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Основна інформація про курс 

Навчальна дисципліна “Вступ до іноземної філології” 

зорієнтована на студентів другого курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізацій 035.055 

Романські мови та літератури (переклад включно), перша-французька, 

035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша-

іспанська освітньо-професійних програм Французька мова та 

література і переклад та англійська мова, Переклад (іспанська та 

англійська мови). 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам 

суми знань, за допомогою яких можна було б формувати у них 

лінгвістичний світогляд, розуміння суті мови та основних 

закономірностей її розвитку.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити 

студентів з кількістю романських мов, їх класифікацією, зоною їх 

розповсюдження та соціальними функціями, проблемою їх структурної 

спільності, історичними факторами їх створення; роллю латинської 

мови у формуванні романських мов, проблемами народної латині; 

ознайомити з письмовими свідками народної латині та першими 

пам’ятками романських мов; показати спільні і відмінні риси 

романських мов. 

Кількість кредитів навчальної дисципліни – 6.  

Загальна кількість годин навчальної дисципліни – 180, з яких 32 

години відведено на лекції з курсу і 148 годин – на самостійну роботу. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

№ Теми занять 
Розподіл часу в годинах 

Усього Лекції Самостійна 
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робота 

1 
Предмет і завдання курсу. 
Класифікація романських мов 

22 2 20 

2 Історія походження романських мов 24 4 20 

3 
Латинська мова – основа романських 
мов 

22 2 20 

4 Народна латина 24 4 20 

5 
Структурно-типологічні 
характеристики романських мов 

88 20 68 

Всього 180 32 148 

Критерії оцінювання 

Оцінювання курсу складається з двох компонентів:  

(1) Робота в семестрі (40 балів). Студент отримує бали за відвідування 

лекційних занять (16 балів), виконання поточних робіт (14 балів), 

виконання завдань самостійної роботи (10 балів). 

(2) Залік (60 балів) проходить у вигляді підсумкового залікового 

тесту множинного вибору (60 питань з 4 варіантами відповіді, 

лише 1 з яких є правильною). За 1 правильну відповідь 

нараховується 1 бал. 

Студенти, які сумарно отримують 50 балів і більше отримують залік. 

Студентам, що набирають сумарно менше 50 балів рекомендується 

повторне проходження курсу. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для заліку 

90 – 100 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
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Розгорнутий план лекцій 

Тема 1. Романські мови.  

1. Поняття романських мов. 

2. Класифікація романських мов. 

3. Креольські мови. 

Тема 2. Романізація. 

1. Утворення Давньої Романії. 

2. Етапи романізації. 

Тема 3. Латина та народна латина. 

1. Загальна характеристика латинської мови. 

2. Структурно-типологічні особливості народної латини. 

Тема 4. Поява романських мов. Вироблення літературних 

норм. 

1. Трансформація народної латини в романські мови. 

2. Перші писемні пам’ятки романськими мовами. 

3. Вироблення літературних норм романських мов.  

4. Створення Академій. 

Тема 5. Французька мова. 

1. Французька мова в сучасному світі. 

2. Фонетичні особливості французької мови. 

3. Граматичні особливості французької мови. 

4. Лексика французької мови. 

Тема 6. Іспанська мова. 

1. Іспанська мова в сучасному світі. 

2. Фонетичні особливості іспанської мови. 

3. Граматичні особливості іспанської мови. 

4. Лексика іспанської мови. 

Тема 7. Італійська мова. 

1. Італійська мова в сучасному світі. 



5 
 

2. Фонетичні особливості італійської мови. 

3. Граматичні особливості італійської мови. 

4. Лексика італійської мови. 

Тема 8. Португальська мова. 

1. Португальська мова в сучасному світі. 

2. Фонетичні особливості португальської мови. 

3. Граматичні особливості португальської мови. 

4. Лексика португальської мови. 

Тема 9. Румунська мова. 

1. Румунська мова в сучасному світі. 

2. Фонетичні особливості румунської мови. 

3. Граматичні особливості румунської мови. 

4. Лексика румунської мови. 

Тема 10-11. Фонетика романських мов. 

1. Трансформація фонетичної системи. 

2. Вокалічна система. 

3. Консонантична система. 

Тема 12-13. Граматика романських мов. 

1. Загальнороманські зміни. 

