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КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Час Щочетверга, 13.30-14.30  

Місце Львівський національний університет імені І. Франка, кафедра 

німецької філології (м. Львів, вул. Університетська, 1, каб. 427) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС 

Сторінка курсу http://lingua.lnu.edu.ua/course/frazeolohiya-nimetskoji-movy 

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна «Порівняльна фразеологія німецької мови» є 

завершальною вибірковою дисципліною із спеціальності 035.05Н 

Філологія для освітньої програми ОС «бакалавр», яка викладається в 

4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та 

завдання курсу 

Мета курсу: 

Вибірковий теоретично-практичний курс «Порівняльна фразеологія» 

має на меті 

 сформувати теоретичні знання студентів щодо специфіки 
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функціонування німецьких фразеологізмів 

 ознайомити студентів з особливостями лексичного складу та 

синтаксичної будови фразеологізмів 

 ознайомити з відмінностями їхнього значення залежно від 

стилістичного забарвлення 

 навчити студентів користуватися німецько-українськими та 

українсько-німецькими словниками 

 дати знання підбору українських відповідників німецьких 

фразеологізмів у літературній та розмовній мові 

 сформувати у  студентів практичні навички у визначенні 

семантико-структурного типу та стилістичного навантаження 

німецького фразеологізму для правильного вибору українського 

відповідника до нього. 

 готувати майбутніх вчителів іноземної мови до роботи з 

формування лексичних вмінь та навичок у учнів ЗОШ. 

 

Завдання курсу: 

методичні: вивчення фразеологічного фонду німецької мови у 

синхронічному аспекті; ознайомлення студентів з фразеологією 

німецької мови як сукупністю фразеологічних моделей, які складають 

цілісну систему; вивчення фразеологічного фонду німецької мови з 

точки зору структури та семантики; 

пізнавальні: вивчення студентами фразеологічного фонду мови в 

культурологічному аспекті; усвідомлення студентами суті мовних 

явищ системи іншої мови; вміння працювати з науковою літературою, 

вміння обробляти фактичний матеріал, тощо; 

практичні: розвиток та удосконалення навичок практичного 

використання фразеологічного складу мови; здійснення лексичного 

аналізу тексту (виявлення та розпізнавання структурних моделей 

фразеологізмів, семантичний аналіз фразеологічного складу мови); 

підбір еквівалентного українського відповідника з урахуванням 

специфіки тексту. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1.Баран Я. А та ін. Фразеологія: Знакові величини / Баран Я. А., 

Зимомря М. І., Білоус  О. М., Зимомря  І. М.. – Вінниця: Нова книга, 

2009. – 256 c. 

2.Віталіш Л. П. Німецькі прислів’я та приказки: вправи і тести. / 

Л. П. Віталіш // – Львів: ПАІС, 2009. – 204 с.  

3.Гаврись В. І. Сталі сполучення слів у сучасній німецькій мові : 

походження та вживання / В. І. Гаврись. – Київ: Вища школа, 

1971. – 246 с. 

4.Мізін К. І. Німецько-український фразеологічний словник (усталені 

порівняння) / Костянтин Мізін. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 304 c. 

5.Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen / 

Harald Burger. – Berlin : Schmidt, 2015. – 241 S.  

 

Додаткова 

1. Віталіш Л. П. Typen der deutschen Phraseologismen (Struktur und 

Semantik). – Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції "Мова, література і культура: актуальні питання 

взаємодії" (13-14 жовтня 2017 р.). – Львів : Наукова філологічна 
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організація "Логос", 2017. – 136 с. – С. 71-74. 

2. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український 

фразеологічний словник / У 2-х томах. / Укл. В. І. Гаврись, 

О. П. Пророченко. — Київ: Радянська школа, 1981. 

3. Жовківський А. М., Жовківська Г. А., Івасютин Т. Д. та ін. // 

Мудрість народна – мудрість міжнародна: Прислів’я, приказки, 

крилаті вислови та мовні звороти дев’ятьма мовами. – Чернівці: 

Рута, 2004. – 256 c. 

