелік лекційних занять для студентів денної форми навчання 

Номер 

лекції 

Перелік тем лекцій, їх анотації Кількість 

годин Сьомий семестр 

1 

 

Introduction. Lexicology as a branch of linguistics. The subject and the tasks of 

lexicology. Lexicology and other branches of linguistics. Lexical units. Word as the 

main lexical unit. 

Літ.: [1] c. 11-13; [2] c. 3-4 

2 

2 English vocabulary as a system. Language as a system of elements. Lexical relations. 

Types of lexical relations. 

 Літ.: [2] c. 4-5 

2 

3 Paradigmatic relations in vocabulary. Semantic groups of words. Hierarchy in 

paradigmatic relations. Categories formed on the ground of relations of inclusion. 

Hyponymy. Meronymy. Categories formed on the ground of relations of proximity 

and equivalence. Synonymy. Categories formed on the ground of relations of 

opposition. Antonymy. 

Літ.:1] с.183-191, 238-239; [2] с.24-26 

2 

4 Syntagmatic relations in vocabulary. Valence. Context 

Літ.: [1] с.141-144, 248-249; [2] с.26 

2 

5 Historical development of the vocabulary. Vocabulary as a changing system. 

Obsolescence of lexical units. Replenishment of the vocabulary. Neologisms. 

Літ.: [1] с.237-238; [2] с.9 

2 

6 Etymological survey of the English word stock. Native English words. Borrowings 

(loan words). International and pseudo-international words. 

Літ.: [1] c. 13-26; [2] c. 9-11 

2 

7 Semasiology. Word meaning. The meaning of the word as a linguistic category. 

Word motivation. The types of word meaning. Change of word meaning.  

Літ.:1] с.132-134, 144-155; [2] с.16-18 

2 

8 Polysemy and homonymy in modern English. Semantic structure of a word. 

Semantic development of a word. 

Літ.: [1] c. 135-141, 192-196; [2] c.18-19, 24 

3 

9 Morphological structure of the English word. Types of morphemes. Structural 

types of words. 

Літ.: [1] c. 46-48,; [2] c. 47-48 

2 

10 Characteristic features of English affixes. Morphemic and morphological analysis 

of the word. 

Літ.: [1] c. 436-444 

2 

11 Productive ways of word formation in English. Affixation (derivation). Word 

composition. Conversion (functional shift). Shortening. 

2 



Літ.: [1] c. 48-77; [2] c. 53-54 

12 Non-productive ways of word formation in Modern English. Blending 

(telescoping). Back-formation (reversion). Onomatopoeia. Sound and stress 

interchange. Reduplication. 

Літ.: [1] c. 78-83; [2] c. 54-55 

2 

13 Word-groups. Phraseology. Word-group. Meaning of word groups. 

Motivation of word groups. Typology of free word groups. 

Літ.: [1] c. 244-248; [2] c. 32-33 

2 

14 Set word-combinations. Characteristic features of set word-combinations. Ways of 

forming of phraseological units in language. Types of phraseological units. 

Sentence-equivalent phraseological units (phraseological expressions). 

Літ.: [1] c. 271-286; [2] c. 33-34 

2 

15 Stylistic differentiation of the English vocabulary. The notion of functional style in 

modern lexicology. Stylistically neutral vocabulary. Peculiarities of the vocabulary 

belonging to the formal and informal style.  

Літ.: [1] c. 249-256; [2] c. 39-40 

2 

16 Territorial differentiation of the English vocabulary. Language as a dialect 

continuum. General characteristics of the territorial areal of English on its present 

stage of development. Territorial variants of the English language. 

Літ.: [1] c. 314-415; [2] c. 40-41 

2 

17 Fundamentals of the English lexicography. The typology of dictionaries. The brief 

outlook of specialized English dictionaries. The structure of a dictionary. 

Літ.: [1] c. 419-427; [2] c. 59 

2 

Разом : 34 

 

 

 

Перелік лекційних занять для студентів заочної форми навчання 

 

Номер 

лекції 

Перелік тем лекцій, їх анотації Кількість 

годин Сьомий семестр 

1 

 

Introduction. Lexicology as a branch of linguistics. The subject and the tasks of 

lexicology. Lexicology and other branches of linguistics. Lexical units. Word as the 

main lexical unit. 

