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ВСТУП 

 

 

Мета і завдання самостійної роботи: розвинути навички роботи з 

науковою літературою, розширити філологічний світогляд студентів, 

поглибити теоретичну ерудицію майбутніх перекладачів та удосконалити 

практичні професійні навички.  

Завданням самостійної роботи з цієї навчальної дисципліни є формування 

теоретичної та практичної складових перекладацької компетенції; 

поглиблення знань про класичні та сучасні теоретичні розробки провідних 

вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі лексикології; удосконалення вміння 

виконувати аналіз лексики двох мов у порівнянні на підставі комплексного 

підходу із застосування сучасних методів лінгвістичного аналізу. 

Самостійна робота є обов’язковим компонентом навчальної діяльності 

студентів у рамках навчальної дисципліни. Її головною формою є 

позааудиторна робота, яка передбачає підготовку студентів до практичних 

занять, і самостійне удосконалення компетенцій.  

Види самостійної роботи:  

1. Вивчення й узагальнення ряду теоретичних положень. 

2. Виконання практичних завдань, які передбачають використання знань, 

які були одержані як із самостійно вивчених теоретичних джерел, так і під час 

лекційних та практичних аудиторних занять. 

Система забезпечення самостійної роботи студентів з вивчення 

навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української 

мов» містить теоретичні джерела, зазначені у списку літератури цих 

методичних вказівок, а також будь-які інші, що стосуються проблем 

контрактивної лексикології. Окрім того, студенти повинні самостійно 

підбирати тексти різних функціональних стилів для опрацювання, 

користуючись фондами бібліотеки КрНУ й інших бібліотек, даними Інтернет-

мережі. 
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У процесі самостійної підготовки найбільш поширеними є такі форми 

роботи: 

– підбір інформації до питання. Студент повинен переглянути матеріали, 

відібрати ті з них, де висвітлюється певне питання, а також визначити ступінь 

їх значущості; 

– реферування матеріалів з метою підготовки до виступу чи доповіді. До 

цієї форми роботи належать: пошук розділів, які мають відношення до теми 

повідомлення, огляд головного змісту, групування даних, порівнювання 

різних відомостей, відбір перекладів; 

–  перегляд автентичних англомовних творів та їх українських 

перекладів з метою аналізу та порівняння мовних одиниць і явищ; 

– виконання вправ на відпрацювання вмінь типологічного аналізу. 

Під час виконання практичних завдань і вправ студенти повинні 

показати, як вони вміють застосовувати на практиці отримані теоретичні 

знання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– основні напрями досліджень у галузі лексикологічних студій, 

концептуальний і термінологічний апарат типологічних досліджень; 

– етимологічний склад англійської та української мов; поняття, що 

складають спільнослов’янський та спільногерманський лексичні пласти; 

– спільні та відмінні риси морфемної будови англійського й українського 

слова; 

– продуктивні та непродуктивні способи словотворення в англійській та 

українській мовах; 

– сучасні словотворчі процеси та тенденції у зіставлюваних мовах; 

– основні концепції щодо визначення поняття слова, значення слова, 

типів значень, характеру сполучуваності лексичних одиниць; 
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– принципи будови семантично-функціональних полів і групування слів у 

семантичні, тематичні класи; характер відношень між елементами/ 

конституентами; 

уміти:  

– застосовувати методи семного, трансформаційного, субституційного, 

конституентного та порівняльного аналізів для дослідження лексичних явищ; 

– здійснювати типологічний аналіз мовних одиниць і явищ за допомогою 

вищезазначених методів;  

– встановлювати ізоморфні й аломорфні риси спільних класів лексики, 

морфологічних категорій, фразеологізмів; 

– орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування; 

– користуватися засвоєними навичками та вміннями на практиці:  

переклад текстів, методологічна робота під час викладання мови, науково-

пошукова робота й інше. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

пор. 

 

 

Тема 

Денна форма навчання 

 

К-сть год. 

практ. 

занять 

К-сть год. 

СРС 

1 Порівняльна типологія, її мета та завдання. 

