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Назва курсу «Зіставна фразеологія» 

Адреса 

викладання 

курсу 

вул. Університетська, 1, Львів, Львівська область, 79000  

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов  

Кафедра французької філології 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька 

Викладачі 

курсу 

доц. Ярошко-Кушнір Н.С. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G251cUUAAAAJ&hl=uk 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Вівторок 11.50-13.10, ауд. 430 факультету іноземних мов 

Сторінка 

курсу 

https://lingua.lnu.edu.ua/course/frazeolohiya-4 

Інформація 

про курс 

Курс «Зіставна фразеологія» спрямований на набуття студентами французької філології 

теоретичних знань та практичних навичок володіння фразеологічним фондом французької мови. 

Курс має на меті ознайомити студентів з різними підходами та визначеннями вчених 

фразеологічної одиниці (ФО), представити різні класифікації з точки зору структури, семантики 

та функціонування ФО, пояснити структурно-граматичні та семантичні особливості 

фразеологічних одиниць у французькій мові, ознайомити з особливостями творення 

фразеологічних одиниць у французькій мові (лексико-стилістичними та фонетичними засобами 

їх творення) та з джерелами запозичення фразеологічних одиниць у французькій мові. 

 

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Зіставна фразеологія» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 035 Філологія 

спеціалізації 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька 

для освітньо-професійної програми Французька мова та література, яка викладається у 4 

семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Курс спрямований на набуття студентами французької філології теоретичних знань та 

практичних навичок володіння фразеологічним фондом французької мови. Курс має на меті 

ознайомити студентів з різними підходами та визначеннями вчених фразеологічної одиниці (ФО), 

представити різні класифікації з точки зору структури, семантики та функціонування ФО, 

пояснити структурно-граматичні та семантичні особливості фразеологічних одиниць у 

французькій мові, ознайомити з особливостями творення фразеологічних одиниць у французькій 

мові (лексико-стилістичними та фонетичними засобами їх творення) та з джерелами запозичення 

фразеологічних одиниць у французькій мові. 

 

Мета та цілі 

курсу 

Мета: курс «Зіставна фразеологія» спрямований на набуття студентами ІІ –го курсу 

французької філології теоретичних знань та практичних навичок володіння фразеологічним 

фондом французької мови. 

mailto:Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G251cUUAAAAJ&hl=uk
https://lingua.lnu.edu.ua/course/frazeolohiya-4


 

Завдання курсу: 

1. Ознайомити студентів з різними підходами та визначеннями вчених фразеологічної одиниці. 

Представити різні класифікації з точки зору структури, семантики та функціонування ФО. 

2. Пояснити структурно-граматичні та семантичні особливості фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

3. Ознайомити студентів з особливостями творення фразеологічних одиниць у французькій мові 

(лексико-стилістичними та фонетичними засобами їх творення). 

4. Ознайомити студентів з джерелами запозичення фразеологічних одиниць у французькій мові 

 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

1. Удовиченко Г.М. Словник укр. ідіом: Понад 2200 ідіом. – К.: Рад. письменник, 1968. – 462 с. 

2. Удовиченко Г.М. Фразеологiчний словник української мови. T.1-2. – К.: Вища Школа, 1984. – 

Т.1.: 304 с., Т.2.: 304 с. 

3. Rey A. Dictionnaire des expressions et locutions figurées. – Paris, 1979. – 374р. 

Petit Robert. –  Paris : Dictionnaires le Robert, 1991. – 2171 p. 

4. Lafleur B. Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises. – Ottawa : Editions Duculot, 1991. – 

669 p. 

5. Rey A., Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 

1993. – 888 p. 

 

Тривалість 

курсу 

Загальна кількість годин — 90 год. 

Обсяг курсу З них 16 год. – лекції, 16 год. – практичні заняття та 58 годин самостійної роботи 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен: 

знати: 

1. характеристики та визначення фразеологічної одиниці; 

2. термінологічний апарат фразеології та основні підходи до класифікації фразеологізмів; 

3. значення найбільш вживаних фразеологізмів сучасної розмовної мови. 

