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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Програма складена відповідно до вимог її змісту та відповідає освітньо-професійній  

програмі Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови, за 

спеціальністю 035 Філологія /галузі знань 03 Гуманітарні науки. 

2. Мета навчальної дисципліни: Ознайомити студентів з основними теоретичними 

проблемами сучасної лексикології; зі структурою i особливостями лексичного складу 

французької мови у порівнянні з українською; спрямовувати формування лінгвістичної 

ерудиції студентів. 

3. Завдання – поглиблення знань, одержаних у базових теоретичних курсах з 

лінгвістичних дисциплін у лексикологічному річищі; розвиток науково-дослідного 

аналітичного мислення у філологічних розвідках з приділенням особливої уваги основним 

цілям та завданням лексикології сучасної французької мови у контексті порівняння мовних 

явищ; опанування поняттєво-термінологічного апарату та використання знань з лексикології 

сучасної французької мови при аналізуванні фактичного матеріалу з урахуванням мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань. набуття  вмінь та навичок самостійно 

аналізувати семантичну структуру лексичних одиниць та їхню словотвірну природу.4.  

4. Пререквізити. Основна мова, українська мова, стилістика. 

5. Результати навчання Згідно до вимог освітньо-професійної програми студенти 

повинні:  

знати:  

• про місце лексикології в ряді інших теоретичних дисциплін, про лексикологію як розділ 

мовознавства;  

• основні положення лексикології французької мови, що становлять основу теоретичної 

і практичної професійної підготовки спеціалістів відповідних кваліфікацій; 

• лінгвістичні особливості лексичної системи французької мови у порівнянні з 

українською, закономірності та основні тенденції її розвитку; 

• основні правила утворення та принципи функціонування лексичних одиниць 

французької мови у порівнянні з українською; 

• походження словникового складу французької та української мов та шляхи його 

збагачення; 

• якісно різні типи лексичних одиниць, їх місце в лексико-семантичній системі мови; 

• основні типи фразеологічних одиниць; неологізми та архаїзми; лексичні підсистеми 

сучасної французької та української мови; 

• особливості лексичних засобів, використовуваних у різних типах дискурсу для 

досягнення певних комунікативних завдань. 

вміти:  



• аналізувати різні мовні явища: запозичення, синонімію, антонімію, стійкі 

словосполучення, образні порівняння і т. д.. 

• класифікувати лексичні підсистеми сучасної французької мови; 

• аналізувати значення слова в контексті і ізольовано; 

• структурувати знання і творчо використовувати їх для їхнього збільшення в ході 

вирішення професійних завдань; 

• застосовувати теоретичні знання з лексикології в курсі перекладу, в процесі викладання 

французької мови та міжкультурної комунікації; 

• навчитися реферувати наукову літературу з лексикології, користуватися іншомовними 

довідковими виданнями, автентичними ресурсами для отримання необхідної 

інформації, аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал і робити висновки; 

• виробити вміння та навички самостійного аналізу лексики, вміння здійснювати 

самоконтроль  та самоаналіз якості та рівня сформованості своїх знань на аудиторних 

заняттях та через Інтернет в системі он лайн дистанційного навчання університету, яке 

відкрило значні можливості для самостійної роботи студентів в поза аудиторний, 

зручний для студента час. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі 
усього  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. La définition et 

objet d’étude da la 

lexicologie. Le lien de 

 9  3        6  9  3        6 



la lexicologie avec la 

grammaire. La 

catégorisation des sous-

disciplines de la 

lexicologie. 

Тема 2. La théorie du 

mot. Le mot - unité 

fondamentale de la 

langue. Le mot (son 

enveloppe matérielle) et 

la notion. Les fonctions 

des mots. 

 9  3        6  9  3        6 

Тема 3. Les procédés 

internes de formation 

du lexique. La 

dérivation affixale en 

français et en ukrainien. 