Літ.: [1] c. 11-13; [2] c. 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 English vocabulary as a system. Language as a system of elements. Lexical relations. 

Types of lexical relations. 

 Літ.: [2] c. 4-5 

3 Paradigmatic relations in vocabulary. Semantic groups of words. Hierarchy in 

paradigmatic relations. Categories formed on the ground of relations of inclusion. 

Hyponymy. Meronymy. Categories formed on the ground of relations of proximity 

and equivalence. Synonymy. Categories formed on the ground of relations of 

opposition. Antonymy. 

Літ.:1] с.183-191, 238-239; [2] с.24-26 

4 Syntagmatic relations in vocabulary. Valence. Context 

Літ.: [1] с.141-144, 248-249; [2] с.26 

5 Historical development of the vocabulary. Vocabulary as a changing system. 

Obsolescence of lexical units. Replenishment of the vocabulary. Neologisms. 

Літ.: [1] с.237-238; [2] с.9 

 

 

 

 

 

1 

6 Etymological survey of the English word stock. Native English words. Borrowings 

(loan words). International and pseudo-international words. 

Літ.: [1] c. 13-26; [2] c. 9-11 

7 Semasiology. Word meaning. The meaning of the word as a linguistic category. 



Word motivation. The types of word meaning. Change of word meaning.  

Літ.:1] с.132-134, 144-155; [2] с.16-18 

8 Polysemy and homonymy in modern English. Semantic structure of a word. 

Semantic development of a word. 

Літ.: [1] c. 135-141, 192-196; [2] c.18-19, 24 

9 Morphological structure of the English word. Types of morphemes. Structural 

types of words. 

Літ.: [1] c. 46-48,; [2] c. 47-48 

 

 

 

 

 

1 

10 Characteristic features of English affixes. Morphemic and morphological analysis 

of the word. 

Літ.: [1] c. 436-444 

11 Productive ways of word formation in English. Affixation (derivation). Word 

composition. Conversion (functional shift). Shortening. 

Літ.: [1] c. 48-77; [2] c. 53-54 

12 Non-productive ways of word formation in Modern English. Blending 

(telescoping). Back-formation (reversion). Onomatopoeia. Sound and stress 

interchange. Reduplication. 

Літ.: [1] c. 78-83; [2] c. 54-55 

13 Word-groups. Phraseology. Word-group. Meaning of word groups. 

Motivation of word groups. Typology of free word groups. 

Літ.: [1] c. 244-248; [2] c. 32-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

14 Set word-combinations. Characteristic features of set word-combinations. Ways of 

forming of phraseological units in language. Types of phraseological units. 

Sentence-equivalent phraseological units (phraseological expressions). 

Літ.: [1] c. 271-286; [2] c. 33-34 

15 Stylistic differentiation of the English vocabulary. The notion of functional style in 

modern lexicology. Stylistically neutral vocabulary. Peculiarities of the vocabulary 

belonging to the formal and informal style.  

Літ.: [1] c. 249-256; [2] c. 39-40 

16 Territorial differentiation of the English vocabulary. Language as a dialect 

continuum. General characteristics of the territorial areal of English on its present 

stage of development. Territorial variants of the English language. 

Літ.: [1] c. 314-415; [2] c. 40-41 

17 Fundamentals of the English lexicography. The typology of dictionaries. The brief 

outlook of specialized English dictionaries. The structure of a dictionary. 

