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Силабус курсу  

Основи філології 

__2019-2020_ навчального року 

 

 

Назва курсу  Основи філології 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра французької філології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

03 Гуманітарні науки; 035 Філологія; 035.055 Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша – французька:  французька та 

англійська мови і літератури  

 

Викладачі курсу Дмитрасевич Н.І., асистент кафедри французької філології 

 

Контактна інформація 

викладачів 

dmytrasevych@lnu.edu.ua; 

https://lingua.lnu.edu.ua/employee/dmytrasevych-natalia- 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/osnovy-filolohiji-frantsuzka-filolohiya 

Інформація про курс Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів   

передумовами та історією розвитку французької мови, особливостями 

сучасної французької мови в групі романських мов, типами та 

соціально-функціональними різновидами французької мови. Програма 

курсу передбачає узагальнений аналіз історії вивчення французької 

мови, основних наукових напрямів, теорій і методів дослідження. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Основи філології» є завершальною вибірковою 

дисципліною з спеціальності 035 Філологія для освітньої програми 

Романські мови та літератури (переклад включно), яка викладається в 

_II_ семестрі в обсязі _3_ кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Основи філології»   є 

ознайомлення студентів з передумовами та основними етапами 

розвитку французької мови і формування основ теоретичної 

підготовки фахівців-романістів. Студенти отримують поглибленні 

знання із соціолінгвістичної характеристики основних сучасних 

романських мов у світі (зокрема французької); ознайомлюються зі 

структурною спільністю романських мов на рівні фонетики, 

морфології, синтаксису та лексики; отримують нову базу 

мовознавчих термінів, які необхідні для подальшого вивчення 

філологічних дисциплін.  

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 1. Магушинець І.І. Вступ до романської філології / 

І.І. Магушинець. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 79 с. 

mailto:dmytrasevych@lnu.edu.ua
https://lingua.lnu.edu.ua/employee/dmytrasevych-natalia-
https://lingua.lnu.edu.ua/course/osnovy-filolohiji-frantsuzka-filolohiya
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2. Сак Ю.М. Вступ до романського мовознавства / Ю.М. Сак. – 

Ужгород, 1982. – 56 с. 

3. Dombrovski O. Histoire de la langue française / O. Dombrovski. – Lviv : 

Éditions de l’Université Ivan Franko de Lviv. Presses universitaires, 1972. – 

137 p. 

Допоміжна література: 1. Гуз О.П. Проблема класифікації романських 

мов у сучасному романському мовознавстві / О.П. Гуз. – Філологічні 

науки №3. – 2007. – с. 385-389. 

2. Орличенко О.В. Актуальність діахронічних досліджень романських 

мов / О.В. Орличенко // Проблеми семантики, прагматики та 

когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць/ відп. ред. Корбозерова Н.М. – 

К.: Логос, 2005. – Вип. 6. – с. 180-185. 

3. Помірко Р.С. Мова і мовна політика в історії становлення 

романських держав / Р.С. Помірко. – Вісник Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. – 2007. - №41. – с. 4-7. 

4. Alerbach E. Introduction aux études de la philologie romane / E. 

Alerbach. – Francfort : Klostérman. - 1965. – 248 p. 

5. Béchade H.-D. Phonétique et morphologie du français moderne et 

contemporain / Hervé-Dé Béchade. – Paris : Presses unversitaires de France. 

– 1992. – 302 p. 

6. Hud H. La morphologie : Forme et sens des mots du français / Hélène 

Hud. – Paris : Armand Colin. – 2006. – 264 p. 

7. Klinkenberg J.-M. Des langues romanes / Jean-Marie Klinkenberg. – 

Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur. Duculot. – 1999. – 314 p. 

8. Maingueneau D. Syntaxe du français / Dominique Maingueneau // Les 

Fonamantaux. La bibliothèque de l’étudiant. Linguistique. – Hachette 

Supérieur. - №29. – 2007. – 159 p.  