4. Кудіна О.Ф., Пророченко О.П. Перлини народної мудрості: 

Німецькі прислів’я та приказки. – Вінниця: Нова книга, 2005. 

5. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache / 

Wolfgang Fleischer. – Tübingen : Niemeyer, 1997. – 308 S.  

6. Vitalish L. P. Mittel der Bildhaftigkeit in deutschen Sprichwörtern /  

Vitalish L. P. // Науковий вісник Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні 

науки" (мовознавство) : Збірник наукових праць. – № 7. – 

Дрогобич, 2017. – 236 с. – С. 27-31.  

 

Інтернет-ресурси 

1. www. redensarten/index.de 

2. www. redensarten.net 

3. https://de.wikipedia.org.wiki.redensart 

4. https://www.programmwechsel.de/sprueche/zitate 

 

Тривалість 

курсу 

Один семестр (4) 

Обсяг курсу Загальна кількість годин – 90. 

32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  

• визначення фразеологізму  

• структурні типи фразеологізмів  

• структурно-семантичні характеристики окремих типів 

фразеологізмів (парних словосполучень, сталих порівнянь, приказок, 

прислів'їв) 

• семантичні та формальні особливості прислів'їв 

• тематичні групи німецьких та українських фразеологізмів 

• способи перекладу фразеологізмів 

• словники фразеологізмів німецької та української мови 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:  

• визначити структурний тип фразеологізму та його стилістичне 

забарвлення 

• навести приклади до кожного типу фразеологізмів  

• вказати його семантичні та формальні характеристики 

• знайти еквівалентний переклад чи відповідник німецького фразеоло-

гізму українською мовою 

• обґрунтувати вибір українського відповідника з урахуванням 

комунікативного навантаження фразеологізму в контексті 

 

Ключові слова Фразеологізм, ідіома, приказка, прислів'я, стале порівняння, 
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еквівалент, стилістичне забарвлення. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ (див. нижче) 

Підсумковий 

контроль 

Залік 

Пререквізити Лексикологія німецької мови 

Форми 

організації 

навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації, 

тестування, написання доповідей і рефератів 

Методи 

навчання  

Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод,метод 

проблемного викладення матеріалу,евристичний метод, 

дослідницький метод. 

Необхідне 

обладнання 

Проектор і ноутбук 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл балів, 

які отримують 

студенти 

 

Аудиторна робота – 40 балів (2x20) 

Індивідуальне завдання –10 балів 

Модульні контрольні роботи – 50 балів (2x25) 

Залік оформляється шляхом сумування одержаних студентом балів за 

усі види навчальної діяльності. Підсумкова максимальна кількість 

балів – 100. 

Критерії 

оцінювання 

Оцінювання аудиторної роботи (0 – 40 балів) студентів враховує 

успішність опрацювання теоретичних питань, базової та допоміжної 

літератури до змістових модулів лекційного курсу, якість виконання  

практичних завдань до змістових модулів навчальної дисципліни. 

Оцінювання індивідуального завдання (реферата)  студентів  (0-10 

балів)  враховує якість та обсяг опрацювання теоретикних питань та 

практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни. 

Оцінювання письмових модульних робіт (0-50 балів) враховує 

рівень сформованості знань та вмінь з навчальної дисципліни. 