Літ.: [1] c. 419-427; [2] c. 59 

Разом : 4 

 

 

Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

№ 
з/п 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Сьомий  семестр 

1 
 

Lexicology as a branch of linguistics 
Літ.: [2] c. 5-7 

2 
 

2 
 

English vocabulary as a system 
Літ.: [2] c. 5-7 

2 
 

3 
 

Paradigmatic relations in vocabulary 

Літ.: 1] с.200-229, 241-243; [2] с. 26-30 

2 
 

4 
 

Syntagmatic relations in vocabulary  
Літ.: [2] с. 26-30 

2 
 

5 Historical development of the vocabulary 2 



 Літ.: [1] с.239-241; [2] с.11-14  

6 
 

Etymological survey of the English word stock 
Літ.: [1] c. 26-44; [2] c. 11-14 

2 
 

7 
 

Semasiology. Word meaning 

Літ.: 1] с.155-160, 170-182; [2] с.19-22 

2 
 

8 Polysemy and homonymy in modern English   
Літ.: [1] c. 160-169; [2] с.19-22 

3 

9 

 

Morphological structure of the English word  

Літ.: [2] c. 48-51 

2 

 

10 

 

Characteristic features of English affixes 

Літ.: [2] c. 48-51 

2 

 

11 

 

Productive ways of word formation in English 

Літ.: [1] c. 84-125; [2] c. 55-57 

2 

 

12 

 

Non-productive ways of word formation in Modern English  

Літ.: [1] c. 126-130; [2] c. 55-57  

2 

 

13 

 

Word-groups. Phraseology  

Літ.: [2] c. 34-37 

2 

 

14 

 

Set word-combinations 

Літ.: [1] c. 287-313; [2] c. 34-37 

2 

 

15 

 

 Stylistic differentiation of the English vocabulary  

Літ.: [1] c. 257-270; [2] c. 41-44  

2 

 

16 

 

Territorial differentiation of the English vocabulary   

Літ.: [2] c. 44-45  

2 

 

17 

 

Fundamentals of the English lexicography  

Літ.: [1] c. 427 

2 

 Разом: 34 

 

Перелік практичних занять для студентів заочної форми навчання 

№ 
з/п 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Сьомий семестр 
1 
 

Lexicology as a branch of linguistics 
Літ.: [2] c. 5-7 

 
 
 
 

2 

2 
 

English vocabulary as a system 
Літ.: [2] c. 5-7 

3 
 

Paradigmatic relations in vocabulary 

Літ.: 1] с.200-229, 241-243; [2] с. 26-30 
4 
 

Syntagmatic relations in vocabulary  
Літ.: [2] с. 26-30 

5 
 

Historical development of the vocabulary 
Літ.: [1] с.239-241; [2] с.11-14 

 
 
 
 

2 

6 
 

Etymological survey of the English word stock 
Літ.: [1] c. 26-44; [2] c. 11-14 

7 
 

Semasiology. Word meaning 

Літ.: 1] с.155-160, 170-182; [2] с.19-22 
8 Polysemy and homonymy in modern English   

Літ.: [1] c. 160-169; [2] с.19-22 

9 

 

Morphological structure of the English word  

Літ.: [2] c. 48-51 

 

 

 

2 
10 

 

Characteristic features of English affixes 

Літ.: [2] c. 48-51 

11 

 

Productive ways of word formation in English 

Літ.: [1] c. 84-125; [2] c. 55-57 



12 

 

Non-productive ways of word formation in Modern English  

Літ.: [1] c. 126-130; [2] c. 55-57  

13 

 

Word-groups. Phraseology  

Літ.: [2] c. 34-37 

 

 

 

4 
14 

 

Set word-combinations 

Літ.: [1] c. 287-313; [2] c. 34-37 

15 

 

 Stylistic differentiation of the English vocabulary  

Літ.: [1] c. 257-270; [2] c. 41-44  

16 

 

Territorial differentiation of the English vocabulary   

Літ.: [2] c. 44-45  

17 

 

Fundamentals of the English lexicography  

Літ.: [1] c. 427 

 Разом: 10 

 

Зміст самостійної роботи 

Самостійна робота студентів полягає у опрацюванні лекційного матеріалу, самостійному 

опрацюванні окремих питань, передбачених програмою, підготовці усних доповідей, рефератів, 

виконанні практичних вправ. 

