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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з лексикології є перевірка знань 

та вмінь абітурієнтів.  

Абітурієнт повинен знати про: 

-  лексикологію як науку: мету і завдання лексикології як науки; 

основні лексикологічні проблеми. 

- загальні проблеми теорії слова: теоретичні принципи вивчення 

словникового складу; мотивацію; синхронічне та діахронічне вивчення 

лексичної системи мови; поняття лексичної системи. 

- характерологічні особливості сучасного англійського словника: 

обсяг словника і його використання; різноманітні лексичні прошарки 

англійського словника; нормативну англійську мову; діалектизми; 

професіоналізми; жаргонізми; використання сленгу. 

- етимологію: етимологічну характеристику сучасного 

англійського словникового складу; латинські запозичення; нормано-

французькі елементи; асиміляцію запозичених слів; етимологічні дублети; 

інтернаціональні слова. 

- морфологію: структуру англійських слів і словотвір; типи 

словотвору; афіксацію; суфіксацію; префіксацію; словоскладання; 

класифікацію складних слів; історичні зміни у структурі складних слів; 

скорочення слів; абревіацію; зворотній словотвір; подвоєння; конверсію. 

- семантику: типи значень слова; природу семантичних змін; 

значення і полісемію; суміжність значень; метонімію; зміну значень слова. 

- омонімію: класифікацію омонімів; джерела омонімії; полісемію 

та омонімію. 

- синонімію: критерії синонімії,  типи синонімів, види асоціацій, 

синонім-домінант. Евфемізми. Антоніми.  

- фразеологію: види класифікацій фразеологічних сполучень; сталі 

словосполучення; класифікацію фразеологічних сполучень стосовно 

граматичної структури; прислів’я та приказки як особливий вид 

фразеологічних сполучень; шляхи перекладу фразеологізмів. 

- лексикографію: основні етапи розвитку англійської 

лексикографії; енциклопедичні та лінгвістичні словники; особливості 

побудови словників; типи словників. 

Абітурієнт повинен вміти: 

- пояснювати значення складних та похідних слів, спираючись на 

словотворчі моделі; 

- співвідносити різні лексичні одиниці за ознакою їх системних 

подібностей та відмінностей; 

- розкривати семантичну структуру слів та фразеологічних 

одиниць з урахуванням їх прямих та переносних значень, етимології, 

характеру та ступеня асиміляції запозиченої лексики. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь абітурієнтів 

 
 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

лінгвістичних досліджень, уміє виділити теоретичне і 

фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, 

обізнаний з теоретичними підходами і класифікаціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко 

розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для 

аналізу  лексикологічних явищ, наводить приклади. 

187,0- 193,0 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами лінгвістичних досліджень, уміє 

виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне 

розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

класифікаціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої 

думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу лексикологічних явищ, 

наводить приклади. 

181,0 - 186,0 абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами лінгвістичних досліджень, уміє 

виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне 

розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

класифікаціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої 

думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу лексикологічних явищ, 

наводить приклади.  

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм англійської мови. Абітурієнт уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить 

власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес. 

162,0 - 170,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм англійської мови. Абітурієнт уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить 

власні висновки. 

152,5 – 161,0 абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних 



 4 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм англійської мови. Абітурієнт уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал. 

Середній рівень 

143,0 – 151,6 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт 

частково розкриває питання при допомозі викладача. 

134,0 – 142,0 абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовленнєвому оформленні.  

124,0 – 133,0 абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.  

Низький рівень 

116,0 – 123,4 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає порушення норми англійської  мови. 

111,0 – 115,0 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає  грубі порушення норми англійської мови. 

106,0 – 110,0 абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

неправильно відповідає на запитання; допускає грубі 

порушення норми англійської мови. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

 

General Problems of Lexicology 

 

Lexicology as a brunch of Linguistics. The aim and significance of the 

course of Lexicology. 
 

General Problems of the Theory of Word 

 

Theoretical principles of the vocabulary study. The notion of lexical system. 

Synchronic and diachronic study of the lexical system of a language. Motivation.  

 

Characteristic Features of the Modern English Vocabulary 

 

The volume of the vocabulary and its use. Different types of non-semantic 

grouping. Morphological grouping. Lexico-grammatical groups. Semantic and 

ideographic groups.  

Various lexical strata of the English vocabulary. Stylisticaly neutral words. 

Literary-bookish words (terms, barbarisms, poetical words, archaisms, literary 

neologisms). Colloquial words (literary, non-literary: slang, jargonisms, 

professionalisms, vulgarisms). 

A general idea of Standard English. 
 

Etymology 
 

Etymological characteristic of the Modern English Vocabulary. 

Classification of borrowings. 

Latin borrowings. The Norman-French elements. Etymological doublets. 

International words. 
 

Morphology 

  

The structure of English words and word-building. Various ways of word-

building. Affixation. Suffixation. Preffixation. Composition. Cоnversion. 

Shortening of words.  Abbreviation. Sound interchange. Stress interchange. Sound 

imitation. Blending. Back formation. 
 

Semasiology 
 

Types of meaning. Nature of semantic change. Meaning and polysemy. 

Change of meaning (specialization, generalization, metaphor, metonymy, 

elevation, degradation, hyperbole, litote).                    
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Homonymy. Synonymy. Antonymy 
 

Homonyms. Classification of homonyms. Sources of homonymy. Polysemy 

and homonymy. 

Criteria of Synonymy.Types of synonyms. Types of connotations. The 

dominant synonym. Euphemisms. 

Antonyms. 

 

English Phraseology 
 

Phraseology as the brunch of Lexicology. The difference between 

phraseological units and free word-group.  Ways of classifying phraseological 

units (semantic classification of phraseological units, structural classification of 

phraseological units, syntactical classification of phraseological units. Proverbs as 

specific types of phraseological units. Ways of translating phraseological units. 

 

Lexicography 

Lexicography as the brunch of Lexicology. Dictionary. Types of 

dictionaries. Main problems of Lexicography. Historical development of British 

and American Lexicography. Dictionary article. 
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