Політика 

виставлення 

балів 

Крім перерахованих вище видів навчальної діяльності при 

підсумковому оцінюванні враховується також присутність на 

заняттях, запізнення,  активність студента під час практичного 

заняття. Недопустимим є користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням. Такожнеприйнятним є списування, 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Шкала 

оцінювання: 

національна та 

ECTS 

 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Визначення Залік 

100 - 90 A Відмінно Зараховано 

89 - 81 B Дуже добре Зараховано 

80 - 71 C Добре Зараховано 

70 - 61 D Задовільно Зараховано 

60 - 51 E Достатньо Зараховано 

21 - 50  FX Недостатньо Не зарахова-
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но (з можли-

вістю по-

вторного 

складання) 

0 - 20 F Незадовільно Не зарахова-

но (з обов’яз-

ковим по-

вторним ви-

вченням дис-

ципліни) 
 

Студентам на 

замітку 

Академічна доброчесність. Індивідуальні завдання студентів 

мають бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів є прикладом 

академічної недоброчесності. Виявлення її ознак в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Всі 

студенти повинні відвідувати усі лекції і практичні заняття 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. Література, яка надається викладачем, 

використовується студентами виключно в освітніх цілях без права її 

передачі третім особам. Також вітається використання студентами 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

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

завершенню курсу. 

 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Zuordnung von Redensart und ukrainischer Entsprechung 

1.1. Was gehört zusammen? Bitte durch einen Strich verbinden! 

1 _, 2 _, 3 _, 4 _, 5 _  

 

1. etwas mit Ach und Krach schaf-

fen 

a. скоритися лихій долі, змиритися з прикрою 

необхідністю 

2. in den sauren Apfel beißen b. розм. дивитися крізь пальці на що-н.; не 

прискіпуватися до чого-н. 

3. jemandem unter die Arme greifen c. розм. насилу, ледве-ледве; з горем пополам 

4. etwas aus dem Ärmel schütteln d. допомогти кому-н.; підтримати кого-н. у 

скрутному становищі 

5. ein Auge zudrücken e. розм. зробити що-н. ураз, без напруження, 

наче жартуючи; досл. витрусити що-н. з рукава 

наче фокусник 
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1.2. Was gehört zusammen? Bitte durch einen Strich verbinden! 

1 _, 2 _, 3 _, 4 _, 5 _  

1. Seine Augen waren größer als sein 

Magen / die Augen sind weiter als der 

Bauch / die Augen hungern noch, wenn 

auch der Bauch platzt 

a. присл. їв би очима, та душа не приймає; 

живіт ситий, та очі голодні 

2. etwas auf die lange Bank schieben / 

etwas unter die Bank werfen / legen 

b. розм. сплохувати, дати маху, схибити 

3. jemandem einen Bären / eins / eine Lüge 

/ ein Märchen aufbinden 

c. відкласти що-н. у довгий ящик; на 

безрік; класти що-н. під сукно 

4. sich (Dat.) kein Bein ausreißen d. розм.-фам. не старатися, не утруд-

нювати себе, не перериватися 

5. einen Bock schießen e. розм.-фам. морочити голову, брехати, 

розповідати нісенітниці кому-н. 

 

Zuordnung von Redensart und ukrainischer Entsprechung 

1.1. Was gehört zusammen? Bitte durch einen Strich verbinden!  

1. sicher wie in Abrahams Schoß  a. працьовитий як мурашка 

2. fleißig wie eine Ameise  b. у кого-н. сім п’ятниць на тижні; 

мінливий, капризний 

3. Das kommt sicher wie ein Amen 

in der Kirche. 

 c. це вже напевно; як пити дати; як 

двічі два – чотири 

4. stehen wie angewurzelt  d. стояти як вкопаний; стояти як 

ошпарений; закляклий від страху 

5. launisch wie April  e. 1. почувати себе у цілкови-тій 

безпеці 2. жити як у Бога за пазухою 

 

1.2. Was gehört zusammen? Bitte durch einen Strich verbinden! 

 

1. arbeiten wie besessen  a. бідний як церковна миша 

2. arm wie eine Kirchenmaus  b. працювати як одержимий; гарувати 

як чорний віл 

3. aussehen wie ein Junge aus 

Meißen 

 c. мати дурнуватий вигляд 

4. aussehen wie die Leiden Christi  d. здоровий і червонощовий; як кров 

з молоком 

5. aussehen wie Milch und Blut  e. мати хворобливий вигляд; як з 

хреста знятий; на ньому лиця немає 
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СХЕМА КУРСУ 

2020/2021 н.р., семестр 4 

Тиждень/Дата Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдання, год. Тиждень/Дата 

1. 9.02-12.02 Тема 1. Фразеологізм як лекси-

ко-синтаксична одиниця мови. 