вміти: 

1. розпізнати фразеологічну одиницю в контексті і відрізнити її від вільного 

словосполучення; 

2. визначити тип фразеологічної одиниці за структурною, семантичною та функціональною 

класифікаціями; 

3. розрізняти не комунікативні та комунікативні фразеологічних одиниць та їх підтипи; 

4. окреслювати образність та мотивацію фразеологічних одиниць; 

5. пояснити, в чому полягає метафоричне та метонімічне переосмислення фразеологічних 

одиниць, вміти відрізнити та навести приклади метафоричних та метонімічних ФО; 

6. відрізнити фразеологічні варіанти від синонімів, назвати їх типи й навести приклади; 

7. Вміти охарактеризувати типи фразеологічних антонімів; 

8. окреслювати сукупність засобів творення ФО та визначити засіб творення конкретних 

виразів; 

9. описувати типи оказіональної трансформації (деформування) фразеологічних одиниць та 

виявляти, чи мала місце оказіональна трансформація фразеологічного виразу; 

10. окреслити джерела походження фразеологічних одиниць та визначити джерело 

походження конкретних заданих одиниць. 

11.  

Ключові 

слова 

Французька мова, фразеологізми, предикативні, комунікативні, соматичні, одно-, дво-вершинні, 

структура фразеологізма, субстантивальні, ад’єктивальні, адвербіальні, вербальні. 

 

Формат курсу Очний  



 

 Проведення консультацій для кращого розуміння тем 

 

Теми Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи фразеології. 

Тема 1. Фразеологія та об’єкт її вивчення.  

Тема 2. Класифікація фразеологічних одиниць французької мови. 

Тема 3. Структурниі типи фразеологічних одиниць у французькій мові. 

Тема 4. Функіональні типи фразеологічних одиниць у французькій мові. 

Тема 5. Семантичні типи фразеологічних одиниць у французькій мові. 

Змістовий модуль 2. Структурно-граматичні та семантичні особливості фразеологічних 

одиниць у французькій мові. 

Тема 6. Некомунікативні фразеологічні одиниці: номінативні (іменникові, дієслівні, 

прикметникові, прислівникові), службові, вигукові, модальні. 

Тема 7. Комунікативні фразеологічні одиниці: характеру прислів’їв та неприслів’їв.  

Тема 8. Образність та мотивованість фразеологічних одиниць. 

Тема 9. Метафоричне та метонімічне переосмислення. 

Тема 10. Варіантність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць французької мови. 

Змістовий модуль 3. Особливості творення фразеологічних одиниць французької мови. 

Тема 11. Лексико-стилістичні засоби утворення фразеологічних одиниць. 

Тема 12. Фонетичні засоби утворення фразеологічних одиниць. 

Тема 13. Оказіональні трансформації фразеологічних одиниць французької мови. 

Змістовий модуль 4. Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови. 

Тема 14. Власне французька фразеологія.  

Тема 15. Фразеологізми, пов’язані з національними реаліями.   

Тема 16. Фразеологізми, пов’язані з людиною (включаючи соматичні фразеологізми) та 

природою. 

Тема 17. Фразеологізми, пов’язані з видом діяльності (професіями, спортом, іграми).  

Тема 18. Фразеологічні запозичення. 

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці 4 семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студентам потрібно володіти рівнем мовної компетенції А2 згідно із 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, а також мати базові знання з курсу 

загального мовознавства, володіти основними термінами у галузі синтаксису, граматики, 

морфології. 

 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Інтерактивні методи: 

кооперативне навчання (робота в групах, парах), колективно-групове навчання (мозковий 

штурм). 

Діалогічні методи: дискусії, презентації, усне опитування. 

Практичні методи: виконання індивідуальних практичних завдань. 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни: текст лекцій, підручник, роздатковий 

матеріал, комп’ютер, проектор. 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким 

співвідношенням: 

- практичні заняття 50% семестрової оцінки, тобто 50 балів; 



 

кожного виду 

навчальної 

діяльності 

- контрольні заміри 50% семестрової оцінки, тобто 50 балів; 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100 балів 

Розподіл балів, які отримують студенти 

4 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий 

модуль 

3 

 

Змістовий модуль 

4 

 

Залік 

виставляється 

за 

результатами 

семестру 

100 

T 

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

5 

Т 

6 

Т 

7 

T 

8 

T 

9 

T 

10 

T 

11 

T 

12 

T 

13 

T 

14 

T 

15 

T 

16 

T 

17 

T 

18 

6 6 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 

Письмові роботи: очікується, що студенти виконають завдання з практичних робіт у письмовій 

формі. 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть втіленням їхнього 

оригінального задуму чи міркувань. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання у роботу інших студентів становлять, але не вичерпують список 

прикладів можливої академічної недоброчесності. Виявлення академічної недоброчесності у 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабу 

плагіату чи обману. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідують усі 

практичні заняття курсу. Студенти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література: уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студентів заохочують до 

використання інших джерел, яких немає у списку рекомендованих. 