9. Mourin L. Introduction à la morphologie comparée des langues romanes / 

L. Mourin. – Bruges : De Tempel. – 1961. – 175 p. 

1. http://www.culture.coe.int/portfolio  

2. http://www.jean-nicolaslefle.viabloga.com/ 

3. http://www..lexiquefle.free.fr/ 

4. http://www.lefrançaispourtous.com 

5.http://www.cia-france.com/français/ 

6. http://www.bonjourdefrance.com 

7. http://www.culturefrançaise.over-blog.com 

 

Тривалість курсу ________90_________   год. 

 

Обсяг курсу _32_ години аудиторних занять. З них __16____ годин лекцій, __16____ 

годин лабораторних робіт/практичних занять та ____58______ годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати:  

характерні особливості сучасної французької мови; 

орієнтуватися в особливостях типів та соціально-

функціональних різновидах французької мови, перші писемні та 

літературні пам’ятки французької мови,  шляхи становлення  

літературної французької мови; вільно орієнтуватися в 

http://e-learning.mel.chnu.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=9913
http://e-learning.mel.chnu.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=9913
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модифікаціях, які мали місце в фонетичній, граматичній та 

синтаксичній будові народної латини і підготували передумови 

для розходження романських мов.    

- Вміти: 

грамотно виконувати лексичний і граматичний аналіз текстів;  

формулювати самостійні висновки, які стосуються особливостей 

фонетичного, морфологічного, словотворчого та синтаксичного 

розвитку французької мови, застосовувати отримані знання під 

час самостійної та індивідуальної роботи з науковою 

літературою. 

 

Ключові слова Філологія, франкофонія, народна латина, романські мови, 

соціолінгвістика, субстрат, суперстрат, норма, фонетика, фонема, 

орфоепія, омонімія, морфологія, аналітизм, аглютинація, флексія, 

суплетивізм, синтаксис, лексика 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій та консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Подано у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з філології, 

географії (рівень загальноосвітньої школи), базовий рівень французької 

мови,  курсу «Вступ до мовознавства», достатніх для сприйняття 

соціолінгвістичних категорій, розуміння та аналізу джерел. 

_______________ 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація, пояснення, розповідь,  навчальна дискусія. Метод 

ілюстрування,  самостійне спостереження. 

Самостійна пошукова робота, практичні, дослідні роботи. Семінар. 

Творча робота.  

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів_50__ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100____ 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (тест, реферат). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
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обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають 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. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Французька мова серед інших мов світу. 

2. Французька мова в групі романських мов. 

3. Поняття франкофонії. Співробітництво франкомовних країн в 

галузі мови, основні організації франкомовних країн. 

4. Ареали поширення романських мов. 

5. Класифікація романських мов (Діц, Асколі, Мейєр-Любке, Саві-

Лопес). 

6. Класифікація романських мов (східнороманські та 

західнороманські мови). 

7. Поняття «народної латини». 

8. Періодизація історії французької мови. 

9. Мовний стан та мовна ситуація у соціолінгвістиці. 

10. Форми існування мови. Соціальні функції мови. 

11.  Причини розходження романських мов. 

12.  Типи і функції французької мови в різних країнах. 

13.  Генетичний і соціофункціональний аспекти визначення 

становища мови. 

14.  Географічний і кількісний аспекти визначення становища мови. 

15.  Структурно-типологічний аспект визначення становища мови. 

16.  Аспекти мовної ситуації у Франції. 

17.  Сфери використання мови. Функціональні типи мов. 

18.  Територіальні модифікації французької мови (діалекти та 

регіональні варіанти французької мови). 

19.  Мови етнічних меншин. 

20.  Варіанти французької літературної мови (причини утворення 

варіантів літературної мови). 

21.  Варіанти французької літературної мови (типи варіативності 
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мови). 

22.  Варіанти французької мови (територіальні варіанти в Африці). 

23.  Варіанти французької мови (Бельгія, Швейцарія). 

24.  Варіанти французької мови (Канада). 

25.  Креольські мови як варіант французької мови. 