Зміст самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 

Номер  

тижня 

Вид самостійної роботи  Кількість 

годин 

Сьомий семестр 

1 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 1) 4 

2 Підготовка до практичного заняття 1 6 

3 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 2) 4 

4 Підготовка до практичного заняття 2. Виконання поточного тесту 1 6 

5 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 3)  4 

6 Підготовка до практичного заняття 3. Написання реферату 6 

7 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 4) 4 

8 Підготовка до практичного заняття 4. Виконання поточного тесту 2 5 

9 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 5) 4 

10 Підготовка до практичного заняття 5 5 

11 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 6) 4 

12 Підготовка до практичного заняття 6. Виконання поточного тесту 3 5 

13 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 7) 4 

14 Підготовка до практичного заняття 7 5 

15 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 8) 4 

16 Підготовка до практичного заняття 8. Виконання поточного тесту 4 6 

17 Підготовка до підсумкової контрольної роботи 6 

 Разом: 82 

 
Зміст самостійної роботи студентів заочної форми навчання 

 

Номер  

тижня 

Вид самостійної роботи  Кількість 

годин 

Сьомий семестр 

1 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 1) 8 

2 Підготовка до практичного заняття 1 8 

3 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 2) 8 

4 Підготовка до практичного заняття 2. Виконання поточного тесту 1 8 



5 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 3)  8 

6 Підготовка до практичного заняття 3. Написання реферату 8 

7 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 4) 8 

8 Підготовка до практичного заняття 4. Виконання поточного тесту 2 8 

9 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 5) 8 

10 Підготовка до практичного заняття 5 8 

11 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 6) 8 

12 Підготовка до практичного заняття 6. Виконання поточного тесту 3 8 

13 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 7) 8 

14 Підготовка до практичного заняття 7 8 

15 Опрацювання лекційного матеріалу (лекція 8) 8 

16 Підготовка до практичного заняття 8. Виконання поточного тесту 4 8 

17 Підготовка до підсумкової контрольної роботи 8 

 Разом: 136 

 

 

4. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
  

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 

технологій, зокрема: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні 

заняття (з використанням методів проблемного навчання, бесіди,  проектів, виготовлення різних видів 

наочності), самостійна робота (індивідуальні завдання: підготовка доповідей, рефератів) і мають за 

мету  оволодіння студентами спеціальною термінологією і набуття ними практичних навичок 

оперування лексичними одиницями різних рівнів.  

 

 
5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, а також у дні проведення 

контрольних заходів, встановлених робочою програмою і графіком навчального процесу. При цьому 

використовуються такі методи поточного контролю: 

- усне опитування; 

- тестовий контроль лексичного матеріалу з теми; 

- презентація доповідей та індивідуальних проектів; 

- виконання практичних завдань. 

 

 
6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 

 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і 
зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно 
від структури дисципліни і важливості окремих видів її робіт.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями: 
 

Оцінка за національною 

шкалою 
Узагальнений критерій  

Відмінно Студент глибоко і у повному обсязі опанував зміст навчального матеріалу, легко в 

ньому орієнтується і вміло використовує понятійний апарат; уміє пов’язувати теорію 

з практикою, вирішувати практичні завдання, впевнено висловлювати і 

обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний 

виклад відповіді (як в усній, так і у письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення 

роботи. Студент не вагається при видозміні запитання, вміє робити детальні та 

узагальнюючі висновки. При відповіді допустив дві–три несуттєві похибки. 

Добре Студент виявив повне засвоєння навчального матеріалу, володіє понятійним 

апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі; свідомо використовує теоретичні 

знання для вирішення практичних задач; виклад відповіді грамотний, але у змісті і 



формі відповіді можуть мати місце окремі неточності, нечіткі формулювання 

закономірностей тощо. Відповідь студента має будуватися на основі самостійного 

мислення. Студент у відповіді допустив дві–три несуттєві помилки. 

Задовільно Студент виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання та практичної діяльності за професією,  справляється 

з виконанням практичних завдань, передбачених програмою. Як правило, 

відповідь студента будується на рівні репродуктивного мислення, студент має 

слабкі знання структури курсу, допускає неточності і суттєві помилки у 

відповіді, вагається при відповіді на видозмінене запитання. Разом з тим набув 

навичок, необхідних для виконання нескладних практичних завдань, які 

відповідають мінімальним критеріям оцінювання і володіє знаннями, що 

дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. 

