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Інформація
про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для
того, щоб оволодіти основними теоретичними та методологічними засадами дослідження
релігійної фразеології в сучасному мовознавстві, комунікативній лінгвістиці.
Тому у курсі представлено основні властивості релігійних фразеологічних одиниць, джерела
їх походження  та  класифікацію з метою розширення уявлення про еволюційні процеси
релігійної фразеології, структурні особливості.
Курс навчальної дисципліни передбачає комплексний аналіз прагматичних та семантичних
аспектів функціонування релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової
інформації, виявлення чинників впливу текстового та контекстуального оточення на їх
комунікативний характер, а також джерел оновлення структури релігійних фразеологічних
одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних
трансформацій.
Курс складається з практичних та лекційних занять, що дозволить проаналізувати сучасні
теорії, методи системного дослідження релігійної фразеології у засобах масової інформації,
розглянути релігійні фразеологічні одиниці як універсалії мас-медійної комунікації,
об’єктивувати стилістичний потенціал фразеологічної одиниці у медіатексті.
Лінгвістичний компонент курсу допоможе студентам визначити структурно-семантичні
особливості релігійних фразеологічних одиниць, їх відтворення у лінгвістичній теорії,
прослідкувати на прикладах формування нових значень шляхом концептуальної інтеграції
при структурно-смислових трансформаціях релігійних фразеологічних одиниць у текстах
засобів масової інформації.
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французька для освітньо-професійної програми Французька та друга іноземні мови і
літератури, яка викладається у 3 семестрі (2 курс магістр) в обсязі 3,5 кредити (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Програма має загальноосвітнє значення і забезпечує всебічну підготовку та закладає основу
для опанування знаннями з релігійної фразеології французької мови, формує вміння й
навички доречно й правильно вживати релігійні фразеологічні одиниці у текстових
фрагментах засобів масової інформації, визначати кореляцію їх тлумачень, характер
синонімічних зв'язків.

Мета та цілі
курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Релігійна фразеологія в текстах масової
інформації: комунікативно-прагматичний аспект» є навчити студентів застосовувати на
практиці теоретичні методи лінгвопрагматики та проводити системний аналіз релігійних
фразеологічних одиниць з метою визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу в
дискурсі сучасної французької преси.
Основна мета навчальної дисципліни полягає у тому, щоб за допомогою комплексного
аналізу виявити семантичні та прагматичні аспекти актуалізації релігійних фразеологічних
одиниць у засобах масової інформації, простежити закономірності їхнього
трансформованого фразеотворчого розвитку, представити мовні та позамовні чинники у
формуванні нових релігійних значень, а також здійснити узагальнення щодо осмислення
ролі релігійних фразеологічних одиниць у механізмах фразеотворення та виявити
притаманні їм образні комунікативно-прагматичні домінанти;
-дати ґрунтовні знання про ознаки релігійних фразеологічних одиниць і їхні функції в
мовленні, види фразеологічних одиниць за семантичною злитістю, причини змін
фразеологічного складу французької мови;
- розширити уявлення про еволюційні процеси семантики та прагматики релігійних
фразеологічних одиниць у жанрових варіантах публіцистичного дискурсу та комунікативну
концепцію мовця;
- простежити закономірності трансформованого фразеотворчого розвитку релігійних
фразеологічних одиниць, представити мовні та позамовні чинники у формуванні нових
релігійних значень;
- збагачувати й активізувати фразеологічний запас, сприяти оволодінню мовленнєвим
етикетом, засобами  релігійної фразеології;
- зуміти представити предметно-поняттєву класифікацію релігійних фразеологічних одиниць
у лексикографічних джерелах;
- проводити системний аналіз релігійних фразеологічних одиниць з метою визначення
їхнього семантико-прагматичного потенціалу в дискурсі сучасних текстів засобів масової
інформації;
- з'ясувати причини, яким підпорядковується вибір та вживання релігійних фразеологічних
одиниць, як важливого засобу побудови аргументованого викладу інформації, у текстах
засобів масової інформації для досягнення комунікативно-прагматичного ефекту;
- навчити студентів застосовувати на практиці теоретичні методи дослідження
лінгвопрагматики; аналізувати публіцистичний дискурс у лінгвістичній теорії, його
структурні особливості;
- визначити особливості семантики і функціонування національно-прецедентних феноменів
релігійного когнітивного простору в засобах масової інформації;
- дослідити релігійні фразеологічні одиниці у знаковому національно-культурному
“просторі”, що є способом виявлення культурно-національної конотації; національно-
прецедентні феномени в публіцистичному дискурсі;
- ознайомити студентів з особливостями творення релігійних фразеологічних одиниць у
французькій мові, ознаками та функціями в мовленні; науковими підходами до аналізу та



