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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 
Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 

Вибіркова 

Модулів – 1 
Спеціальність 
035  Філологія 

 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 

Спеціалізація:  
 

035 08 Класичні мови 
і літератури 

(переклад включно) 

4-й — 
Курсова робота — Семестр 

Заг. кількість годин – 180 

8-й — 
Лекції 

— — 
 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 14 

Бакалавр 
 

40 год. — 
Лабораторні 

— — 
Самостійна робота 

140 год. — 
ІНДЗ: 

— — 
Вид контролю: 

залік — 
 
 
 
 



 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: Ознайомитись з теорією фразеологізмів у латинській мові, особливістю їх 
функціонування та характером їх  використання в залежності від функціонального 
стилю твору. 
Завдання полягає у засвоєнні  
1.Механізму утворення латинських фразеологізмів та критерії їх відмежування від 
вільних словосполучень; 2. Принципів класифікації латинських фразеологізмів; 3. 
Прийомів аналізу фразеологізмів у художньому творі. 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

знати: теорію фразеологізмів у латинській мові, фактори, які сприяли і протидіяли 
утворенню фразеологізмів у латинській мові, класифікації фразеологізмів, які існують у 
латинській мові, основні лексико-семантичні моделі  латинських фразеологізмів, 
характер використання фразеологізмів в залежності від функціонального стилю твору; 
методологію студій у галузі філології, термінологію та специфіку. 

  
вміти: інтерпретувати та здійснювати лінгвостилістичний аналіз оригінальних 

латинських текстів; визначати у тексті увесь комплекс синтактико-стилістичних 
засобів, риторичних фігур та тропів; відмежувати латинські  фразеологізми від інших 
мовних одиниць, визначати лексико-семантичні моделі латинських фразеологізмів на 
конкретних прикладах, аналізувати особливості використання фразеологізмів 
окремими авторами; послуговуватися оригінальними текстами для аналізу адекватності 
наявних перекладів, перевірки варіантів відтворення фразеологізмів, ідіоматичних 
висловів та гри слів, а також лексичних особливостей мови перекладу. 

. 
 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.Предмет і завдання латинської фразеології. Стійкі словосполучення 
(фразеологізми) та їх відмежування від вільних словосполучень. 

Тема 1.   Предмет і завдання латинської фразеології. Зв'язок з іншими лінгвістичними 
дисциплінами. 
Тема 2.  Теорія словосполучення як лексичної і граматичної категорії стосовно до 
латинської мови. Механізм утворення стійких словосполучень (фразеологізмів). Їх 
відмежування від інших мовних одиниць. 
Тема3. Фактори, які протидіяли зрощенню словосполучень і утворенню фразеологізмів в 
латинській мові: 1. Особливості порядку слів в реченні з кінцевим положенням дієслова- 
присудка; 2. Дискантне розташування семантично зв’язаних слів, 3. вторгнення 
службових слів в конструкції, які могли б утворювати застиглі словосполучення 
(фразеологізми). 

Змістовий модуль 2.Класифікація латинських фразеологізмів. 
Тема 4. Класифікація латинських фразеологізмів за ступенем їх семантичної злитості. 
Тема 5. Класифікація латинських фразеологізмів за категоріальною приналежністю 
керуючого слова. 
Тема 6. Класифікація латинських фразеологізмів за семантичною ознакою 
Тема 7. Структурно-граматичні типи фразеологізмів. 
Тема 8. Фразеологізми організовані за моделюю сурядних словосполучень, підрядних 
словосполучень, речення. 
Тема 9.    Основні лексико-семантичні моделі латинських фразеологізмів.  
Тема 10   Латинсько-українські фразеологічні паралелі. 



Тема 11. Художньо-стилістичні функції латинських фразеологізмів. 
Тема 12.  Характер використання фразеологізмів в залежності від функціонального стилю 
твору. 
Тема 13.  Застосування фразеологізмів у латинських поетів золотої доби (Овідій, Вергілій, 
Горацій) модульна контрольна робота. 

          
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усь
ого  

у тому числі У
сь
ог
о  

у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання латинської фразеології. Стійкі 

словосполучення (фразеологізми) та їх відмежування від вільних словосполучень. 
 

Тема 1.   Предмет і 
завдання латинської 
фразеології. Зв'язок з 
іншими 
лінгвістичними 
дисциплінами. 