Політика виставлення балів: Враховуються бали набрані при поточному оцінюванні, самостійній 

роботі та бали підсумкового оцінювання. При цьому обов’язково враховується присутність 

студента на заняттях та його активність протягом практичних занять. Недопустимими є пропуски 

та запізнення на заняття, користування мобільним телефоном, планшетом та іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, невчасне 

виконання поставленого завдання і т.ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань на залік 

1. Сформулюйте визначення фразеологізма та фразеології. 

2. Назвіть основні критерії визначення фразеологізмів. 

3. Розкрийте тему: Соматичні фразеологізми. 

4. Розкрийте тему: Класифікація фразеологізмів Е. Косеріу та М. Хайнц. 

5. Розкрийте тему: Комунікативні та некомунікативні фразеологізми. 

6. Розкрийте тему: Предикативність та непредикативність фразеологізмів. 

7. Розкрийте тему: Фразеологізми провербіального типу. 

8. Розкрийте тему: Фразеологізми непровербіального типу. 

9. Розкрийте тему: Синонімія фразеологізмів. 

10. Розкрийте тему: Антонімія фразеологізмів. 

11. Розкрийте тему: Субстантивальні фразеологізми. 

12. Розкрийте тему: Ад’єктивальні фразеологізми. 

13. Розкрийте тему: Адвербіальні фразеологізми. 



 

14. Розкрийте тему: Вербальні фразеологізми. 

15. Розкрийте тему: Варіативність фразеологізмів. 

16. Розкрийте тему: Стилістична класифікація фразеологізмів. 

17. Розкрийте тему: Стилістичні засоби формування фразеологізмів. 

18. Розкрийте тему: Джерела фразеологізмів. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 

 



 

СХЕМА КУРСУ 

«Зіставна фразеологія», 

що викладається в межах  

ОПП Французька мова та література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для 

здобувачів з спеціальності 035 Філологія 

спеціалізації 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – 

французька 

4 семестр (2021-2022 навчальний рік) 
Тиж. / дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 
Ресурси в 

інтернеті 

Завдання Термін 

виконання 

СЕМЕСТР 8 

Тиж.1 

09.02-11.02 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні та методологічні 

основи фразеології. 

Тема 1. Фразеологія та об’єкт 

її вивчення.  

Тема 2. Класифікація 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Тема 3. Структурниі типи 

фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

09.02-

11.02 

Тиж.2 

14.02-18.02 

Тема 1. Фразеологія та об’єкт 

її вивчення.  

Тема 2. Класифікація 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Тема 3. Структурниі типи 

фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

класифікації 

фразеологізмів. 

14.02-

18.02 

Тиж.3 

21.02-25.02 

Тема 4. Функіональні типи 

фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

Тема 5. Семантичні типи 

фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

21.02-

25.02 

Тиж.4 

28.02-04.03 

Тема 4. Функіональні типи 

фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

Тема 5. Семантичні типи 

фразеологічних одиниць у 

французькій мові. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

функціональної та 

семантичної 

класифікації 

фразеологізмів. 

28.02-

04.03 

Тиж.5 

07.03-11.03 

Змістовий модуль 2. 

Структурно-граматичні та 

семантичні особливості 

фразеологічних одиниць у 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

07.03-

11.03 



 

французькій мові. 

Тема 6. Некомунікативні 

фразеологічні одиниці: 

номінативні (іменникові, 

дієслівні, прикметникові, 

прислівникові), службові, 

вигукові, модальні. 

Тема 7. Комунікативні 

фразеологічні одиниці: 

характеру прислів’їв та 

неприслів’їв. 

Тиж.6 

14.03-18.03 

Тема 6. Некомунікативні 

фразеологічні одиниці: 

номінативні (іменникові, 

дієслівні, прикметникові, 

прислівникові), службові, 

вигукові, модальні. 

Тема 7. Комунікативні 

фразеологічні одиниці: 

характеру прислів’їв та 

неприслів’їв. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

класифікації 

фразеологізмів 

(комунікативні, 

некомунікативні). 

14.03-

18.03 

Тиж.7 

21.03-25.03 

Тема 8. Образність та 

мотивованість 

фразеологічних одиниць. 

Тема 9. Метафоричне та 

метонімічне переосмислення. 