структурування релігійних фразеологічних одиниць;
- представити медійну фразеологія та категорію експресивності: стилістичні
взаємозалежності; засоби вираження та інтенсифікації  оцінно-емотивної домінанти
релігійних фразеологічних одиниць;
- представити приклади семантичного переосмислення релігійних фразеологічних одиниць
у текстах засобів масової інформації (когнітивна метафора/метонімія);

- виокремлювати та класифікувати явища варіативності та синонімії, визначати
парадигматичні відношення релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової
інформації;
- формувати вміння й навички доречно й правильно вживати релігійні фразеологічні одиниці
в різноманітних ситуаціях спілкування, користуватися фразеологічними словниками та
довідниками;
- аналізувати французькі текстові фрагменти засобів масової інформації.
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Тривалість
курсу

Загальна кількість годин - 105 год.

Обсяг курсу 35 години аудиторних занять. З них 21 години лекцій, 14 годин практичних та 70 годин
самостійної роботи

Очікувані
результати
навчання

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:

 властивості релігійних фразеологічних одиниць, джерела походження та
класифікацію;

 комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості функціонування
релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації,
закономірності їхнього трансформованого розвитку;

 основні способи перекладу фразеологічних одиниць у релігійних текстах та сучасних
текстах засобів масової інформації, ознаки інтертекстуальності;

 особливості творення релігійних фразеологічних одиниць у французькій мові, ознаки
та функції в мовленні; методи системного дослідження релігійної фразеології у
засобах масової інформації;

 семантичні процеси, що супроводжуються структурно-смисловою трансформацією
релігійних фразеологічних одиниць;

 вплив фразеологічних модифікацій на утворення нових одиниць та релігійних значень
шляхом концептуальної інтеграції; напрями вторинних фразеотворень;

 головні чинники, що впливають на ступінь активності вживання та сприяють процесу
фразеологізації;

 засоби вираження та інтенсифікації  оцінно-емотивної домінанти  релігійних
фразеологічних одиниць;

 мовні та позамовні чинники, які сприяють процесу фразеологізації фрагментів
релігійного тексту;

 аналіз інноваційнаї фразеологічної вербалізації (лінгвокогнітивний та
соціолінгвістичний параметри);

 міжмовну типологію та джерела оновлення структури релігійних фразеологічних
одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних
трансформацій;
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 національно - прецедентні феномени релігійного когнітивного простору в
публіцистичному дискурсі.

Вміти:
 оволодіти методологічними засадами дослідження лінгвальних об'єктів на різних

рівнях мовної структури; простежити розвиток еволюційних процесів релігійної
французької фразеології та культурно-комунікативну концепцію мовця;

 аналізувати сучасні теорії, методи системного дослідження релігійної фразеології у
засобах масової інформації;

 прослідкувати хронологію активності використання релігійних фразеологічних
одиниць у сучасних текстах засобів масової інформації; визначення їхнього
семантико-прагматичного потенціалу;

 порівняти методи дослідження релігійної фразеології в українському та зарубіжному
мовознавстві;

 дослідити релігійні фразеологічні одиниці у знаковому національно-культурному
“просторі”, що є способом виявлення культурно-національної конотації; виявити
національно - прецедентні феномени;

 представити предметно-поняттєву класифікацію релігійних фразеологічних одиниць у
лексикографічних джерелах;

 виявити міжмовну типологію та джерела оновлення структури релігійних
фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-
семантичних трансформацій; простежити закономірності їх трансформованого
фразеотворчого розвитку;

 визначити та дослідити внутрішні закономірності релігійних фразеологічних одиниць
у текстах засобів масової інформації, джерела оновлення їх структури в результаті
процесів второнних фразотворень;

 простежити залежність між активацією їх функціонування у текстах оригіналу та
сучасних текстах засобів масової інформації, визначати кореляцію тлумачень;

 розмежувати узуальну та оказіональну варіантність в результаті процесів вторинного
фразеотворення; здійснити порівняльний аналіз традиційної релігійної форми
фразеологічних одиниць з її оказіональним варіантом;

 визначити мовні механізми структурно-смислових трансформацій релігійних
фразеологічних одиниць внаслідок синтагматичних та парадигматичних віднощень
між одиницями: синонімії, антонімії, омонімії.

Ключові
слова

Релігійні фразеологічні одиниці, тексти засобів масової інформації, вторинне
фразеотворення, структурно-смислові трансформації, оказіональний варіант, кореляція
тлумачень, дефразеологізація, символізація власної назви, комунікативно-прагматичний
аспект, національно-прецедентні феномени, релігійний когнітивний простір, оцінно-
емотивна домінанта, когнітивна метафора.