14  2   12       

Тема 2.  Теорія 
словосполучення як 
лексичної і 
граматичної категорії 
стосовно до 
латинської мови. 
Механізм утворення 
стійких 
словосполучень 
(фразеологізмів). Їх 
відмежування від 
інших мовних 
одиниць. 

16  4   12       

Тема3. Фактори, які 
протидіяли 
зрощенню 
словосполучень і 
утворенню 
фразеологізмів в 
латинській мові: 1. 
Особливості порядку 
слів в реченні з 
кінцевим 
положенням 
дієслова- присудка; 
2. Дискантне 
розташування 

14  4   10       



семантично 
зв’язаних слів, 3. 
вторгнення 
службових слів в 
конструкції, які 
могли б утворювати 
застиглі 
словосполучення 
(фразеологізми). 
Разом – змістовий 
модуль 1 

44  10   34       

Змістовий модуль 2. Класифікація латинських фразеологізмів 
 
Тема 4. Класифікація 
латинських 
фразеологізмів за 
ступенем їх 
семантичної злитості. 

12  2   10       

Тема 5. Класифікація 
латинських 
фразеологізмів за 
категоріальною 
приналежністю 
керуючого слова. 

12  2   10       

Тема 6. Класифікація 
латинських 
фразеологізмів за 
семантичною 
ознакою 

12  2   10       

Тема 7. Структурно-
граматичні типи 
фразеологізмів. 

14  2   12       

Тема 8. 
Фразеологізми 
організовані за 
моделюю сурядних 
словосполучень, 
підрядних 
словосполучень, 
речення. 

14  2   12       

Тема 9.    Основні 
лексико-семантичні 
моделі латинських 
фразеологізмів.  

14  4   10       

Тема 10   Латинсько-
українські 
фразеологічні 
паралелі. 

14  4   10       

Тема 11. Художньо-
стилістичні функції 
латинських 
фразеологізмів. 

12  4   8       



Тема 12.  Характер 
використання 
фразеологізмів в 
залежності від 
функціонального 
стилю твору. 

16  4   12       

Тема 13.  
Застосування 
фразеологізмів у 
латинських поетів 
золотої доби (Овідій, 
Вергілій, Горацій) 
модульна контрольна 
робота. 

16  4   12       

Разом – змістовий 
модуль 2 

  30   106       

 

Усього годин 
180  40   140 - - - - - - 

 
5. Теми практичних занять 

  
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1.   Предмет і завдання латинської фразеології. Зв'язок з 
іншими лінгвістичними дисциплінами. 

2 

2 Тема 2.  Теорія словосполучення як лексичної і граматичної 
категорії стосовно до латинської мови. Механізм утворення 
стійких словосполучень (фразеологізмів). Їх відмежування від 
інших мовних одиниць. 

4 

3 Тема3. Фактори, які протидіяли зрощенню словосполучень і 
утворенню фразеологізмів в латинській мові: 1. Особливості 
порядку слів в реченні з кінцевим положенням дієслова- 
присудка; 2. Дискантне розташування семантично зв’язаних слів, 
3. вторгнення службових слів в конструкції, які могли б 
утворювати застиглі словосполучення (фразеологізми). 

4 

4 Тема 4. Класифікація латинських фразеологізмів за ступенем їх 
семантичної злитості. 

2 

5 Тема 5. Класифікація латинських фразеологізмів за 
категоріальною приналежністю керуючого слова. 

2 

6 Тема 6. Класифікація латинських фразеологізмів за семантичною 
ознакою 

2 

7 Тема 7. Структурно-граматичні типи фразеологізмів. 2 
8 Тема 8. Фразеологізми організовані за моделюю сурядних 

словосполучень, підрядних словосполучень, речення. 
2 

9 Тема 9.    Основні лексико-семантичні моделі латинських 
фразеологізмів.  

4 

10 Тема 10   Латинсько-українські фразеологічні паралелі. 4 
11 Тема 11. Художньо-стилістичні функції латинських 

фразеологізмів. 
4 

12 Тема 12.  Характер використання фразеологізмів в залежності від 4 



функціонального стилю твору. 
13 Тема 13.  Застосування фразеологізмів у латинських поетів 

золотої доби (Овідій, Вергілій, Горацій) модульна контрольна 
робота. 