26.  Соціально-функціональні модифікації мови (арго). 

27.  Соціально-функціональні модифікації мови (розмовна мова). 

28.  Соціально-функціональні модифікації мови (жаргони і 

преціозна мова). 

29.  Мовна ситуація у Франції. Мовна політика французьких урядів. 

30.  Рівнева структура мови. Межі одиниць різних рівнів. 

31.  Звукова будова французької мови (загальна характеристика). 

32.  Звукова будова французької мови (система голосних і 

приголосних у французькій мові). 

33.  Особливості морфології французької мови (граматичні 

категорії). 

34.  Особливості морфології французької мови (частини мови). 

35.  Синтаксис (актуальне членування, засоби виділення членів 

речення). 

36.  Синтаксис (порядок слів, актуальне членування речення, тема і 

рема у реченні). 

37.  Лексика (загальна характеристика, особливості лексики 

французької мови, проблема мотивованості слова). 

38.  Лексика (особливості словотвору, об’єм значення слова).  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 

Схема курсу “Основи філології ” для студентів 1 курсу французької філології, 

н.р. 2019 – 2020, ІІ семестр 
 
 
 

Тиж. / 

дата / год. 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота)  

Література*** 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, 

год 
Термін 

виконання 

1тиждень 

10.02-

14.02 

Французька мова серед інших мов 

світу. Аспекти визначення 

становища мови. 

Лекція / 

самостійна 

робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 
Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

Dombrovski O. 

Histoire de la langue 

française / O. 

2 / 2 10.02-14.02 
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Dombrovski. – Lviv : 

Éditions de 

l’Université Ivan 

Franko de Lviv. 

Presses 

universitaires, 1972. 

– 137 p. 

2 тиждень 

17.02 -

21.02 

Форми існування та соціальні 

функції мови. Функціональні типи 

мов. 

 

Лекція / 

самостійна 

робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 
філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

Сак Ю.М. Вступ до 

романського 

мовознавства / 

Ю.М. Сак. – 

Ужгород, 1982. – 56 

с. 

2 / 2 17.02 -21.02 

3 тиждень 

24.02 - 
28.02 

Ареали поширення романських 

мов. Типи і функції французької 

мови в різних 

країнах. Поняття франкофонії. 

Співробітництво франкомовних 

країн в галузі мови, основні 

організації франкомовних країн. 

 

практичне 

заняття / 
самостійна 

робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 
романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

2 / 5 24.02 - 28.02 

4  

тиждень 

2.03 – 6.03 

Причини розходження романських 

мов. Періодизація історії 

французької мови. 

 

Лекція / 

самостійна 

робота 

Помірко Р.С. Мова і 

мовна політика в 

історії становлення 

романських держав 

/ Р.С. Помірко. – 

Вісник Київського 

національного 

університету ім. 
Тараса Шевченка. – 

2007. - №41. – с. 4-7. 

Dombrovski O. 

Histoire de la langue 

française / O. 

Dombrovski. – Lviv : 

Éditions de 

l’Université Ivan 

Franko de Lviv. 

Presses 

universitaires, 1972. 

– 137 p. 
 

2 / 3 2.03 – 6.03 

5 тиждень 

9.03 – 

13.03 

Соціолінгвістична історія 

романських мов. 

 

Лекція / 

самостійна 

робота 

Помірко Р.С. Мова і 

мовна політика в 

історії становлення 

романських держав 

/ Р.С. Помірко. – 

Вісник Київського 

національного 

університету ім. 

2 / 3 9.03 – 13.03 
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Тараса Шевченка. – 

2007. - №41. – с. 4-7. 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 
Сак Ю.М. Вступ до 

романського 

мовознавства / 

Ю.М. Сак. – 

Ужгород, 1982. – 56 

с. 

6 тиждень 

16.03 – 

20.03 

Мовна ситуація у Франції. 

Мовна політика французьких 

урядів. Мовний «якобінізм». 