Формат курсу Очний
Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем

Теми Змістовий модуль 1.Релігійна фразеологія як об'єкт дослідження в системі французької
мови. Комунікативно-прагматичний аспект.
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади дослідження релігійної фразеології в сучасному
мовознавстві / комунікативна лінгвістика. Лінгвістичні школи. Тематична
репрезентативність релігійних фразеологічних одиниць у лексикографічних джерелах.
Тема 2. Жанрові диференційні ознаки текстів засобів масової інформації. Типологізація
жанрів. Лінгвістична парадигма. Комунікативно-прагматичний аспект інтерпретації
релігійних фразеологічних одиниць в сучасних текстах засобів масової інформації.



Публіцистичний дискурс у призмі лінгвопрагматики. Когнітична теорія дискурсу.
Тема 3. Релігійні фразеологічні одиниці: особливості інтерпретації тексту. Мовні та
позамовні чинники процесу фразеологізації фрагментів релігійних текстів. Реалії: шляхи
аналізу та способи перекладу релігійних фразеологічних одиниць у текстових фрагментах
засобів масової інформації, кореляція тлумачень. Фразеологічні одиниці в текстах засобів
масової інформації як вияви інтертекстуальності.
Тема 4. Індивідуально-авторські новації. Національно-прецедентні феномени релігійного
когнітивного простору в публіцистичному дискурсі. Вербалізація елементів національної
когнітивної бази. Лінгвокультурологічні дослідження.
Тема 5. Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності.
Засоби вираження та інтенсифікації  оцінно-емотивної домінанти  релігійних фразеологічних
одиниць.

Змістовий модуль 2. Структурно-смислові модифікації релігійних фразеологічних
одиниць у текстах засобів масової інформації. Лінгвокогнітивний аспект.
Тема 1. Структурно-семантичні особливості релігійних фразеологічних одиниць у текстах
засобів масової інформації. Закономірності трансформованого фразеотворчого розвитку
релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації.
Тема 2. Образність релігійних фразеологічних одиниць. Семантичне переосмислення
релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації (когнітивна
метафора/метонімія). Релігійні фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом.
Символізація власної назви.
Тема 3. Структурно-смислові модифікації релігійних фразеологічних одиниць у текстах
засобів масової інформації. Формування нових релігійних значень шляхом концептуальної
інтеграції при структурно-смислових трансформаціях релігійних фразеологічних одиниць.
Заміна (субституція), розширення структури, фразеологічна контамінація дефразеологізація,
буквалізація значення, подвійна актуалізація.
Тема 4. Інноваційна фразеологічна вербалізація (лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний
параметри). Фразеологічна деривація (прогресивна афіксальна фразеологічна деривація,
субститутивна афіксальна фразеологічна деривація, регресивна афіксальна фразеологічна
деривація та безафіксальна фразеологічна деривація (фразеологічна конверсія)).
Тема 5. Синонімія та варіативність релігійних фразеологічних одиниць. Виокремлення та
класифікація явищ. Парадигматичні відношення релігійних фразеологічних одиниць у
текстах засобів масової інформації.

Підсумковий
контроль,
форма

Залік в кінці 3 семестру (2 курс магістр) - комбінований

Пререквізити Для вивчення курсу студентам потрібно володіти рівнем мовної компетенції С2 згідно із
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, добре володіти термінологічною
системою та основними поняттями стилістики, лексикології, комунікативної лінгвістики.
Студенти також потребують базових знань з фразеології французької мови з метою
подальшого вивчення особливостей функціонування  релігійних фразеологічних одиниць у
сучасному французькому медійному дискурсі.
Отримані знання сприятимуть оволодінню мовленнєвим етикетом, засобами  релігійної
фразеології, дозволять збагатити й активізувати фразеологічний запас, а також застосовувати
на практиці теоретичні методи дослідження лінгвопрагматики; проводити системний аналіз
релігійних фразеологічних одиниць з метою визначення їхнього семантико-прагматичного
потенціалу в дискурсі сучасної французької преси.

Навчальні Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки,



методи та
техніки, які
будуть

використовув
атися під час
викладання

курсу

навчальні спільноти і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусія, опорні конспекти
лекцій, мультимедійні графіки та таблиці, презентації, самооцінювання, опитування.
Інтерактивні методи:  кооперативне навчання (робота в групах, пара, коло ідей), колективно-
групове навчання (мозковий штурм), ситуативне моделювання (рольова гра, імітаційні ігри,
глобальна симуляція, дидактичні ігри та розваги)

Необхідне
обладнання

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни, а саме: текст лекцій, комп'ютер,
проектор. Вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення,
крім загально вживаних програм і операційних систем.