Головні проблеми лексикології. Головні 

методи типологічного аналізу. Типологічна 

класифікація мов. Типологія та універсалії 

2 8 

2 Типологія лексичних систем. Денотативне 

та конотативне значення слова. Визначення 

слова як основної одиниці лексичного рівня. 

Визначення поняття лексеми 

2 8 

3 Основні словотворчі засоби двох мов у 

порівнянні. Головні афіксальні типи лексем 

у англійській та українській мовах. 

Класифікація складних слів.  Типологія 

безафіксального типу словотворення. 

Причини високої продуктивності конверсії 

в англійській мові 

2 8 

4 Тип словотворення як одиниця порівняння. 

Підрахунок основних індексів системи 

словотвору за Грінбергом 

2 8 

5 Ономасіологічні та семасіологічні 

характеристики лексичних одиниць. 

Порівняння ономасіологічної та 

семасіологічної структури слів в українській 

та англійській мовах. Семантичні зміни, 

екстралінгвістичні та лінгвістичні чинники 

семантичних змін   

2 8 

6 Семантичний аналіз слова. Класифікація 

синонімів. Причини виникнення омонімії у 

порівнювальних мовах. Діахронічний і 

синхронічний підхід до багатозначності. 

Розмежування омонімії та полісемії 

2 8 

7 Етимологічний аналіз слова. Слова 

загальної індоєвропейської групи. 

Лексикостатистична глотохронологія 

2 8 

8 Співвідносний аналіз фразеологічних 

одиниць англійської та української мов. 

2 8 
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Класифікація фразеологічних одиниць. 

Порівняння фразеологічних одиниць двох 

мов на прикладах 

9 Типологічно ізоморфні шари лексики у обох 

мовах. Ділова лексика як один із пластів 

сучасної мови, її розвиток та 

функціонування. Варіанти та діалекти 

англійської мови. Проблеми сучасної 

лексикографії 

2 8 

 Усього годин за семестр: 18 72 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Порівняльна типологія, її мета та завдання 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте основні методи типологічного аналізу. 

2. Підберіть інформацію та підготуйте повідомлення про структурні 

методи дослідження лексики: дистрибутивний аналіз, аналіз за 

безпосередніми складниками, трансформаційний аналіз, компонентний 

аналіз. 

3. Підготуйте доповідь на тему «Types of Linguistic Classification». 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що вивчає типологія? У чому полягають теоретичні та практичні цілі 

навчальної дисципліни? 

2. Якими основним термінами та поняттям послуговується контрастивна 

типологія? 

3. Які існують види типологічних досліджень? 

4. Які наукові методи лінгвістичного аналізу застосовуються під час 

контрастивного дослідження лексики?. 

Література: [4, c. 6 – 25; 8, c. 11 – 37; 10, c. 13 – 25]. 

 

Тема 2 Типологія лексичних систем 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте підходи науковців до проблеми слова у мові та 

надайте визначення слова як основної лексичної одиниці. Як можна 

пояснити вислів У. Шекспіра «What's is a name? that which we call a rose 

By any other name would smell as sweet…». 

2. У чому полягає зовнішня структура слова irresistible? Якою є 

внутрішня структура цього слова? 
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3. Дайте визначення поняття «лексема». Чим лексема відрізняється 

від слова? Проаналізуйте основні характеристики слова. 

4. Що таке денотативне та конотативне значення слова? Наведіть 

власні приклади. 

5. У чому полягає різниця між підходами до вивчення слова на 

рівні синтагматики та парадигматики? 

Питання для самоперевірки 

 1. Основні характеристики слова. 

2. Лінгвістичні принципи типологічної класифікації лексики й основні 

класи лексичних одиниць.  

3. Лексико-граматичні класи двох мов у порівнянні. 

4. Основні семіотичні класи іменників згідно із семасіологічною 

класифікацією. 

 Література: [2, c. 6 – 12; 3, c. 16 – 52; 5, c. 142 – 154; 8, c. 25 – 44; 9, c. 

10 – 26; 10, c. 118 – 130]. 