2. Морфологія. 

3. Синтаксис. 

Тема 14. Лексика романських мов. 

1. Питома загальнороманська лексика. 

2. Теорія стратів. 

3. Етимологічні словники романських мов. 

Тема 15-16. Порівняльно-типологічна характеристика 

романських мов. 

1. Порівняльно-типологічна характеристика орфографії 

романських мов. 
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2. Порівняльно-типологічна характеристика фонетичної системи 

романських мов. 

3. Порівняльно-типологічна характеристика граматичної системи 

романських мов. 

4. Порівняльно-типологічна характеристика лексичної системи 

романських мов. 

При опрацюванні лекційного матеріалу необхідно фіксувати основні 

відомості з кожної теми, запам’ятовувати визначення основних 

термінів і понять, укладати глосарій з кожної теми. 

Відвідування занять оцінюється за такою схемою: 

16 балів – 100 % відвідування занять; 

14 балів – 90 % відвідування занять 

12 балів – 80 % відвідування занять 

10 балів – 60 % відвідування занять 

8 балів – 50 % відвідування занять 

У випадку коли студент необґрунтовано пропустив більше 50% 

лекційних занять бали за цей компонент не нараховуються. 

Критерії оцінювання поточних робіт: 

14 балів: розгорнута, максимально повна відповідь; 

12 балів: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої 

інформації, яка, проте, не має ключового значення; 

10 балів: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення 

певної частини інформації; 

8 балів: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації 

пропущена, наявні окремі помилки; 

5 балів: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна 

частина інформації пропущена, наявні серйозні помилки; 

0 балів: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша 

частина ключової інформації; інформація перекручена або спотворена 

/ відсутність відповіді взагалі.  
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Самостійна робота з курсу 

Під час вивчення курсу студентам пропонується самостійне 

опрацювання рекомендованої навчальної літератури.  

Перевірка засвоєних самостійно знань шляхом виконання шести 

завдань самостійної роботи. 

Завдання 1. Укласти глосарій основних термінів і понять за курсом. 

Завдання охоплює тематику всього курсу (Розділи 1-5). При виконанні 

цього завдання використовуйте лінгвістичні словники, список 

рекомендованої літератури до курсу.  

Розкрийте лаконічно сутність цих термінів і понять: 

Романські мови – це ____________________________________. 

Романія – це __________________________________________. 

Романізація – це _______________________________________. 

Адстрат – це __________________________________________. 

Субстрат – це _________________________________________. 

Суперстрат – це _______________________________________. 

Креольські мови – це ___________________________________. 

Латинська мова – це ____________________________________. 

Народна латина – це ____________________________________. 

Рідна мова – це ________________________________________. 

Офіційна мова – це _____________________________________. 

Національна мова – це __________________________________. 

Регіональна мова – це ___________________________________. 

Жива мова – це ________________________________________. 

Мертва мова – це ______________________________________. 

Діалект – це __________________________________________. 

Франкофонія – це ______________________________________. 

Franglais – це _________________________________________. 
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Spanglish – це _________________________________________. 

Fragnol – це __________________________________________. 

Редукція – це _________________________________________. 

Лабіалізація – це ______________________________________. 

Палаталізація – це _____________________________________. 

Дифтонгізація – це _____________________________________. 

Асиміляція – це _______________________________________. 

Дисиміляція – це ______________________________________. 

Назалізація – це _______________________________________. 

Інтервокалізація – це ___________________________________. 

Питома лексика – це ____________________________________. 

Запозичена лексика – це _________________________________. 

Максимально можливий бал за виконане завдання – 2. 2 бали студент 

отримує за надання правильних визначень всіх термінів і понять, 1 бал 

– у разі надання правильних визначень не менше ніж 50 % термінів і 

понять, 0 балів – за надання правильних визначень менше, ніж 50 % 

термінів і понять. 

Завдання 2. Визначити мову та надати переклад рідною мовою. При 

виконанні цього завдання використовуйте матеріали розділу 5. 

Виконуючи завдання, звертайте увагу на орфографічні та граматичні 

особливості запропонованих лексем та речень. На допомогу прийдуть і 

вже наявні знання романської мови, що ви вивчаєте, зверніть увагу на 

можливі типологічні збіги та подібності. 

