
Зіставна фразеологія 

Тип дисципліни:  вибіркова     Семестр: 4 

 

Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

Аудиторні години – 32 (лекції –16, практичні 16) 

 

Лектор: Паславська А. Й.  (ел. адреса: alla@mail.lviv.ua), 

 

Результати навчання: 

 знати: ключові поняття контрастивної фразеології; домінантні методи зіставлення 

мов на фразеологічному рівні; критерії компарабельності фразеологічних одиниць; 

смислову структуру фразеологізмів; зіставну характеристику фразеологій обох мов з 

погляду їхньої семантики та структури; історію української та німецької фразеографії; 

суть та види перекладу фразеологізмів; сферу застосування перекладних 

фразеологізмів; 

 вміти: відрізняти фразеологічні одиниці від вільних словосполучень, фразеологічні 

еквіваленти від фразеологічних калькованих висловів у контексті; вживати 

фразеологізми у відповідних текстах, оригінальних та перекладних; практично 

застосовувати основні способи перекладу фразеологізмів; розрізняти фразеологізми за 

ступенем семантичного зміщення їхніх компонентів; схематично зобразити 

співвідношення між різномовними фразеологізмами; охарактеризувати найвагоміші 

фразеографічні джерела української та німецької мов. 

 

Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу - ознайомити студентів із предметом, завданнями та терміносистемою 

зіставної фразеології у світлі сучасних наукових парадигм на матеріалі української та 

німецької мов. На лекціях з’ясовується семантична структура фразеологічних одиниць у 

зіставному аспекті, дивергентні та конвергентні риси в фразеологіях зіставлюваних мов на 

семантичному та структурному рівнях, поняття міжмовної фразеологічної еквівалентності, її 

типів та способів мовної реалізації, виокремлюються особливості фразеологічної системи 

німецької та української мов, зумовлені екстралінгвальними та внутрішньомовними 

чинниками. Аналізуються способи німецько-українського та українсько-німецького 

перекладу фразеологічних одиниць у художніх, публіцистичних та наукових текстах.. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 

 

Форма звітності: залік  

 

Мова навчання: німецька 

 

Спеціальність 035 Філологія  

спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (німецько-український переклад) 
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