Предмет  та завдання курсу 

"Порівняльна фразеологія 

німецької мови"; основні 

теоретичні засади та положення 

курсу. Основні шляхи попов-

нення фразеологічного фонду 

німецької мови. Методи аналізу 

фразеології сучасної німецької 

мови. Місце лексикографії як 

джерела фразеології.  

лекція Burger H. Phraseologie: Eine Ein-

führung am Beispiel des 

Deutschen. – Berlin: Erich 

Schmidt Verlag, 2003.  

 

Класифікації фразео-

логізмів та їхні крите-

рії. (5 год.) 

9.02-12.02 

2. 15.02-19.02 Предмет  та завдання курсу 

"Порівняльна фразеологія 

німецької мови "; Типи 

словників. Спеціальні слов-

ники. 

Практичне 

заняття 

Віталіш Л. П. Typen der deu-

tschen Phraseologismen (Struktur 

und Semantik). – Матеріали Між-

народної науково-практичної 

конференції "Мова, література і 

культура: актуальні питання 

взаємодії" (13-14 жовтня 2017 

р.). – Львів : Наукова філоло-

гічна організація "Логос", 2017. 

– 136 с. – С. 71-74. 

Типи німецьких 

фразеологізмів за 

структурними озна-

ками. (5 год.) 

15.02-19.02 

3. 22.02-26.02 Тема 2. Парні сполучення слів. 

Різні підходи до класифікації 

парних сполучень слів. Про-

дуктивність парних сполучень 

слів у авторських текстах. 

лекція Vitalish, Lyubov. Deutsche Wort-

paare. Ihre formellen und 

inhaltlichen Merkmale / Lyubov 

Vitalish // Наукові записки. – 

Випуск 175. – Серія: Філоло-

Класифікація парних 

фразеологізмів за 

їхніми формальними 

ознаками. (5 год.) 

22.02-26.02 
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Українські відповідники парних 

фразеологізмів. 

гічні науки. – Кропивницький: 

Видавництво "КОД", 2019. – 923 

с. – С. 15-19. 

4. 01.03-05.03 Формальні ознаки парних спо-

лучень слів та аналіз мовного 

матеріалу. Лексико-семантичні 

характеристики парних спо-

лучень слів  та аналіз мовного 

матеріалу.. Вправи. 

практичне 

заняття 

Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

 

Аналіз фразеологіч-

ного матеріалу парних 

сполучень слів. (5 год.) 

01.03-05.03 

5. 08.03-12.03 Тема 3. Сталі порівняння як 

фразеологізми-словосполучен-

ня. Тематична класицікація  

сталих порівнянь. Шляхи 

виникнення сталих порівнянь. 

Українські відповідники сталих 

порівнянь. 

лекція Мізін К. І. Німецько-україн-

ський фразеологічний словник 

(усталені порівняння). – Він-

ниця: Нова книга, 2005.  

Тематична класифі-

кація  сталих 

порівнянь. (5 год.) 

08.03-12.03 

6. 15.03-19.03 Структурні типи сталих порів-

нянь та їх структурно-семан-

тична характеристика. Функ-

ціонування сталих порівнянь. 

Ідіоматичність сталих порів-

нянь. Українські відповідники 

сталих порівнянь. 

практичне 

заняття 

Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

 

Аналіз фразеологіч-

ного матеріалу. 

Інтерпретація лексики 

сталих порівнянь. (5 

год.) 

15.03-19.03 

7. 22.03-26.03 Тема 4. Німецькі приказки.  

Ідіоматичність приказок. Вжи-

вані німецькі приказки і їх укра-

їнські відповідники.  

лекція Кудіна О.Ф., Пророченко О.П. 