 

Тема 3 Основні словотворчі засоби двох мов у порівнянні 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте головні афіксальні типи лексем в англійській та 

українській мовах. 

2. Підрахуйте індекси за Грінбергом. Для аналізу використовуйте 

тексти (англійські та українські) одного стилю або переклади. Зробіть 

висновки на підставі своїх підрахунків. 

3. Обміркуйте відповіді на такі питання: 

– який спосіб словотворення називають конверсією? Доведіть, що drivev – 

їхати та driven – поїздка – два різних слова, а не одне слово, що виступає або у 

ролі дієслова, або у ролі іменника; 

– чому конверсія є вельми продуктивним способом словотворення у 

сучасній англійській мові. Виконуючи це завдання, зупиніться на: 

а) морфологічній структурі англійського слова, 
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б) кількісному складі його афіксальних морфем, 

4. Підберіть приклади з української та англійської мови, які ілюструють 

подану схему. Визначте моделі складання слів та їх відповідники в англійській 

та українській мовах. 

Типи словоскладання 

Тип двохосновний 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. За рахунок яких резервів поповнюється словниковий склад мови? 

2. Які існують види словотвору у порівнювальних мовах?  

3. Які способи словотвору є найбільш продуктивними в англійській та в 

українській мовах? Як це можна довести? 

4. Сумірне та несумірне у вживанні деривації в англійській та 

українській мовах. 

Література: [2, c. 78 – 129; 4, c. 54 – 88; 10, c. 147 – 165]. 

 

Тема 4 Тип словотворення як одиниця порівняння 

Завдання до теми 

1. Знайдіть слова, утворені способом конверсії. Визначте, від якої 

частини мови вони утворені, та надайте їх українські функціональні 

еквіваленти: 

1. The clerk was eyeing him expectantly. 2. Under the cover of that protective 

din he was able to toy with a steaming dish which his waiter had brought. 3. An 

aggressive man battled his way to Stout's side. 4. Just a few yards from the front 

door of the bar there was an elderly woman comfortably seated on a chair, holding 

a hose linked to a tap and watering the pavement. 5.—What are you doing here?—

підтип с 

юкстапозицією 
підтип з поєднувальною 

морфемою 

підтип із 

службовим словом 
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I'm tidying your room. 6. My seat was in the middle of a row. I could not leave 

without inconveniencing a great many people, so I remained. 7. How on earth do 

you remember to milk the cows and give pigs their dinner? 8. In a few minutes Papa 

stalked off, correctly booted and well mufflered. 9. "Then it's practically impossible 

to steal any diamonds?" asked Mrs. Blair with as keen an air of disappointment as 

though she had been journeying there for the express purpose. 10. Ten minutes later 

I was speeding along in the direction of Cape Town. 11. Restaurants in all large 

cities have their ups and downs. 12. The upshot seemed to be that I was left to face 

life with the sum of £ 87 17s 4d. 13. "A man could be very happy in a house like this 

if he didn't have to poison his days with work," said Jimmy. 14. I often heard that 

fellows after some great shock or loss have a habit, after they've been on the floor 

for a while wondering what hit them, of picking themselves up and piecing 

themselves together. 

2. Визначте тип і спосіб утворення виділених складних слів в 

англійських реченнях. Надайте їх українські еквіваленти. 

1. The mammal husband originates from a man in love. Love is only a 

temporary transient state, which is lost altogether when the man in love turns into a 

husband. All this is very much the same as the spring love-singing with blackbirds. 

In the morning, scarcely out of bed, the husband is surprised at being served very 

hot tea. This proves that his knowledge of the elementary laws of physics is very 

poor, for he is obviously unaware of the fact that water boils at 100 °C, irrespective 

of one's being or not being, in a hurry to get to work. Then he shows his annoyance 

if he has not got a fresh handkerchief. At such moments he is venomous, and it is 

better to keep out of his way. 2. We've some plain, blunt things to say and we expect 

the same kind of answers, not a lot of double-talk. 3. Picture the dining-room of the 

John Grier Home with its oil-cloth-covered tables, and wooden-handed knives and 

forks. 4. Being a matchmaker is one thing. A match-breaker is something other. 5. 

