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Загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов'язкових навчальних дисциплін, і регламентується «Положенням про 

організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна». 

Університет має забезпечувати для осіб, які навчаються, професійну підготовку на рівні 

кращих університетів світу, формування необхідних фахових і загальних компетентностей, 

зокрема: вміння самостійно навчатися і критично мислити. 

Самостійна робота включає: опрацювання навчального матеріалу та виконання 

індивідуальних самостійних завдань.  

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної форми навчання, 

регламентується навчальними планами та робочими навчальними планами.  

Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість 

проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи рекомендується 

відповідна наукова та професійна монографічна і періодична література. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу, 

є обов’язковим. Форми контролю визначаються робочою програмою навчальної 

дисципліни та включають виконання контрольних робіт – індивідуальних завдань, 

винесення самостійно засвоєного матеріалу на підсумковий семестровий контроль (разом з 

матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять) тощо. 
 

Зміст та організація самостійної роботи студентів за навчальною дисципліною 

«Порівняльна лексикологія». Відповідно до навчального плану, загальний обсяг навчальної 

дисципліни для студентів складає 3 кредити. Обсяг самостійної роботи на денному 

відділенні складає 58 годин.  
 

Розподіл годин для самостійної роботи по темах 

 Денна 

Тема 1. Лексикологія у системі лінгвістичних дисциплін. 

Базові поняття та принципи сучасної лексичної семантики. 

14 

Тема 2. Функціональні принципи лексикології 14 

Тема 3. Словотвір і фразеологія в англійській та українській 15 

Тема 4. Етимологічний склад англійської та української мов 15 

Усього годин  58 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

            Завдання Кількість 

годин 

Форма контролю 

Денна форма 

1 Порівняти семантичні структури 

англійських слів та їхніх українських 

відповідників. Порівняти синонімічні 

ряди в англійській та українській мовах. 

Порівняти антонімічні пари в англійській 

та українській мовах. Порівняти типи 

омонімів в англійській та українській 

мовах. 

14 Включено до 

підсумкового контролю 

2 Проаналізувати типи зміни значення 

англійських та українських слів. Навести 

приклади англійських розмовних слів, 

сленгізмів, неологізмів та дібрати до них 

14 Включено до 

підсумкового контролю 



українські відповідники. Навести 

приклади англійських історизмів, 

архаїзмів, термінів та дібрати до них 

українські відповідники. 

3 Піддати морфемному та дериваційному 

аналізу англійські слова та їхні українські 

відповідники, визначити спільні риси та/ 

або відмінності. Дібрати англійські слова, 

утворені шляхом афіксації, та порівняти 

їх (за способом словотвору) з 

українськими відповідниками. Дібрати 

англійські слова, утворені шляхом 

конверсії, та порівняти їх (за способом 

словотвору ) з українськими 

відповідниками. Проаналізувати способи 

відтворення англійських абревіатур 

українською мовою. Дібрати 

англійськомовні фразеологічні / 

пареміологічні одиниці та проаналізувати 

їхні можливі українськомовні 

відповідники. 

15 Включено до 

підсумкового контролю 

4 Дібрати англійські слова та їхні українські 

відповідники та порівняти їх за типом ( 

питомі / запозичені ), за джерелом 

походження та ступенем асиміляції ( для 

запозичених слів ). 

15 Включено до 

підсумкового контролю 

 Разом 58 – 
 

Вимоги до студентів: 

Під час виконання самостійної роботи студенти мають навчитися працювати зі 

словниками, включаючи електронні; працювати з підручниками та посібниками з 

теоретичних аспектів аналізу тексту, літературними енциклопедіями, укладеними 

вітчизняними та зарубіжними авторами, правильно оформлювати роботи та список 

літератури. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання  
Відповідні критерії оцінювання наведено в Робочій програмі навчальної дисципліни. 
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