9 3    6 9 3    6 

Тема 4. Les procédés 

internes de formation 

du lexique. La 

dérivation non-affixale 

en français et en 

ukrainien 

9 3    6 9 3    6 

Тема 5. Les procédés 

internes de formation 

du lexique. L`évolution 

sémantique des unités 

lexicales en français et 

en ukrainien 

9 3    6 9 3    6 

Разом за  ЗМ1  45  15        30  45  15        30 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Les procédés 

externes de formation 

du lexique. L`emprunt 

en français et en 

ukrainien 

 9  3        6  9  3        6 

Тема 2. Les couches 

diachroniques du 

français. Le fonds 

primitif. Les apports 

classiques. Les couches 

d’emprunts modernes 

 9  3        6  9  3        6 

Тема 3. Stratification 

fonctionelle du 

vocabulaire en français 

moderne en 

comparaison avec le 

vocabulaire ukrainien. 

Différenciation 

territoriale et sociale du 

lexique français. 

9 3    6 9 3    6 



Eléments nouveaux et 

archaiques dans le 

vocabulaire français 

Тема 4. Relations 

lexicales sémantiques 

en français et en 

ukrainien. Relations 

hiérarchiques. Relations 

d᾽équivalence et 

d᾽opposition. Relations 

lexicales sans rapport 

sémantique 

9 3    6 9 3    6 

Тема 5. La 

phraséologie en 

français et en ukrainien. 

Les parémies. Les 

collocations. Les 

expressions 

idiomatiques. Les 

constructions verbales 

figées. 

9 3    6 9 3    6 

Разом за ЗМ 2  45  15        30  45  15        30 

Усього годин   90  30        60  90  30        60 

 

3.2.1. Теми семінарських занять 

 

№ 

  

Назва теми 

1 La catégorisation des sous-disciplines de la lexicologie.  

2 Les fonctions des mots. 

3 La suffixation en français et en ukrainien. Les fonctions des suffixes en 

français et en ukrainien. La prefixation en français et en ukrainien 

4 La dérivation impropre ou conversion en français et en ukrainien. La 

regressive inverse (ou regressive regressive) 

5 La composition et l’abréviation en français et en ukrainien 

6 Les procédés externes de formation du lexique. L`emprunt en français et 

en ukrainien 

7 Différenciation territoriale du lexique français. Particularités de 

traduction en ukrainien. 

8 Différenciation sociale du lexique français. Particularités de traduction 

en ukrainien. 

9 La synonymie et l’antonymie. L’homonymie et la paronymie 

10 Les parémies. Les collocations. Les expressions idiomatiques. 

 

3.2.3. Самостійна робота 

 

№ 

  

Назва теми 

1 Феномен проміжної культури та міжетнічних говорів сучасної 

французької мови (Мовні відхилення в міській субкультурі. 



Лінгвістичний розлом і функція ідентифікації. Лінгвістична функція 

“міської мови”).  

2 Явище міської та народної мови (Професійні арго та соціологічні 

арго. Лексичне багатство та тематичний глосарій “міської мови”). 

3 Семантичні та формальні способи словотвору (Запозичення з інших 

мов та говірок. Використання слів зі старого французького арго. 

Семантичні та формальні способи словотвору. Метафора. 

Метонімія). 

4 Явище верланізації слів (“Односкладовий” верлан. Варіантність 

форм слова, утворених за типом верлана). 

5 “Дзеркальні” тенденції у функціонуванні сучасної французької 

мови. 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

 

Курс порівняльної лексикології поділений на два модулі. В кінці кожного модуля 

обов’язковий модульний контроль. Завершується курс семестровим контролем –  іспитом. 

Оцінювання відбувається на двох рівнях: 

– формативне оцінювання (кожного заняття та наприкінці вивчення окремої 

теми). Даний тип оцінювання знань студентів має на меті навчальну функцію, тобто є 

складовою процесу опанування матеріалом (тестові завдання). 

– соматичне оцінювання (іспит). Має на меті власне оцінити результати праці 

студента, рівень опанування ним теоретичного та практичного матеріалу з курсі 

лексикології. Таке оцінювання відбувається в усній формі. 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Впродовж семестру студент може набрати максимально 100 балів, що відповідає 

засвоєнню студентом матеріалу курсу лексикології на 100%. 

