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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Зіставна фразеологія ” складена відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
спеціалістів з філології та магістрів наук з філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”; 
“магістр”. 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 
спеціальності (напряму) Філологія (англійська) 

     спеціалізації германські мови та літератури (переклад включно) 
 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання курсу “Зіставна фразеологія” є формування  теоретичних та практичних знань 

щодо предмету фразеології через всебічне вивчення стану фразеологічних фондів англійської та 
української мов; через аналіз лінгвістичних розвідок, що вивчають фразеологію в контексті культури, а 
також через вивчення кола питань, які пов’язані із розглядом фразеології як засобу комунікації.   

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 
Основними завданнями вивчення курсу “Зіставна фразеологія” є  розвиток професійної компетентності 
студента, формування знань, які складатимуть основу його професійної діяльності; демонстрація 
можливостей практичного застосування отриманих знань 

 
 1.3. Кількість кредитів – 5  

 
1.4. Загальна кількість годин – 150   

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
6-й 

Семестр 
11-й 

Лекції 
 6 год. 

Самостійна робота 
144 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 
таких результатів навчання:  

знати: основні поняття та термінологічний апарат, який необхідний для вивчення 
фразеологічного фонду англійської та української мов; основні властивості фразеологічних 
одиниць, джерела походження фразеологізмів та їх класифікацію; загальні положення 
фразеологічної семантики; функції досліджуваних одиниць у художньому та публіцистичному 
дискурсі; основні способи перекладу фразеологічних одиниць. 
вміти: застосовувати здобуті знання у своїй науково-дослідницькій роботі при виконанні дипломних робіт 
та у післядипломному навчанні та дослідницькій праці за фахом; застосовувати теоретичні звання у 
вербальному оформленні  відповідно до конкретної комунікативної ситуації. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 Розділ 1. Фразеологічні одиниці англійської та української мов 
 Тема 1. Фразеологічні одиниці та їх властивості. 
 –– Фразеологізми як одиниці мови. 
 –– Основні ознаки фразеологічних одиниць. 
 –– Походження та класифікація фразеологічних одиниць. 
 –– Фразеологічна семантика. 

 

 Тема 2. Функції фразеологізмів у художньому та публіцистичному дискурсі. 
–– Структурні та семантичні модифікації фразеологічних одиниць. 
–– Стилістичні та прагматичні характеристики фразеологізмів. 

 

 

 Тема 3. Основні засоби перекладу фразеологічних одиниць. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів і тем Кількість годин 

заочна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Фразеологічні одиниці англійської та української мов 

Тема 1. Фразеологічні 
одиниці та їх 
властивості 

56 2    54 

Тема 2. Функції 
фразеологізмів у 
художньому та 
публіцистичному 
дискурсі. 

56 2    54 

Тема 3. Основні 
засоби перекладу 
фразеологічних 
одиниць. 

38 2    36 

Разом за розділом 1 150 6    144 
 Усього 

годин  150 6    144 
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4. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Вивчення матеріалу за темою «Фразеологічні одиниці та їх властивості» 54 
2 Вивчення матеріалу за темою «Функції фразеологізмів у художньому та 

публіцистичному дискурсі» 54 

3. Вивчення матеріалу за темою «Основні засоби перекладу фразеологічних 
одиниць» 36 

 Разом  144 
 

 
5. Методи контролю 

1.  Метод усного контролю: фронтальне опитування. 
2.  Метод письмового контролю: письмові відповіді на питання (під час заліку).  

                                                                 
6. Схема нарахування балів 

  
 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 

екзамену або залікової роботи 
 

Поточний контроль, самостійна робота 
Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума  
Розділ 1 

 
Разом 

Т1 Т2 Т3    
20 20 20 60 40 100 

Т1, Т2, Т3 ...  – теми розділів. 
 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
7. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология / Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. – М. : 
Флинта : Наука, 2009. – 344 с. 

2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / Кунин А.В. – М. : Высш. шк., 
1986. – 336с. 

3. Fiedler S. English Phraseology / S. Fiedler. – Gunter Narr Verlag Tübingen, 2007. – 198 p. 



 6 

4. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) 
/ Селіванова О.О. – К.– Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.  

5. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Скрипник Л.Г. – К.: Наукова думка, 1973. – 280 с. 
6. Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. / Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. 

– К.: Знання, 2007. – 494 с. 
 

Допоміжна література 
 

1. Litovkina A. Old proverbs never die, they just diversify / A. T. Litovkina, W. Mieder. –  Veszprém: 
University of Veszprém Press, 2006 – 396 p. 

2. Naciscione A. Phraseological units in discourse: towards applied stylistics / A. Naciscione. – Riga : Latvian 
Academy of Culture, 2001. – 283 p. 

3. Mieder W. Proverbs are the best policy / W. Mieder. – Logan : Utah : Utah State University Press, 2005. – 
323 p. 

 
8. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. http://www.learn-english-today.com/idioms/idioms_proverbs.html 
2. http://www.english-at-home.com/idioms/ 
3. http://www.learnenglish.de/idiompage.html 
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