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
*практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки: максимальна кількість балів — 25
*контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки: максимальна кількість балів — 25
Отже максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка
завершується екзаменом/заліком, становить за поточну успішність 50 балів,
*іспит/залік : 50% семестрової оцінки.
Максимальна кількість балів - 100
- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в

балах

Оцінка

ECTS

Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з

диференційован

ого заліку

Залік

90 – 100 А відмінно Відмінно

Зараховано
81-89 В дуже добре

Добре
71-80 С добре

61-70 D задовільно
Задовільно

51-60 Е достатньо

0- 50 FX незадовільно Незадовільно Незараховано

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних
робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих
видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній
шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують
викладання відповідних дисциплін.



Оцінювання знань студентів з французької мови здійснюється шляхом проведення кредитно-
модульних контрольних заходів, які включають поточний, підсумковий модульний,
підсумковий семестровий контроль та підсумковий контроль за весь курс навчання.

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на
меті перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів) та рівня їх підготовленості
до виконання конкретної форми мовленнєвої діяльності. Результати проміжного контролю за
модуль визначаються як середня величина з поточних оцінок за певну форму мовленнєвої
діяльності. Оцінка за окремий вид мовленнєвої діяльності визначається як середня величина
з поточних оцінок за відповідний вид мовленнєвої діяльності у певному відрізку
навчального процесу. Кількість поточних оцінок за певний вид мовленнєвої діяльності, що
опосередковано відображає питому вагу цього виду мовленнєвої діяльності в навчальному
курсі, залежить від мети навчання на кожному етапі навчального процесу, індивідуальних
особливостей студентів та інших факторів.

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і
самостійну роботу студента.

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання після закінчення логічно завершеної частини практичних занять з французької
мови (модуля). Завданням підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та
засвоєння певного матеріалу, вироблення відповідних мовленнєвих навичок, умінь
самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити їх зміст, умінь представити певний
вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та система оцінювання рівня
знань та умінь студентів визначаються кафедрою та відображаються у робочій програмі
дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань та умінь та навичок студентів може
проводитися у формі тестів або контрольних робіт.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку
або іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в
терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. Залік та
іспит – це форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом
теоретичного та практичного програмного матеріалу з французької мови за певний відрізок
навчального процесу, здатності творчо використовувати одержані знання та уміння,
формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Залік та іспит проводяться у формі
виконання письмових завдань (письмовий залік/іспит), усних завдань (усний залік/іспит) або
їх комбінації (комбінований залік/іспит). Зміст екзаменаційних завдань затверджується
кафедрою у строки, передбачені нормативними актами університету.

Підсумковий контроль за весь курс навчання проводиться у формі іспиту, зміст і
форма проведення якого визначається кафедрою.

Контроль виконання навчального плану проводиться методом модульного тестування,
оцінювання реферативних робіт, виступів на семінарах та усної відповіді на іспиті за 100
бальною шкалою у семестр.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в
національній 4-бальній системі (“5”, “4”, “3”, “2”). Критерії такого оцінювання подані в
таблиці далі (1 – № п/п; 2 – види навчальної діяльності; 3 – оцінка; 4 – критерії оцінки).
1 2 3 4

1. Аудиторна
робота

5 Рецептивні види мовленнєвої діяльності: рівень розуміння – 90-
100%.
Продуктивні види мовленнєвої діяльності: повна відповідність
висловлювання темі; логічна побудова мовлення; та розкриття



