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Методичні рекомендації  
з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 

 
У 5 семестрі студентом має бути виконана контрольна робота (у формі реферату), у ході 

виконання якої студент повинен опрацювати основну та додаткову літературу з модуля № 1. 
Контрольна робота повинна розкривати тему, містити план і список використаної літератури (не менше 
5 джерел) і мати обсяг 5-10 стор. (без титульної сторінки та змісту). Контрольна робота може бути 
написана англійською або українською мовами. Студент самостійно обирає тему контрольної роботи 
(див. нижче). Номер теми роботи повинен дорівнювати сумі трьох останніх цифр номера залікової 
книжки студента.  

Виклад тексту контрольної роботи повинен свідчити про відповідне опрацювання студентом 
рекомендованої з даної теми літератури – він повинен бути осмисленим, логічним, аргументованим, 
структурованим, містити приклади. Контрольна робота не може мати суто компілятивний характер. 
Потрібно уникати повторів та речей, які не стосуються теми. Студент повинен володіти термінами, 
використаними в роботі, та вміти пояснити їх. 

Вимоги до форматування тексту: гарнітура шрифту – Times New Roman; розмір шрифту – 14 
кегль; міжрядковий інтервал  – 1; поля: ліве 2,5 см, інші – 1,5 см; нумерація сторінок внизу по центру; 
при наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире, українські (російські) («») та латинські 
(“”) лапки. Прохання уніфікувати використання напівжирного шрифту та курсиву при виділенні 
прикладів та інших фрагментів тексту і не зловживати підкресленням. 

Структура роботи: 
1 сторінка – титульна (стандартна для контрольних робіт) 
2 сторінка – зміст 
остання сторінка – список використаної літератури, оформлений за стандартами курсових робіт 

(http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/11805). 
 

Теми для контрольних робіт: 
   Теми для контрольних робіт (рефератів): 
1. Порівняльна лексикологія як галузь лінгвістики. 
2. Етимологічний аналіз словникового складу сучасної англійської та української мов. 
3. Іноземні запозичення у сучасній англійській та українській мовах. Асиміляція запозичень. 
4. Словотвір сучасної англійської та української мов. Продуктивні та непродуктивні засоби словотвору. 
5. Типи значень слів. Причини виникнення нового значення слова. 
6. Словниковий склад мови як система. 
7. Синоніми. Синонімічні ряди. Критерії синонімії. Проблема класифікації синонімів. 
8. Омоніми. Класифікація омонімів. Джерела омонімії. 
9. Словниковий склад англійської мови як адаптивна система. Неологізми. 
10. Фразеологія. Проблема визначення фразеологізму. 
11. Лексичні особливості різновидів англійської мови у світі. 
12. Британський варіант англійської мови. 
13. Американський варіант англійської мови. Лексичні особливості. 
14. Канадський варіант англійської мови. Лексичні особливості. 
15. Австралійський варіант англійської мови. Лексичні особливості. 
16. Семасіологія. Причини та типи змін значення слова. 
17. Англійська та українська лексикографія. Основні проблеми. 
18. Основні шари запозичень в англійській мові. 
19. Вплив запозичень на лексичну систему і систему словотвору англійської та української мов. 
20. Семантична та структурна класифікація фразеологізмів. 
21. Шляхи збагачення лексичного складу англійської та української мов. 
22. Характеристика розмовної лексики. Сленг.Діалектизми. 
23. Характеристика книжної лексики та особливості її утворення і вживання. 
24. Фразеологізми та їх роль у збагаченні словникового фонду мови. 
25. Роль семантичної деривації у поповненні лексичного складу англійської мови. 
26. Структурні типи слів в англійській  та українській мовах 
27. Складні слова та їх структурно-семантична характеристика. 

http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/11805)