She could imagine the polite, disinterested tone, the closed-down, non-giving thin 

expression on the thin, handsome lady-killer face, still tan with the mountain sun. 6. 

Crane's brother had played fullback on the football team, but the brothers had 
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rarely been seen together, and the fact that the huge, graceful athlete and the 

scarecrow bookworm were members of the same family seemed like a freak of 

eugenics to the students who knew them both. 7. On a giant poster above the 

entrance, a gigantic girl in a nightgown pointed a pistol the size of a cannon at a 

thirty-foot-tall man in a dinner jacket. 8. So the fellow took Barmy out, and there 

was the girl sitting in a two-seater. The girl stared at him, dropping a slice of bread-

and-butter in her emotion. 

3. Визначте складні слова у наступних словосполученнях. 

Схарактеризуйте іх структуру та семантику:  

Emily, our late maid-of-all-work; a heavy snowfall; an automobile salesman; 

corn-coloured chiffon; vehicle searchlights; little tidbit in The Afro-American; 

German A. A. fire; a born troubleshooter; to disembark a stowaway; an old 

schoolmate; a cagelike crate; a slightly stoop-shouldered man; a somewhat matter-

of-fact manner; a fur-lined boot; to pick forget-me-nots and lilies-of-the- valley; a 

small T-shirt; a sportscar agency. 

4. Знайдіть скорочення у наступних реченнях. Визначте, як вони 

утворені, та надайте українські еквіваленти: 

1. Brown: But, Doc, I got bad eyes! 

Doctor: Don't worry. We'll put you up front.You won't miss a thing. 

2. "How was your guard duty yesterday, Tom?" 

"0. K. I was remarkably vigilant." 

"Were you?" 

"Oh, yes. I was so vigilant that I heard at once the relief sergeant 

approaching my post though I was fast asleep." 

3. "Excuse me, but I'm in a hurry! You've had that phone 20 minutes and not 

said a word!" "Sir, I'm talking to my wife." 

4. Two training planes piloted by air cadets collided in mid-air. The pilots 

who had safely tailed out were interrogated about the accident: 

"Why didn't you take any evasive action to avoid hitting the other plane?" 
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"I did," the first pilot explained, "I tried to zigzag. But he was zigzagging, too, 

and zagged when I thought he was going to zig." 

5. Any pro will tell you that the worst thing possible is to overrehearse. 

6. Hedy cut a giant birthday cake and kissed six GIs whose birthday it was. 

7. A few minutes later the adjutant and the 0. D. and a disagreeable master 

sergeant were in a jeep tearing down the highway in pursuit of the coloured convoy. 

 5. Визначити тип словотвору. Дати функціональні відповідники 

українською мовою: 

a mike; to babysit; to buzz; a torchlight; homelike; theatrical; old-fashioned; 

to book; unreasonable; SALT; Anglo-American; to murmur; a pub; to dilly-dally; 

okay; eatable; a make; a greenhorn; posish; a dress coat; to bang; merry-go-round; 

H-bag; B.B.C.; thinnish; to blood-transfuse; a go; to quack; M.P.; to thunder; 

earthquake; D-region; fatalism; a find 

  

Питання для самоперевірки 

 1. Сутність конверсії як продуктивного способу творення слів в 

англійській мові. 

 2. Складні слова як результат семантичного словотвору.  Групи складних 

слів у порівнюваних мовах 

 3. Типи скорочень: апокопа, афереза, акронім. 

 3. Непродуктивні типи словотвору у порівнюваних мовах.  

Література: [2, c. 78 – 129; 4, c. 54 – 88; 10, c. 147 – 165]. 

 

Тема 5 Ономасіологічні та семасіологічні характеристики 

лексичних одиниць 

Завдання до теми 

1.  Користуючись словниками, з’ясуйте, які назви використовуються в 

українській та англійській мовах для називання наступних понять. Скажіть, 

які висновки можна зробити на підставі аналізу цих прикладів:  
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прилад для виміру часу; поверх будинку, який розташований безпосередньо за 

фундаментом; скринька для листів; край землі біля водної поверхні, смуга 

суші, яка знаходиться біля води; група птахів, риб або невеликих тварин 

одного виду, які тримаються разом; людина, яка володіє чимось; людина, яка 

має владу наказувати; людина, яка приймає гостей, відвідувачів. 

