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Кафедра французької філології

Вид заняття Л ПС ЛР СР Всього

К-сть годин в 

семестр
16 16 58 90 Дисципліна   "Зіставна фразеологія" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

К-сть годин в 

тиждень
1 1 3,5 5,5 Галузь знань   035 Філологія Зав.кафедри ________ проф.Помірко Р.С.

         Спеціальність " _5_ " вересня 2018 р.

         Факультет іноземних мов

Курс 2 Семестр 4

К-сть

год.
ТЗН

К-сть

год.
ТЗН

1 2 ПК 3

2 2 ПК 3

3 2 ПК 4 ДЗ

4 2 ПК 3

5 2 ПК 3

Львівський національний університет імені Івана Франка

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН
лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять

  035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - 

французька: французька та англійська мови та літератури
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Номер, назва і зміст теми Номер, назва і зміст теми

Тема 1. Фразеологія та об’єкт її вивчення

Класифікація фразеологічних одиниць французької мови.

Структурниі типи фразеологічних одиниць у французькій 

мові.

Функіональні та семантичні типи фразеологічних одиниць у 

французькій мові.

Тема 1. Фразеологія та об’єкт її вивчення

Практичні завдання та вправи для тренування вміння 

класифікувати фразеологічні одиниці французької мови, їхні

структурниі, функціональні та семантичні типи.

Тема 2. Структурно-граматичні та семантичні 

особливості фразеологічних одиниць у французькій мові

Некомунікативні фразеологічні одиниці: номінативні 

(іменникові, дієслівні, прикметникові, прислівникові), 

службові, вигукові, модальні.

Комунікативні фразеологічні одиниці: характеру прислів’їв та 

неприслів’їв. 

Образність та мотивованість фразеологічних одиниць.

Метафоричне та метонімічне переосмислення.

Варіантність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць 

французької мови.



6 2 ПК 4 ДЗ

7 2 ПК 4 ДЗ

8 2 ПК 3

9 2 ПК 3

10 2 ПК 4 ДЗ

11 2 ПК 4 ДЗ

12 2 ПК 3

13 2 ПК 3

14 2 ПК 4 ДЗ

Тема 2. Структурно-граматичні та семантичні 

особливості фразеологічних одиниць у французькій мові

Практичні завдання та вправи для тренування вміння 

класифікувати некомунікативні фразеологізми за їх 

морфологічними типами, складати їхню морфо-синтаксичну 

модель

Практичні завдання та вправи для тренування вміння 

аналізувати метафоричні та метонімічні образи французьких 

фразеологізмів, пошукова робота щодо вивчення їхньої 

етимології

Тема 3. Особливості творення фразеологічних одиниць 

французької мови

Лексико-стилістичні засоби утворення фразеологічних 

одиниць.  

Фонетичні засоби утворення фразеологічних одиниць.

Оказіональні трансформації фразеологічних одиниць 

французької мови.

Тема 3. Особливості творення фразеологічних одиниць 

французької мови

Практичні вправи на визначення лексико-стилістичних засобів 

творення фразеологізмів

Тема 3. Особливості творення фразеологічних одиниць 

французької мови

Практичні вправи на переклад та вживання у ситуативному 

контексті вивчених фразеологізмів

Тема 4. Джерела походження фразеологічних одиниць 

французької мови

Власне французька фразеологія. 

Фразеологізми, пов’язані з національними реаліями.  

Фразеологізми, пов’язані з людиною (включаючи соматичні 

фразеологізми) та природою.Фразеологізми, пов’язані з видом 

діяльності (професіями, спортом, іграми). 

Фразеологічні запозичення.

Тема 4. Джерела походження фразеологічних одиниць 

французької мови

Виконання практичних вправ з метою засвоєння 

фразеологізмів, пов ҆язаних з реаліями



15 2 ПК 4 ДЗ

16 2 6 КР

16 16 58

Викладач: канд.філол.н., доц. Ярошко Н.С.

Склала: канд.філол.н., доц. Ярошко Н.С.
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Тема 4. Джерела походження фразеологічних одиниць 

французької мови

Виконання практичних вправ з метою засвоєння 

фразеологізмів, повязаних з людиною, природою, видами 

діяльності.

Підведення підсумків спецкурсу. Проведення підсумкової 

залікової контрольної роботи. Оцінювання.

Всього:




