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письмова: 

1) дати відповіді на два теоретичні 

питання; 

2) виконати два практичні завдання 

(лексикологічний і фразеологічний розбір 

слів)  

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання: 

1) дати відповіді на два теоретичні 

питання  – 

по 10 балів за кожне питання: 

- студент вільно володіє вивченим матеріалом і 

вдало наводить приклади,  застосовує його на 

практиці в стандартних ситуаціях (10 балів); 

- студент орієнтується в питанні, може  

узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки, наводить приклади (7-9). 

- студент поверхнево розкриває суть питання, без 

пояснень, наводить один-два приклади, виявляє 

неглибоке розуміння питання (3-6); 

- студент не описує явища, не виявляє знання і 

розуміння основних положень питання (1-2 бали); 

2) виконати два практичні завдання 

(лексикологічний і фразеологічний розбір 

слів) – по 10 балів за кожне завдання: 

- повний (100%) лексичний аналіз слова і 

фразеологічний аналіз слів – 10 балів; 

- 70% аналізу – 7-9 балів; 

- 50% аналізу – 5-6 балів 

- 30% аналізу – 4-3 бали; 

Менше 20% - 2-1 бал  

Перелік допоміжних матеріалів:  

 



Орієнтовний перелік питань:  1. Поняття про лексику як особливий рівень 

мовної системи. Предмет вивчення і основні 

завдання лексикології. 

2. Слово як симетрична та асиметрична одиниця 

мови. Лексичне та граматичне значення слова. 

3.   Знакова природа слова. 

4. Лексичне значення слова. 

5. Однозначні слова. Багатозначні слова: 

причини виникнення. Семантичні зв’язки  між 

значеннями багатозначного слова. 

6. Багатозначність слів. Переносне значення і 

переносне вживання слова. 

7. Пряме й переносне значення слова. Види 

переносних значень.  

8. Типи лексичних значень за відношенням до 

контексту. Вільні та зв’язані значення. 

9. Омоніми в сучасній українській мові. 

Класифікація омонімів їх стилістичні функції. 

10. Пароніми в сучасній українській мові. 

Класифікація паронімів, їх стилістичні функції. 

11. Синоніми в сучасній українській мові.  

12. Класифікація синонімів та їх стилістичні 

функції. 

13. Синонімічний ряд і його структура. 

14. Антоніми в сучасній українській мові, їх 

класифікація та стилістичні функції. 

15. Поняття про термін і терміносистему. 

Термінологічна лексика в сучасній українській 

мові (загальна характеристика). 

Детермінологізація. 

16. Спільносхіднослов’янський та 

 староукраїнський шари лексики в сучасній 

українській літературній мові. 

17. Шляхи і способи засвоєння  українською 

мовою слів іншомовного походження. 

18. Давньогрецькі та латинські запозичення в 

складі лексики сучасної української літературної 

мови. Старослов’янізми у складі лексики 

сучасної української літературної мови, їхні 

стилістичні функції. 

19. Запозичення із західноєвропейських мов у 

складі лексики сучасної української літературної 

мови (загальна характеристика). Слова 

тюркського походження в лексиці сучасної 

української мови. 

20. Лексичні запозичення із  слов’янських мов. 

21. Специфічно українська лексика. Українські 

слова в інших мовах світу. 

22. Слова-кальки. Інтернаціоналізми у складі 

лексики сучасної української літературної мови. 

23. Стилістична диференціація української 

лексики (загальна характеристика). 



24. Лексика активного і пасивного вживання. 

Поняття про архаїчну лексику. Історизми в 

словниковому складі сучасної української мови, 

їх стилістичні функції. Лексичні та семантичні 

неологізми в лексиці сучасної української мови, 

їх стилістичні функції. 

25. Загальнонародна лексика. Діалектна лексика 

та її різновиди.  

26. Лексичні і семантичні діалектизми, їх 

вживання в українській літературній мові. 

27. Експресивна лексика в сучасній українській 

літературній мові. 

28. Професіоналізми в складі української 

лексики, їх стилістичні функції. Жаргонізми й 

арготизми в складі української лексики, їх 

стилістичні функції. 

29. Українська лексикографія: предмет, завдання, 

етапи становлення.  

30. Загальна характеристика української 

лексикографії ХVII-XVIII. 

31. Загальна характеристика української 

лексикографії XIX ст.  

32. Загальна характеристика української 

лексикографії ХХ ст.  

33. Типологія словників української мови. 

34. Українська лексикографія початку XXІ ст: 

стан, проблеми, перспективи розвитку. 

35. Фразеологія як розділ науки про мову. 

Поняття фразеологізму. Види фразеологізмів. 

Походження фразеологізмів. Стилістичні 

можливості фразеології. 
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