теми; вживаність різноманітних мовних засобів, відповідність
обсягу висловлювання вимогам програми.
Переклад: досконалий усний та письмовий переклад  релігійних
фразеологічних  одиниць, комплексний аналіз прагматичних та
семантичних аспектів функціонування релігійних
фразеологічних одиниць у різних жанрових варіантах  текстів
масової інформації (типологізація жанрів), вплив текстового та
контекстуального оточення на їх комунікативний характер.
Володіння матеріалом курсу в повному обсязі (90-100%).
Студент представляє сучасні дослідження лінгвальних об'єктів
на різних рівнях мовної структури, простежує розвиток
еволюційних процесів французької фразеології та культурно-
комунікативної концепції мовця. Розпізнає типи фразеологічних
одиниць (структурний, функціональний, семантичний) з
посиланнями та цитатами. Досліджує основні положення теорії
фразеології, осмислення предмету та сутності фразеології,
лінгвістичні школи.
Порівняє методи дослідження релігійної фразеології в
українському та зарубіжному мовознавстві.
Визначає перспективні напрями дослідження релігійних
фразеологічних одиниць в сучасних текстах масової інформації,
виявляє мовні та позамовні чинники, які сприяють процесу
фразеологізації фрагментів публіцистичного тексту.
Проводить системний аналіз релігійних фразеологічних одиниць
з метою визначення їхнього семантико-прагматичного
потенціалу в дискурсі сучасної французької преси. Прослідковує
на прикладах вживання національно-прецедентних феноменів
релігійного когнітивного простору в публіцистичному дискурсі,
порівнює лінгвокультурологічні дослідження.
Визначає та прослідковує внутрішні закономірності  релігійних
фразеологічних одиниць  у міні та макроконтекстах, джерела
оновлення їх структури в результаті процесів второнних
фразотворень. Представляє системні структурно-смислові
модифікації релігійних фразеологічних одиниць у текстах
засобів масової інформації (субституція, розширення структури,
фразеологічна контамінація, дефразеологізація, буквалізація
значення, подвійна актуалізація) Визначає перспективи
дослідження.



4 Рецептивні види мовленнєвої діяльності: рівень розуміння
мовлення – 75-89%.
Продуктивні види мовленнєвої діяльності: повна відповідність
висловлювання темі; логічна побудова мовлення; та розкриття
теми; вживаність різноманітних мовних засобів, дещо менший
обсяг висловлювання.
Переклад: адекватний усний та письмовий переклад  релігійних
фразеологічних одиниць, комплексний аналіз прагматичних та
семантичних аспектів функціонування фразеологічних
релігійних одиниць у різних жанрових варіантах текстів масової
інформації, вплив текстового та контекстуального оточення на їх
комунікативний характер.
Володіння матеріалом курсу в повному обсязі 75-89%; наявність
помилок та незначних розходжень у тлумаченнях.
Простежує розвиток еволюційних процесів французької
фразеології та культурно-комунікативної концепції мовця, але не
достатньо чітко аналізує та  розпізнає типи фразеологічних
одиниць (структурний, функціональний, семантичний), допускає
незначні помилки у засобах творення релігійних фразеологічних
одиниць.
Визначає напрями дослідження релігійних фразеологічних
одиниць, не зазначаючи при цьому перспективи, які сприяють
процесу фразеологізації фрагментів публіцистичного тексту.
Проводить аналіз  релігійних фразеологічних одиниць з метою
визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу в
дискурсі сучасної французької преси. Визначає внутрішні
закономірності релігійних фразеологічних одиниць, джерела
оновлення їх структури в результаті процесів второнних
фразотворень. Вміє пояснити процес дефразеологізацї
релігійних фразеологічних одиниць, узуальну та оказіональну
варіантність фразеологічних релігійних одиниць як прояв
процесів вторинних фразотворень, без цитувань та посилань.



3 Рецептивні види мовленнєвої діяльності: рівень розуміння
мовлення – 50-74%.
Продуктивні види мовленнєвої діяльності: відповідність
висловлювання темі та логічна побудова висловлювання, але
неповне розкриття теми й вживаність одноманітних мовних
засобів, мінімально достатній обсяг висловлювання вимогам
програми.
Переклад: некоректний усний та письмовий переклад релігійних
фразеологічних одиниць, неповний аналіз прагматичних та
семантичних аспектів функціонування релігійних
фразеологічних одиниць у різних жанрових варіантах текстів
засобів масової інформації, неповна відповідність представлення
релігійних фразеологічних одиниць і перекладу.
Володіння матеріалом курсу в повному обсязі 50-74%; наявність
мовних помилок  та розходжень у тлумаченнях.
Не вміє пояснити та простежити розвиток еволюційних процесів
французької фразеології та культурно-комунікативної концепції
мовця. Представляє типи фразеологічних одиниць (структурний,
функціональний, семантичний), але не вміє їх аналізувати,
допускає помилки у засобах творення релігійних фразеологічних
одиниць.
Не вміє окреслити сукупність засобів творення релігійних
фразеологічних одиниць та допускає значні помилки, не зазначає
перспективи дослідження релігійних фразеологічних одиниць,
які сприяють процесу фразеологізації фрагментів
публіцистичного тексту.
Студент не вміє проводити аналіз прагматичних та семантичних
аспектів функціонування релігійних фразеологічних одиниць,
визначити їх внутрішні закономірності у міні та макро
контекстах публіцистичних видань.
Представляє в загальних рисах процеси семантичного
переосмислення внаслідок процесів метафоризації та
метонімізації, а також характер процесу символізації релігійної
власної назви. Не чітко розпізнає та виявляє міжмовну типології
релігійних фразеологічних одиниць на всіх рівнях їхньої
структурно-семантичної організації;
Важко відрізняє фразеологічні варіанти від синонімів (типи,
приклади); нечітко характеризує фразеологічні антоніми.
Невміло пояснює процес дефразеологізацї релігійних
фразеологічних одиниць, узуальну та оказіональну варіантність
одиниць  без посилань на тексти засобів масової інформації.