Тема 10. Варіантність, 

синонімія, антонімія 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

21.03-

25.03 

Тиж.8 

28.03-01.04 

Тема 8. Образність та 

мотивованість 

фразеологічних одиниць. 

Тема 9. Метафоричне та 

метонімічне переосмислення. 

Тема 10. Варіантність, 

синонімія, антонімія 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

стилістичного 

аналізу 

фразеологізмів 

28.03-

01.04 

Тиж.9 

04.04-08.04 

 

 

Змістовий модуль 3. 

Особливості творення 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Тема 11. Лексико-стилістичні 

засоби утворення 

фразеологічних одиниць. 

Тема 12. Фонетичні засоби 

утворення фразеологічних 

одиниць. 

Тема 13. Оказіональні 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

04.04-

08.04 



 

трансформації 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Тиж.10 

11.04-15.04 

Тема 11. Лексико-стилістичні 

засоби утворення 

фразеологічних одиниць. 

Тема 12. Фонетичні засоби 

утворення фразеологічних 

одиниць. 

Тема 13. Оказіональні 

трансформації 

фразеологічних одиниць 

французької мови. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

аналізу 

фразеологізмів на 

виявлення лексико-

стилістичних та 

фонетичних засобів 

їх творення. 

11.04-

15.04 

Тиж.11 

18.04-22.04 

Змістовий модуль 4. Джерела 

походження фразеологічних 

одиниць французької мови. 

Тема 14. Власне французька 

фразеологія.  

Тема 15. Фразеологізми, 

пов’язані з національними 

реаліями. 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

18.04-

22.04 

Тиж.12 

25.04-29.04 

Змістовий модуль 4. Джерела 

походження фразеологічних 

одиниць французької мови. 

Тема 14. Власне французька 

фразеологія.  

Тема 15. Фразеологізми, 

пов’язані з національними 

реаліями. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

аналізу 

фразеологізмів на 

виявлення 

національних 

реалій 

25.04-

29.04 

Тиж.13 

02.05-06.05 

Тема 16. Фразеологізми, 

пов’язані з людиною 

(включаючи соматичні 

фразеологізми) та природою. 

Тема 17. Фразеологізми, 

пов’язані з видом діяльності 

(професіями, спортом, 

іграми). 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

02.05-

06.05 

Тиж.14 

09.05-13.05 

Тема 16. Фразеологізми, 

пов’язані з людиною 

(включаючи соматичні 

фразеологізми) та природою. 

Тема 17. Фразеологізми, 

пов’язані з видом діяльності 

(професіями, спортом, 

іграми). 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

індивідуальних 

практичних завдань 

у письмовій формі 

щодо перекладу та 

аналізу етимології 

фразеологізмів. 

09.05-

13.05 



 

Тиж.15 

16.05-20.05 

Тема 18. Фразеологічні 

запозичення. 

Лекція Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Конспектування, 

діалог з 

викладачем, 

дискусія 

16.05-

20.05 

Тиж.16 

23.05-27.05 

Проведення залікового 

тестування 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Складання 

тестування 
23.05-

27.05 

 

Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення дисципліни. Її 

зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Фразеологія та об’єкт її вивчення. 4 
2 Класифікація фразеологічних одиниць французької мови. 3 
3 Структурниі типи фразеологічних одиниць у французькій мові. 3 
4 Функіональні типи фразеологічних одиниць у французькій мові. 3 
5 Семантичні типи фразеологічних одиниць у французькій мові. 4 
6 Некомунікативні фразеологічні одиниці: номінативні (іменникові, 

дієслівні, прикметникові, прислівникові), службові, вигукові, модальні. 

3 

7 Комунікативні фразеологічні одиниці: характеру прислів’їв та неприслів’їв. 3 
8 Образність та мотивованість фразеологічних одиниць. 3 
9 Метафоричне та метонімічне переосмислення. 4 
10 Варіантність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць французької 

мови. 

3 

11 Лексико-стилістичні засоби утворення фразеологічних одиниць.   3 
12 Фонетичні засоби утворення фразеологічних одиниць. 3 
13 Оказіональні трансформації фразеологічних одиниць французької мови. 3 
14 Власне французька фразеологія. 3 
15 Фразеологізми, пов’язані з національними реаліями.   4 
16 Фразеологізми, пов’язані з людиною (включаючи соматичні фразеологізми) 

та природою. 

3 

17 Фразеологізми, пов’язані з видом діяльності (професіями, спортом, іграми). 3 
18 Фразеологічні запозичення. 3 
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