2. Установіть, користуючись словником, у яких випадках для понять, 

що висловлені наступними англійськими словами, в українській мові не існує 

спеціально слова. 

 Drudge, to hitchhike, stock; a gadget, a gymnasium; a countdown; a teach; in 

deep-rooted; a know how; to window shop; a conifer; a digest; knee-high; a 

fastener.  

3. Визначте користуючись тлумачним словником, які англійські слова 

відповідають кожному із значень. 

 Каса, скриня, суд, високий, удар, пошта, земля, камера, труба, п’єса, 

їдальня. 

4. Перекладіть слова та словосполучення та поясніть їхню мотивацію. 

Скажіть, у яких випадках мотивування українських та англійських слів та 

словосполучень однакове. 

 Vacuum cleaner; glasses; rustproof instruments; ice breaker; smoked glasses; 

mouth (of a river); hazel (eyes); dust cover; stretcher; ring finger; air pocket; a 

tick (a mark) ferrous metals; spokesman. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає різниця в ономасіологічній та семасіологічній 

структурі англійських та українських лексичних одиниць? 

2. Денотативне та конотативне значення слова. 

3. Явище полісемії у мові. 

4. Мотивація лексичних одиниць. 

Література: [4, c. 25 – 35; 5, c. 49 – 61; 10, c. 141 – 147]. 
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Тема 6 Семантичний аналіз слова 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте та схарактеризуйте існуючі у сучасному мовознавстві 

визначення синонімів та їх класифікацію. Користуючись словником 

синонімів, наведіть приклад синонімічного ряду, виявіть різницю у 

конотаціях слів синонімічного ряду. 

2. Омонімія більш поширена в англійській мові, ніж в українській. 

Поясніть цей факт, виходячи з аналізу причин виникнення омонімії у мові. 

3. Звернувшись до підручника  Г. Б. Антрушиної «English Lexicology» 

(глава 8 с.147 – 166), проаналізуйте варіанти розвитку значень деяких слів 

англійської мови.  

4.  Проаналізуйте полісемічні слова та надайте їх українські 

відповідники. За необхідності, скористайтесь словником. 

smart, adj. 

smart clothes, a smart answer, a smart house, a smart garden, a smart 

repartee, a smart officer, a smart blow, a smart punishment 

stubborn, adj. 

a stubborn child, a stubborn look, a stubborn horse, stubborn resistance, a 

stubborn fighting, a stubborn cough, stubborn depression 

sound, adj. 

sound lungs, a sound scholar, a sound tennis-player, sound views, sound 

advice, sound criticism, a sound ship, a sound whipping 

root, n. 

edible roots, the root of the tooth, the root of the matter, the root of all evil, 

square root, cube root 

perform, v. 

to perform one's duty, to perform an operation, to perform a dance, to 

perform a play 

kick, v. 
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to kick the ball, to kick the dog, to kick off one's slippers, to kick smb. 

downstairs 

      5. a) Знайдіть омоніми до виділених слів; надайте їх українські еквіваленти. 

1. band – a company of musicians. 2. seal – a warmblooded, fish-eating sea-animal, 

found chiefly in cold regions. 3. ear – the grain-bearing spike of a cereal plant, as in 

corn. 4. cut – the result of cutting. 5. to bore – to make a long round hole, esp. with 

a pointed tool that is turned round. 6. corn – a hard, horny thickening of the skin, 

esp. on the foot. 7. fall – the act of falling, dropping or coming down. 8. to hail – to 

greet, salute, shout an expression of welcome. 9. ray – any of several cartilaginous 

fishes, as the stingray, skate, etc. 10. draw – something that attracts attention. 

       б) знайдіть омофони  до наступних слів, перекладіть їх українською 

мовою та поясніть їх значення. 

heir, dye, cent, tale, sea, week, peace, sun, meat, steel, knight, sum, coarse, 

write, sight, hare 

       в) знайдіть омографи до наступних слів та надайте їх транскрипцію. 

1. to bow – to bend the head or body. 2. wind – air in motion. 3. to tear – to 

pull apart by force. 4. bear – a large, heavy animal with rough hair. 5. to desert – to 

go away from a person or place. 6. row – a number of persons or things in a line. 

Питання для самоперевірки 

1. Значення слова: підходи до визначення. 

2. Класифікація синонімів та омонімів. 

3. Причини, способи та наслідки семантичних змін. 

Література: [2, c. 129 – 209; 3, c. 142 – 159; 4, c. 104 – 140; 9, c. 43 – 67; 

10, c. 130 – 141]. 
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Тема 7 Етимологічний аналіз слова 

Завдання до теми 

1. Вивчіть інформацію про застосування методу лексикостатистичної 

глотохронології в етимологічних студіях. Зробіть власне дослідження, 

використовуючи даний метод. 

2. Проаналізуйте наступні запозичення. Які сфери людської діяльності 

вони представляють? До яких типів запозичень вони належать?  

television, progress, football, grapefruit, drama, philosophy, rugby, sputnik, 

tragedy, coca-cola, biology, medicine, atom, primadonna, ballet, cricket, hockey, 

chocolate, communism, democracy. 

Питання для самоперевірки 

1. Пласти лексики за походженням. 

2. Причини запозичень у мові. 

3. Асиміляція запозичень у мові. 

4. Інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми. 

Література: [2, c. 44 – 78; 4, c. 167 – 177; 5, c. 59 – 82; 7, c. 33 – 52; 9, c. 

72 – 94]. 

 

Тема 8 Співвідносний аналіз фразеологічних одиниць англійської та 

української мов 

Завдання до теми 

1. Скажіть, які існують принципи та  підходи до відокремлення 

фразеологічних одиниць від вільних словосполучень. 

2. Користуючись словниками фразеологізмів, наведіть власні приклади 

абсолютних еквівалентів ідіом, поясніть їх значення та, якщо можливо, 

походження. 

3. Поясніть значення та походження наступних інтернаціональних ідіом. 

Використовуйте довідкову літературу. 
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Hercules’ labour, cut the Gordian knot, the sword of Damocles, thirty 

pieces of silver, Solomon’s judgement, the massacre of the innocent, shed 

crocodile tears, cross the Rubicon, juda’s kiss. 

4. Перекладіть наступні речення. Скажіть, чим були викликані помилки 

у наведених перекладах. 

He poured oil on troubled waters. Він підлив масла у вогонь. 

I gave him the lie. Я збрехав йому. 

A rolling stone gathers no moss. Під лежачий камінь вода не тече. 

He came at the eleventh hour. Він прийшов об одинадцятій 

годині. 

You wouldn’t have the nerve to do it. У вас не було б нервів зробити це. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Предмет фразеології. 

2. Класифікація фразеологізмів. 

3. Контрастивний аналіз фразеології англійської та української мов. 

4. Стійкість і варіативність фразеологізмів. 

Література: [ 1, c. 24 – 98; 2, c. 225 – 259; 4, c. 143 – 167; 10, c. 165 – 179] 

 

Тема 9 Типологічно ізоморфні шари лексики у обох мовах 

Завдання до теми 

1. Складіть реферат і зробіть доповідь на тему «Ділова лексика як один 

із пластів сучасної мови, її розвиток і функціонування». 

2. Схарактеризуйте умови, які сприяють процесам запозичення в мові. 

3. Прокоментуйте вмотивованість процесу запозичення в сучасній 

українській мові в аспекті глобалізації мови. 

4. Зробіть доповідь на тему: «Англійська мова поза межами Британських 

островів» 
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Питання для самоперевірки 

1. Функціональна диференціація лексики. 

2. Основні ознаки терміносистем. Детермінологізація лексики. 

3. Розмовна лексика та сленг в англійській та в українській мовах. 