• Розподіл балів: 60 балів (до 30 у кожному модулі, а саме: робота на лекційних заняття 

до 25 балів, обов’язковий модульний контроль – до 5 балів). На іспиті максимальна оцінка 

знань студента становить 40 балів. 



• Пропуск лекцій обов’язково відпрацьовується студентом протягом наступного тижня. 

• Пропуск модульної контрольної роботи без поважної причини означає, що студент 

набирає 0 балів. Пропустивши модульну контрольну роботу з поважної причини, студент має 

право скласти її у тижневий термін. 

Критерії, які застосовуються викладачем для поточного та модульного контролю за роботою 

студентів: 

• Відповідь студента на занятті оцінюється від 0 до 5 балів, при цьому враховується: 

наявність конспекту; володіння темою; уміння провести логічний аналіз явища, що 

розглядається та зробити аргументативний висновок. 

• Студент повинен використовувати додаткові можливості для накопичення балів. 

Наприклад: тестування; відповіді при фронтальному опитуванні; реферативні доповіді. 

• Реферативні доповіді та науково-дослідні роботи студент може виконувати 1 раз на 

модуль. 

Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет складається з трьох питань. Перші два питання –теоретичні, які 

оцінюються по 15 балів кожне, а третє – тестування за вивченими темами, яке оцінюється в 10 

балів. Загальна сума балів за іспит – 40 балів. 

Для оцінки “відмінно” вимагається глибоку знання матеріалу, вказаному в 

екзаменаційному білеті, логічне розкриття питання і правильні відповіді на всі додаткові 

питання. 

Оцінка “добре” ставиться тоді, коли студент досконало володіє матеріалом, дає 

правильні відповіді на 75% поставлених запитань. 

Задовільна оцінка виставляється тоді, коли студент частково розкрив питання 

екзаменаційного білету і відповів на 65% додаткових запитань. 

Незадовільна оцінка – це надто слабкі знання вивченого матеріалу, невірні відповіді на 

додаткові питання. 

Оцінка за навчальну дисципліну виводиться відповідно до такої системи оцінювання: 

. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 



1. Аветян Э. Природа лингвистического знака. - Ереван, 1968.  

2. Алефиренко Н. Современные проблемы семантики. – М.: Гнозис, 2005. 

3. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків: Вища школа, 1987 

4. Апресян Ю.Д. Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной 

лингвистики. // Проблемы структурной лингвистики. - М., 1963.  

5. Берков В.П. Вопросы двуязычной лексикографии. – М: Высшая школа, 1989. 

6. Блинова О.И. Сопоставительная мотивология // Вопросы слово - и формообразования в 

индоевропейских языках: Семантика и функционирование.- Томск, 1994.- С. 17-24. 

7. Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 1-ère partie.– Чернівці: ЧНУ, 2003. 

8. Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 2-ème partie = Курс лекцій з лексикології 

французької мови. Частина 2-га. – Чернівці: Рута, 2004. 

9. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М., 1977. 

10. Думбрэвяну И.Н. К проблематике сложного слова. // Грамматические и лексические 

исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1981. – С. 36-42. 

11. Критская О.В., Морен М.К. Сборник упражнений по лексикологии французского языка. – Л., 

1962. 

12. Левит З.Н. Очерки по лексикологии современного французского языка. – М., 1969. 

13. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка. – М.: 

Высшая школа, 1982. 

14. Методичні вказівки з наково-дослідної роботи до курсу “Лексикологія” для студентів ІІІ-V 

курсів французької філології. – Львів, 1981. 

15. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики. – М.: 

Наука, 1986. 

16. Цибова И.А. Французский язык: Словообразование М.: Московский лицей, 1996. 

17. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографи // Известия АН СССР. – № 3. – 1940. 

18. Giurescu A. Les mots composés dans les langues romanes. – Paris, 1975 

19. Recueil d’exercices de lexicologie / Укл.: Н.О. Якубовська. – Чернівці: Рута, 2006. 
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