Перлини народної мудрості: 

Німецькі прислів’я та приказки. 

– Вінниця: Нова книга, 2005. 

Українські відповідни-

ки німецьких приказок. 

Аналіз фразеоло-

гічного матеріалу. (5 

год.) 

22.03-26.03 

8. 29.03-02.04 Тематичні групи приказок: Їжа, 

одяг, зброя, грошові одиниці, 

власні назви, звичаї (реферати) 

Вправи. 

 

практичне 

заняття 

Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

Реферати. (5 год.) 29.03-02.04 
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9. 05.04-9.04 Тема 5. Німецькі приказки з 

країнознавчими реаліями. 

 

лекція Мальцева Д. Г. Страноведение 

через фразеологизмы. – М.: 

Высшая школа, 1991. 

Країнознавчі реалії у 

приказках: імена, 

міста, рослини, події. 

(5 год.) 

05.04-9.04 

10. 12.04-16.04 Німецькі приказки з країно-

знавчими реаліями. Вправи 

 

практичне 

заняття 

Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

Аналіз фразеологіч-

ного матеріалу. Інтер-

претація лексики при-

казок. (5 год.) 

12.04-16.04 

11. 19.04-23.04 Тема 6. Німецькі реченнєві 

фразеологізми Функціонування 

прислів'їв у тексті. Українські 

відповідники німецьких 

прислів"їв. 

лекція Vitalish L. P. Mittel der Bild-

haftigkeit in deutschen Sprichwör-

tern /  Vitalish L. P. // Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного педагогічного уні-

верситету імені Івана Франка. 

Серія "Філологічні науки" (мо-

вознавство) : Збірник наукових 

праць. – № 7. – Дрогобич, 2017. 

– 236 с. – С. 27-31.  

Типи ситуацій, від об-

ражені у прислів"ях. 

Поліситуативність 

прислів"їв. (5 год.) 

19.04-23.04 

12. 26.04-30.04 Структурні типи прислів'їв як 

ознака поліситуативності.  

Вправи. 

практичне 

заняття 

Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

Аналіз фразеологіч-

ного матеріалу. Інтер-

претація структури 

прислів"їв.. (5 год.) 

26.04-30.04 

13. 03.05-07.05 Тема 7. Семантичні особ-

ливості прислів"їв. Образність 

мовних засобів у прислів'ях. 

Українські відповідники 

німецьких прислів"їв. 

 

лекція Vitalish L. P. Mittel der Bild-

haftigkeit in deutschen Sprichwör-

tern /  Vitalish L. P. // Науковий 

вісник Дрогобицького 

державного педагогічного уні-

верситету імені Івана Франка. 

Серія "Філологічні науки" (мо-

вознавство) : Збірник наукових 

праць. – № 7. – Дрогобич, 2017. 

– 236 с. – С. 27-31.  

Засоби образності, які 

застосовуються у 

прислів"ях. (5 год.) 

03.05-07.05 
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14. 10.05-14.05 Teма 8. Реченнєві 

фразеологізми інтер'єкціо-

нального типу. Українські 

відповідники німецьких 

фразеологізмів інтер"єкціо-

нального типу. 

Лекція Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

Емоції та реакції, які 

виражають інтер"єкціо-

нальні фразеологізми. 

(5 год.) 

10.05-14.05 

15. 17.05-21.05 Реченнєві фразеологізми 

інтер'єкціонального типу. 

Українські відповідники 

німецьких фразеологізмів 

інтер"єкціонального типу: 

Вправи. 

практичне 

заняття 

Віталіш Л.П. Німецькі прислів"я 

та приказки. – Львів: ПАІС, 

2011. 

Аналіз фразеологіч-

ного матеріалу. Інтер-

претація інтер"єкціо-

нальних фразео-

логізмів. (5 год.) 

17.05-21.05 

16. 24.05-29.05 Підсумкове заняття. практичне 

заняття 

 Підсумки і висновки. 

Тест. (5 год.) 

24.05-29.05 

 