2 Рецептивні види мовленнєвої діяльності: рівень розуміння
мовлення – нижче 50%.
Продуктивні види мовленнєвої діяльності: неповна відповідність
висловлювання темі; відсутність логічності в побудові мовлення;
недостатнє розкриття теми; обмеженість уживаності мовних
засобів, обсяг висловлювання недостатній.
Переклад: неадекватність й невідповідність усного та
письмового перекладу релігійних фразеологічних одиниць
вихідному тексту, нездатність здійснити аналіз прагматичних та
семантичних аспектів функціонування релігійних
фразеологічних одиниць у різних жанрових варіантах
публіцистичного дискурсу.
Володіння матеріалом курсу в обсязі нижче 50%; наявність
значної кількості помилок та розходжень у тлумаченнях.
Студент не може представити дослідження лінгвальних об'єктів
на різних рівнях мовної структури, не вміє розпізнати типи
фразеологічних одиниць (структурний, функціональний,
семантичний). Не здатний окреслити засоби творення релігійних
фразеологічних одиниць та допускає суттєві помилки.
Не зазначає перспектив дослідження релігійних фразеологічних
одиниць у публіцистичному дискурсі, які сприяють процесу
фразеологізації фрагментів публіцистичного тексту.
Студент не може провести аналіз прагматичних та семантичних
аспектів функціонування релігійних фразеологічних одиниць у
різних жанрових варіантах публіцистичного дискурсу, не
визначає внутрішні закономірності релігійних фразеологічних
одиниць  у міні та макроконтекстах публіцистичних видань.
Студент не вміє охарактеризувати процеси семантичного
переосмислення внаслідок процесів метафоризації та
метонімізації, важко розпізнає та виявляє міжмовну типології
релігійних фразеологічних одиниць на всіх рівнях їхньої
структурно-семантичної організації.
Студентові не вдається відрізнити фразеологічні варіанти від
синонімів (типи, приклади), визначити фразеологічні антоніми.
Не вміє пояснити процес дефразеологізацї релігійних
фразеологічних одиниць, охарактеризувати узуальну та
оказіональну варіантність релігійних фразеологічних одиниць.
Не проводить жодного аналізу текстового матеріалу, не наводить
жодних прикладів чи цитувань.

2. Самостійна
робота
студента

5 90-100% виконаних робіт

4 75-89% виконаних робіт

3 50-74% виконаних робіт



2 Менше 50% виконаних робіт

3 Модульна
контрольна
робота

5 90-100% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи

4 75-89% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи

3 50-74% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи

2 Менше 50% виконання усіх розділів модульної контрольної
роботи

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий
тест (залік)

Сума

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
50 100

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе,
вирішення кейсу).
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 обману.
Відвідання 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. Релігійна фразеологія як об'єкт дослідження в системі французької мови. Комунікативно-
прагматичний аспект. Теоретичні та методологічні засади дослідження релігійної
фразеології в сучасному мовознавстві / комунікативна лінгвістика. Лінгвістичні школи..
2. Жанрові диференційні ознаки текстів засобів масової інформації. Типологізація жанрів.



Лінгвістична парадигма. Публіцистичний дискурс у призмі лінгвопрагматики. Когнітична
теорія дискурсу.
3. Мовні та позамовні чинники процесу фразеологізації фрагментів релігійних текстів.
Реалії: шляхи аналізу та способи перекладу Фразеологічні одиниці в текстах засобів масової
інформації як вияви інтертекстуальності.
4. Індивідуально-авторські новації. Національно-прецедентні феномени релігійного
когнітивного простору в публіцистичному дискурсі. Лінгвокультурологічні дослідження.
5. Медійна фразеологія та категорія експресивності Засоби вираження оцінно-емотивної
домінанти  релігійних фразеологічних одиниць.
6. Структурно-смислові модифікації релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів
масової інформації. Лінгвокогнітивний аспект.
7. Образність релігійних фразеологічних одиниць. Семантичне переосмислення релігійних
фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації (когнітивна
метафора/метонімія).
8. Структурно-смислові трансформаціях релігійних фразеологічних одиниць. Заміна
(субституція), розширення структури, фразеологічна контамінація дефразеологізація,
буквалізація значення, подвійна актуалізація.
9. Інноваційна фразеологічна вербалізація (лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний
параметри). Фразеологічна деривація (прогресивна афіксальна фразеологічна деривація,
субститутивна афіксальна фразеологічна деривація, регресивна афіксальна фразеологічна
деривація та безафіксальна фразеологічна деривація (фразеологічна конверсія)).
10. Синонімія та варіативність релігійних фразеологічних одиниць. Виокремлення та
класифікація явищ. Парадигматичні відношення релігійних фразеологічних одиниць у
текстах засобів масової інформації.