практичне 

заняття / 

самостійна 

робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

2 / 5 16.03 – 20.03 

7 тиждень 

23.03 – 

27.03 

Територіальні модифікації 

французької мови (діалекти та 

регіональні варіанти французької 

мови). 

Мови етнічних меншин. Варіанти 

французької літературної мови 

(причини утворення варіантів 

літературної мови). Креольські 

мови як варіант французької мови. 

практичне 

заняття / 

самостійна 

робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

2 /5 23.03 – 27.03 

8 тиждень 

30.03 – 
3.04 

Рівнева структура мови. Межі 

одиниць різних рівнів. 
 

Лекція / 

самостійна 
робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 
романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

Сак Ю.М. Вступ до 

романського 

мовознавства / 

Ю.М. Сак. – 

Ужгород, 1982. – 56 

с. 

2 / 5 30.03 – 3.04 

9 тиждень 
6.04 – 

10.04 

Звукова будова французької мови 
(загальна характеристика, система 

голосних 

звуків, система приголосних звуків 

у французькій мові). 

 

практичне 
заняття  

Магушинець І.І. 
Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

 

Dombrovski O. 

Histoire de la langue 

française / O. 

2 6.04 – 10.04 
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Dombrovski. – Lviv : 

Éditions de 

l’Université Ivan 

Franko de Lviv. 

Presses 

universitaires, 1972. 

– 137 p. 

10 

тиждень 

13.04 – 
17.04 

Омонімія. Слово в мовленнєвому 

потоці. Орфоепія. Норма вимови. 

практичне 

заняття / 

самостійна 
робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 
філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

2 / 7 13.04 – 17.04 

11 

тиждень 

20.04-

24.04 

Особливості морфології 

французької мови. 

Лекція  Mourin L. 

Introduction à la 

morphologie 

comparée des langues 

romanes / L. Mourin. 

– Bruges : De 

Tempel. – 1961. – 

175 p. 
Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

2 20.04-24.04 

12 

тиждень 

27.04 – 

1.05 

Способи вираження граматичних 

значень. Морфологічна 

нерегулярність. Книжкове і 

розмовне мовлення. Частини мови. 
Граматичні категорії. 

практичне 

заняття / 

самостійна 

робота 

Hud H. La 

morphologie : Forme 

et sens des mots du 

français / Hélène 
Hud. – Paris : 

Armand Colin. – 

2006. – 264 p. 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

2 / 7 27.04 – 1.05 

13 

тиждень 
4.05 – 8.05 

Синтаксис французької мови. Лекція  Магушинець І.І. 

Вступ до 
романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

 

2 4.05 – 8.05 

14 

тиждень 

11.05 – 

15.05 

Особливості синтаксису. 

(актуальне членування, засоби 

виділення членів речення, порядок 

слів, тема і рема у реченні). 

практичне 

заняття / 

самостійна 

робота 

Maingueneau D. 

Syntaxe du français / 

Dominique 

Maingueneau // Les 

2 / 7 11.05 – 15.05 
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 Fonamantaux. La 

bibliothèque de 

l’étudiant. 

Linguistique. – 

Hachette Supérieur. - 

№29. – 2007. – 159 

p. 

 Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 
філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 

2009. – 79 с. 

15 

тиждень 

18.05 – 

22.05 

Лексика (проблема мотивованості 

слова, об'єм значення слова, 

особливості словотвору). 

 

Лекція / 

самостійна 

робота 

Магушинець І.І. 

Вступ до 

романської 

філології / І.І. 

Магушинець. – К.: 

Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 
2009. – 79 с. 

2 / 3 18.05 – 22.05 

16 

тиждень 

25.05 – 

29.05 

Загальна характеристика 

внутрішньої будови французької 

мови. 

Тест. 

практичне 

заняття / 

самостійна 

робота 

Alerbach E. 

Introduction aux 

études de la 

philologie romane / 

E. Alerbach. – 

Francfort : 

Klostérman. - 1965. – 

248 p. 

2 / 4 25.05 – 29.05 

 

 

 

 
 