Література: [ 2, c. 12 – 44; 4, c. 88 – 104; 8, c. 115 – 134; 9, c. 116 – 124; 10,      

c. 130 – 142] 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

1. Name the extralingual factors predeterming the birth and functioning of the 

universal lexicon and characterize them. 

2. Name the main semantic groups of the noun-forming suffixes and point to 

isimorphic and allomorphic features. 

3. Characterize Greenberg's indexes method and point to the main parameters of 

his computations. 

4. Name the main groups of prefixes in the contrasted languages and point to the 

existing isomorphic and allomorphic features. 

5. Characterize the classification of lexicon based on the lexico-grammatical 

meaning of words and point to isomorphic and allomorphic features 

6. Name the main types of abbreviation and point out isomorphic and 

allomorphic features. 

7. Contrast the morphological structure of the English and Ukrainian words 

below and identify 

 a) national; 

 b) international affixal morphemes; 

 c) affixes having semantic identity only. 

8. Read the list of the words and organize them into 3 groups according to the 

extralingual factors. 

9. Define the particular type of word-building process by which the following 

words were made. 

 

Модуль 2 

1. Name four types of the lexical equivalents in the contrasted languages. 

2. What is the traditional classification of homonyms? Illustrate your answer 

with examples. 

3. What is the traditional classification of synonyms? Illustrate your answer 

with examples. 
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4. Read and translate the given words and point out: 

words whose onomasiological form and semasiological structure coincide; 

words whose onomasiological form is different in Ukrainian; 

words whose  semasiological structure is different in the CL. 

5. Organize the given words into 3 groups according to the types of 

motivation. 

6. Read the English and Ukrainian idioms and try to allot them to the 

corresponding types of idiomatic expression: 

a) absolute / near equivalents; 

b) genuine / approximate idiomatic analogies; 

c) national idioms. 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія за освітньо-

професійної програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)»  

освітнього ступеня «Бакалавр» 
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 

науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук   

 

від «__» _______2018 року 

Присутні: всі члени ради 

 

 

Про рекомендації до видання методичних вказівок щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Порівняльна 

лексикологія основної іноземної та української мов» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійної 

програмою «Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

СЛУХАЛИ: секретаря науково-методичної ради факультету права, 

гуманітарних і соціальних наук Тур О.М. про підготовку методичних вказівок 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійної програмою «Філологія» 

освітнього ступеня «Бакалавр», укладених доцентом кафедри перекладу 

Чрділелі Т.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-

професійної програмою «Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладені 

доцентом кафедри перекладу Чрділелі Т.В. 

 

Голова науково-методичної ради ФПГіСН, доцент         О.В. Літвінова 

 

Секретар науково-методичної ради ФПГіСН, доцент         О.М. Тур 
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Витяг з протоколу №2 

                                                Засідання кафедри перекладу 

 

від 25.09.2018р.  

Присутні: викладачі кафедри   

 

 

СЛУХАЛИ: доцента кафедри перекладу Чрділелі Т.В. про підготовку 

методичних вказівок щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-

професійної програмою «Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов» для студентів денної форми  навчання 

зі спеціальності  035  «Філологія»  за освітньо-професійної програмою 

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр»,  укладені доцентом кафедри 

перекладу Чрділелі Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри      Т.В. Чрділелі 

 

Секретар кафедри      Ю.М. Шульженко 
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Рецензія 
на методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов» 

для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 035 «Філологія»  

за освітньо-професійної програмою «Філологія»  

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Методичні рекомендації з дисципліни «Порівняльна лексикологія 

основної іноземної та української мов « є складовою частиною навчально-

методичного комплексу і мають на меті закріпити отримані теоретичні знання 

з майбутнього фаху, а також набути навички з практичної роботи та 

розв’язання конкретних перекладацьких проблем. 

Дані методичні вказівки містять перелік тем, що 

допомагають вивчити особливості основної іноземної та 

української мов, розуміти закони розвитку мови, її граматичну 

будову та словниковий склад,  Кожне заняття постачено 

питаннями для самоконтролю. 

Методичні рекомендації можуть бути рекомендовані до друку. 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент         Фадєєва О.В. 
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