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



СХЕМА КУРСУ

«Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації:
Комунікативно-прагматичний аспект»,

що викладається в межах  ОПП Французька та друга іноземні мови і літератури другого
(магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 035 Філологія спеціалізації

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

3 семестр магістратури (2022 навчальний рік)

Тиж. / дата /
год.-

Тема, план, короткі тези Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,

самостійна,
дискусія,
групова
робота)

Література.***
Ресурси в
інтернеті

Завдання, год Термін
виконання

Тиж.1 Релігійна фразеологія як об'єкт
дослідження в системі
французької мови.
Комунікативно-прагматичний
аспект.

Теоретичні та методологічні
засади дослідження релігійної
фразеології в сучасному
мовознавстві / комунікативна
лінгвістика.

Лінгвістичні школи.

Тематична репрезентативність
релігійних фразеологічних
одиниць у лексикографічних
джерелах.

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Конспектування,
діалог з
викладачем,
дискусія

Аналіз текстового
матеріалу

1-ий
тиждень

Тиж.2 Жанрові диференційні ознаки
текстів засобів масової
інформації. Типологізація
жанрів. Лінгвістична
парадигма.

Комунікативно-прагматичний
аспект інтерпретації релігійних
фразеологічних одиниць в
сучасних текстах засобів
масової інформації.

Публіцистичний дискурс у

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Відповіді на
запитання у формі
індивідуальної
доповіді  чи
презентації

2-ий
тиждень



призмі лінгвопрагматики.
Когнітична теорія дискурсу.

Релігійні фразеологічні
одиниці: особливості
інтерпретації тексту.

Мовні та позамовні чинники
процесу фразеологізації
фрагментів релігійних текстів.

Фразеологічні одиниці в
текстах засобів масової
інформації як вияви
інтертекстуальності.

Аналіз текстового
матеріалу

Тиж.3 Індивідуально-авторські
новації.

Національно-прецедентні
феномени релігійного
когнітивного простору в
публіцистичному дискурсі.

Вербалізація елементів
національної когнітивної бази.
Лінгвокультурологічні
дослідження.

Медійна фразеологія та
категорія експресивності:
стилістичні взаємозалежності.

Засоби вираження та
інтенсифікації  оцінно-
емотивної домінанти
релігійних фразеологічних
одиниць.

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Конспектування,
діалог з
викладачем,
дискусія

Аналіз текстового
матеріалу

3-ий
тиждень

Тиж.4 Структурно-семантичні
особливості релігійних
фразеологічних одиниць у
текстах засобів масової
інформації.
Структурно-смислові
модифікації релігійних
фразеологічних одиниць у
текстах засобів масової
інформації.

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Виконання
індивідуальних
практичних
завдань у
письмовій формі

4-ий
тиждень



Формування нових релігійних
значень шляхом концептуальної
інтеграції при структурно-
смислових трансформаціях
релігійних фразеологічних
одиниць. Заміна (субституція),
розширення структури,
фразеологічна контамінація
дефразеологізація, буквалізація
значення, подвійна актуалізація.

Аналіз
текстового
матеріалу.

Тиж.5 Образність релігійних
фразеологічних одиниць.

Семантичне переосмислення
релігійних фразеологічних
одиниць у текстах засобів
масової інформації (когнітивна
метафора/метонімія).

Релігійні фразеологічні одиниці
з ономастичним компонентом.

Символізація власної назви.

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Конспектування,
діалог з
викладачем,
дискусія

Аналіз текстового
матеріалу.

5-ий
тиждень

Тиж.6 Інноваційна фразеологічна
вербалізація (лінгвокогнітивний
та соціолінгвістичний
параметри).

Фразеологічна деривація
(прогресивна афіксальна
фразеологічна деривація,
субститутивна афіксальна
фразеологічна деривація,
регресивна афіксальна
фразеологічна деривація та
безафіксальна фразеологічна
деривація (фразеологічна
конверсія)).

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Відповіді на
запитання у формі
індивідуальної
доповіді  чи
презентації

6-ий
тиждень

Тиж.7 Синонімія та варіативність
релігійних фразеологічних
одиниць.
Виокремлення та класифікація
явищ.