Незадовільно Студент  виявив 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. Як правило, оцінка «незадовільно» 

виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткової 

роботи з вивчення дисципліни. 

 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів 

навчання студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими 

коефіцієнтами 
 

Аудиторна робота Самостійна робота 
Семестровий контроль 

(іспит) 

Сьомий семестр 

Практичні заняття 

(виконання вправ, поточний 

контроль засвоєння 

теоретичного матеріалу) 

Поточний 

тестовий 

контроль 

(самостійне опрацювання 

окремих питань, 

підготовка усних 

доповідей, рефератів) 

Іспит 

ВК:             0,2 0,2 0,2 0,4 
 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів 
навчання студентів заочної форми навчання у семестрі за ваговими 

коефіцієнтами 
 

Аудиторна 

робота 
Самостійна, індивідуальна робота 

Семестровий контроль 

(іспит) 

__________ семестр 

Практичні 

заняття 

Контрольна робота 
Підсумковий 

контрольний захід 

Якість виконання Оцінка за 

захист 

1 

ВК*:            0,3 0,1 0,1 0,5 

 

 

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення 

вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці.  

При проведенні семестрового контролю у формі заліку (диференційованого заліку) підсумкова 

оцінка з дисципліни виставляється викладачами, які проводили заняття з дисципліни, як правило, на 

останньому занятті за результатами поточного контролю з усіх видів навчальної роботи за умови 

повного виконання студентом програми дисципліни. При цьому присутність студента не обов’язкова. 

При проведенні семестрового контролю у формі іспиту підсумкова оцінка з дисципліни 

складається із середньозваженої оцінки за результатами поточного контролю усіх видів навчальної 

роботи та оцінки за підсумковий контрольний захід (іспит), ваговий коефіцієнт для якого становить: 



для студентів денної форми навчання 0,4, а заочної (дистанційної) форми – 0,5. 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/0004.pdf  

 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
 

 

Оцінка 
ЄКТС 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Вітчизняна оцінка 

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 

C 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 

Н
ез
ар
ах
о
в
ан
о
 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
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 
 

 

 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗДОБУТИХ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ 
 

1. Lexicology as the branch of linguistics. The word as the main lexical unit. 

2. The connection of lexicology with other branches of linguistics. 

3. Word grouping. 

4. Borrowing as the main source of vocabulary enrichment.  

5. Assimilation of borrowings. Stages of assimilation. 

6. Etymological doublets. 

7. Translation loans. 

8. International words. Etymological hybrids and doublets. 

9. Referential and functional approaches to word meaning. 

10. Lexical meaning and the notion. 

11. Polysemy as a linguistic phenomenon. 

12. Widening and narrowing of the meaning of the word. 

13. Linguistic and extra-linguistic factors of semantic changes. 

14. The role of synonyms as expressive means of the vocabulary. 

15. Euphemisms as a specific type of stylistic synonyms. 

16. Classification of morphemes. 

17. The main structural types of English words. 

18. Specific peculiarities of allomorphs. 

19. The valence of affixes and stems. 

20. Suffixation. Types of suffixes. 

21. Prefixation. Types of prefixes. 

22. Conversion. Types of converted words. 

23. Substantiation. 

24. Compounding. 

25. Types of shortenings. 

26. Minor types of word-formation. 

27. Lexical and grammatical meaning of the word. 

28. Semantic structure of the word. 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/0004.pdf


29. Semantic changes of words. 

30. Classification of synonyms. 

31. Classification of antonyms. 

32. Homonymy. Its reasons. 

33. Distinctive peculiarities of homonyms. 

34. Classification of phraseological expressions. 

35. Ways of forming phraseological units. 

36. Colloquial words. Types of colloquialisms. 

37. Slang. 

38. Dialectal and territorial vocabulary variations. 

39. The main types of modern dictionaries. 
40. The structure of dictionary article. 
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Вінниця : Нова книга, 2007. – 528 с. 

2. Федух І. С. Вправи та тести з сучасної англійської лексикології : методичні вказівки та 

практичні завдання для студентів філологічних спеціальностей з поглибленим вивченням 
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