4 

 Разом 40 
                                                                                      

 
 
 
 
 

6. Самостійна робота 
 

№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теми рефератів  
1. Сучасний етап дослідження латинської фразеології 
(12 год) 

12 

2 Підготувати презентацію на тему: 
Латинські фразеологізми, зафіксовані лексикографічними 
джерелами (словники крилатих латинських висловів 
Ю.Цимбалюка, Н.Т. Бабичева і Я.М. Боровського, Ю. 
Цибульника, в.П. Сомова і ін..; загально мовні латинські 
словники.) 
(12 год) 

12 

3 Реферат на тему: 
Типи латинських фразеологічних зворотів. 
(10 год) 

10 

4 Реферат на тему: 
Класифікація латинських фразеологізмів за їхнім походженням 
(10 год) 

10 

5 Презентація на тему: Книжні  фразеологічні звороти 
(10 год) 

10 

6 Реферат на тему:  
Народно–розмовні фразеологічні звороти 
(10 год) 

10 

7 7. Навести мінімум 15 прикладів латинських фразеологізмів 
різних структурно-граматичних типів, на основі лексикографічних 
джерел. 
(12 год) 

12 

8 Реферати на тему: 
1. Сурядна модель латинських словосполучень. 
2. Підрядна модель латинських словосполучень. 
3. Речення – як модель організації латинського словосполучення. 
(12 год) 

12 

9 Доповідь на тему: 
1. Іменні фразеологізми (з означенням-епітетом).  
2. Дієслівно- предикативні фразеологізми. 
(10 год) 

10 

10 Написання рефератів: Теми рефератів: Латинсько-іншомовні 
фразеологічні паралелі 
(10 год) 

10 



11 Теми рефератів 
 1. Стилістичне використання латинських   фразеологізмів 
(8 год) 

8 

12 Презентація на тему: 1. Особливості вживання латинських 
фразеологізмів у творах історичного жанру 
2. Особливості вживання латинських фразеологізмів у комедіях. 
3. Особливості вживання латинських фразеологізмів у латинській 
трагедії. 
(12год) 

12 

 Теми рефератів: 
1. Застосування фразеологізмів у Тіта Лівія. 
2. Застосування фразеологізмів у Тацита. 
3. Застосування фразеологізмів у елегіях Тібула 4. Застосування 
фразеологізмів Проперцієм. 
(12 год) 

12 

 Разом  140 
 
 

7. Методи навчання 
 

Головними методами навчання є: 
• словесні методи (бесіди з елементами формування проблемних завдань); 
• наочні методи (мультимедійні презентації); 
• практичні методи (читання, переклад); 
• проблемно-пошукові (виконання завдань самостійної роботи, спрямованих на 

активізацію отриманих знань під час аудиторних занять та виробленню навичок 
самостійної пізнавальної діяльності). 

 
8. Методи контролю 

 
Контрольне опитування, творче завдання, залік. 

                                                                                
9.  Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 
співідношенням:  контрольна робота: 50 % семестрової оцінки; поточне оцінювання: 50% 
семестрової оцінки. Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзамен, диференційований залік Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Відмінно 

Зараховано В 81-89 
4 Добре 

Дуже добре 
С 71-80 Добре 



D 61-70 
3 Задовільно 

Задовільно 
Е  51-60 Достатньо 

 
11. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни охоплює: 

1. Електронні ресурси кафедри (https://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-
filolohiji); 

2. Підручники та посібники, зазначені у списку літератури; 
3. Дидактичні матеріали на практичних заняттях; 
4. Інформаційні ресурси Інтернет. 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
1. Мисловська Л. структурно-семантичні особливості латинських фразеологізмів /Леся 

Мисловська // Іноземна філологія. – 2011. Вип. 122. – С.44-50 
2. Осипов П. Латинська фразеологія . Словник: довідник / П.Осипов. – К.: Академ видав , 

2008 
3. Шевченко Г.И. Фразеология античного происхождения в словянских языках / Г.И. 

Шевченко  - Минск : БГУ, 2005. – 211 с. 
4. Schonberg O/ Lateinische Phraseologie / O Schonberg// - Heidelberg, 1955 

Допоміжна 
1. Бабичев Н.Т. Словарь латинских крилатых выражений /  Н.Т. Бабичев,  Я.М. Боровский; 

под. Ред Я.М. Боровского . М. - : Русский Язык, 1982. 959 с. 
2. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки / Ю.В. Цимбалюк. – К  Вища школа, 1990 – 

436с. 
14. Інформаційні ресурси 

 

1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти) 
2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти) 
3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції) 
4. Perseus Project: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman 
(тексти, інші матеріали) 

5. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm 
 

 

 

 

        

https://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-filolohiji
https://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-filolohiji
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/augustana.html
http://www.intratext.com/Catalogo/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm
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