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Критерії оцінювання: 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, повна 

відповідь на два теоретичні питання, повне виконання практичного 

завдання 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, за 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; наявність суттєвих помилок у виконанні 

практичних завдань, неповне розкриття теоретичних питань. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

1. . L'oggetto di studio della lessicologia. La lessicologia diacronica e sincrona. 

2. La parola come unità semantico-strutturale fondamentale della lingua. La parola, la nozione, il 

segno. 

3. Il significato etimologico della parola. La motivazione. Parole motivate e immotivate. 

L'etimologia popolare. Doppiette etimologiche. 

4. La struttura semantica della parola. Denotazione e connotazione. 

5. Le tre parti del vocabolario francese: il fondo ereditario, le parole derivate e i prestiti. 

6. Fonti di arricchimento del vocabolario francese: interno ed esterno. Monosemia e polisemia di 

parole. 

7. L'evoluzione semantica. Cause dei cambiamenti nel significato delle parole. 

8. Estensione e restrizione del significato 

9. La metafora come uno dei modelli di trasferimento della designazione di un oggetto a un altro. 



10. Metonimia come uno dei modelli di trasferimento della designazione per contiguità dei sensi. 

11. Eufemismo come appuntamento perifastico. 

12. iperbole, understatement come tipi di cambiamento di significato di una parola. 

13. Il ruolo della formazione delle parole come uno dei mezzi per arricchire il vocabolario 

francese (suffisso e derivazione del prefisso). 

14. Caratterizzare la formazione parassitaria (con prefisso e suffisso). 

15. La derivazione regressiva. 

16. Caratterizzare i modelli di composizione del francese 

17. La derivazione impropria (conversione) e il suo grado di produttività. 

18. Il ruolo e il ruolo delle abbreviazioni. Aferesi e apocope. Gli acronimi. Onomatopea. 

19. La classificazione delle unità fraseologiche. 

20. Prestiti. Le ragioni per la comparsa di prestiti in francese. 

21. L'adattamento dei prestiti al vocabolario del francese moderno. I tipi di strati. 

22. I tipi di relazioni semantiche tra unità lessicali. La relazione hyponyrnie / iperonimia. 

23. Sinonimia. Tipi di sinonimi. 

24. sinonimi idiografici (semantica) e sinonimi stilistici. 

25. Sinonima assoluta e relativa. Sinonimi parziali. 

26. Rapporti antonimi tra parole, contrari parziali. 

27. Omonimi (omografi e omofoni). Le ragioni per la comparsa di omonimi. 

28. I paronimi. 

29. Arcaismi e parole storiche. 

30. Neologismi. 

31. Differenziazione sociale (gergo, gergo). 

32. Differenze territoriali del lessico del francese moderno. 
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