Парадигматичні відношення
релігійних фразеологічних

Лекція

Практичне
заняття

Самостійна
робота

Див. пункт
«Література
для вивчення
дисципліни»

Лекція 3 год

Практичне
заняття 2 год

Сам.робота 10 год

Виконання
індивідуальних
практичних

7-ий
тиждень



одиниць у текстах засобів
масової інформації.

завдань у
письмовій формі

Форма підсумкового контролю:
контрольна підсумкова робота

Реалії: шляхи аналізу та
способи перекладу релігійних
фразеологічних одиниць у
текстових фрагментах засобів
масової інформації, кореляція
тлумачень.

Самостійна
робота

Виконання
тестових завдань
у письмовій
формі.

Виставлення
залікових оцінок

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.

Зміст СРС з дисципліни "Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації:
комунікативно-прагматичний аспект” складається з таких видів роботи:
- індивідуальна підготовка до заняття: читання, аналітичне опрацювання сучасних
публіцистичних видань;
- консультування з літературно-критичними джерелами;
 підготовка до аудиторних занять;
 виконання практичних завдань протягом семестру;
 самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичного плану;
 переклад фразеологічних релігійних одиниць у текстових фрагментах засобів масової

інформації;
 пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу;
 читання адаптованих і неадаптованих творів літератури франкомовних країн;
 підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до модульних і комплексних контрольних

робіт.


№
з/
п

Назва Кількість
годин

1 Теоретичні та методологічні засади дослідження релігійної фразеології в
сучасному мовознавстві / комунікативна лінгвістика. Лінгвістичні школи.
Тематична репрезентативність релігійних фразеологічних одиниць у
лексикографічних джерелах (ЗМ1 Т1)

7

2 Жанрові диференційні ознаки текстів засобів масової інформації. Типологізація
жанрів. Лінгвістична парадигма. Комунікативно-прагматичний аспект
інтерпретації релігійних фразеологічних одиниць в сучасних текстах засобів
масової інформації. Публіцистичний дискурс у призмі лінгвопрагматики.

7



Когнітична теорія дискурсу. (ЗМ1 Т2)

3 Релігійні фразеологічні одиниці: особливості інтерпретації тексту. Мовні та
позамовні чинники процесу фразеологізації фрагментів релігійних текстів.
Реалії: шляхи аналізу та способи перекладу релігійних фразеологічних одиниць
у текстових фрагментах засобів масової інформації, кореляція тлумачень.
Фразеологічні одиниці в текстах засобів масової інформації як вияви
інтертекстуальності. (ЗМ1 Т3)

7

4 Індивідуально-авторські новації. Національно-прецедентні феномени
релігійного когнітивного простору в публіцистичному дискурсі. Вербалізація
елементів національної когнітивної бази. Лінгвокультурологічні дослідження
(ЗМ1 Т4)

7

5 Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності.
Засоби вираження та інтенсифікації  оцінно-емотивної домінанти  релігійних
фразеологічних одиниць. (ЗМ1 Т5)

7

6 Структурно-семантичні особливості релігійних фразеологічних одиниць у
текстах засобів масової інформації (некомунікативні / комунікативні релігійні
фразеологічні одиниці). Закономірності трансформованого фразеотворчого
розвитку релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової
інформації. (ЗМ2 Т1)

7

7 Образність релігійних фразеологічних одиниць. Семантичне переосмислення
релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації
(когнітивна метафора/метонімія). Релігійні фразеологічні одиниці з
ономастичним компонентом. Символізація власної назви. (ЗМ2 Т2)

7

8 Структурно-смислові модифікації релігійних фразеологічних одиниць у текстах
засобів масової інформації. Формування нових релігійних значень шляхом
концептуальної інтеграції при структурно-смислових трансформаціях релігійних
фразеологічних одиниць. Заміна (субституція), розширення структури,
фразеологічна контамінація дефразеологізація, буквалізація значення, подвійна
актуалізація. (ЗМ2 Т3)

7

9 Інноваційна фразеологічна вербалізація (лінгвокогнітивний та
соціолінгвістичний параметри). Фразеологічна деривація (прогресивна
афіксальна фразеологічна деривація, субститутивна афіксальна фразеологічна
деривація, регресивна афіксальна фразеологічна деривація та безафіксальна
фразеологічна деривація (фразеологічна конверсія)). (ЗМ2 Т4)

7

10 Синонімія та варіативність релігійних фразеологічних одиниць. Виокремлення
та класифікація явищ. Парадигматичні відношення релігійних фразеологічних
одиниць у текстах засобів масової інформації. (ЗМ2 Т5)

7

Разом 70