Перекладіть і назвіть мову: 

Piccolo – ____________________________________________ 

Obrigado – ___________________________________________ 

De rien – ____________________________________________ 

a priori – ____________________________________________ 

Mis ojos son azules como los de mi madre. 
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___________________________________________________ 

Acqua – _____________________________________________ 

La pizza viene fatta dal pizzaiolo. 

___________________________________________________ 

Le renard était à nouveau affamé. 

___________________________________________________ 

Ciao – _______________________________________________ 

a mânca – ____________________________________________ 

Te Deum – ___________________________________________ 

Tus ojos están rojos, para de frotártelos. 

___________________________________________________ 

Tes yeux sont rouges, arrête de les frotter. 

___________________________________________________ 

Mangiare – ___________________________________________ 

Cum te cheamă? – ______________________________________ 

Estou à procura da estação de comboios. 

___________________________________________________ 

Qua â ella vieu sen egn pegn egn corv ca taneva egn toc caschiel ainten sieus 

pecel. – _____________________________________________ 

Iglesia – _____________________________________________ 

Se il tuo canto è così bello come il tuo aspetto, allora sei il più bello fra gli 

uccelli. – _____________________________________________ 

Fromage – ___________________________________________ 

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.  

___________________________________________________ 

Puente – ____________________________________________ 

Cantare – ____________________________________________ 

Requiem – ___________________________________________ 
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Il pallone è gonfiato. – ___________________________________ 

La revedere! – ________________________________________ 

Noite – _____________________________________________ 

Максимально можливий бал за виконане завдання – 2.  

2 бали студент отримує за надання 90–100 % правильних відповідей.  

1 бал – у разі надання 50–89 % правильних відповідей. 

0 балів – за надання менше, ніж 50 % правильних відповідей. 

Завдання 3. Заповніть таблицю. Це завдання підсумовує набуті 

знання та вміння й охоплює передусім тематику розділу 5. Виконуючи 

завдання, узагальніть основну інформацію про кожну романську мову, 

згадайте назву і час появи першої літературної пам’ятки цією мовою, до 

якої групи романських мов вона належить, який статус має (державна, 

регіональна і т. ін.), яке в неї світове поширення (кількість носіїв у світі 

в цілому та окремих частинах світу, країнах, регіонах зокрема, на яких 

континентах, у яких країнах, регіонах, місцевостях вона поширена), у 

чому полягають особливості її системи письма, граматики та лексики. 

Схарактеризуйте мови за такими пунктами: 

Романська 

мова 

Назва 

першої 

літера-

турної 

пам’ят

ки та 

дата її 

появи 

Група 

романськ

их мов 

Стат

ус 

Світове 

поширен

ня  

Систе

ма 

письма 

Грамати

ка 

Лекси

ка 

Французька        

Іспанська        

Італійська        

Португальс

ька 

       

Румунська        
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Максимально можливий бал за виконане завдання – 2.  

2 бали студент отримує за надання 90–100 % правильних відповідей.  

1 бал – у разі надання 50–89 % правильних відповідей. 

0 балів – за надання менше, ніж 50 % правильних відповідей. 

Завдання 4. Заповнити таблицю. Це завдання підсумовує набуті 

знання та вміння й охоплює передусім тематику розділу 5.  

При виконанні завдання згадайте, що частина лексики романських мов 

належить до загальнороманського лексичного фонду, однак внаслідок 

фонетичних трансформацій різних мов, впливу інших мов 

(нероманського походження) можливі видозміни лексеми. 

Переклавши всі лексеми, проаналізуйте їх та віднайдіть їх спільні й 

відмінні орфографічні, фонетичні, граматичні риси. 

Перекладіть. Простежте спільні та відмінні риси лексики 

романських мов: 

Україн- 

ська 

français espagnol italien portugais roumain 

земля      

небо      

вода      

вогонь      

чоловік      

жінка      

їсти      

пити      

великий      

маленький      

ніч      

день      
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Максимально можливий бал за виконане завдання – 2.  

2 бали студент отримує за надання 90–100 % правильних відповідей.  

1 бал – у разі надання 50–89 % правильних відповідей. 

0 балів – за надання менше, ніж 50 % правильних відповідей. 

Завдання 5. Заповнити таблицю. Це завдання підсумовує набуті 

знання та вміння й охоплює передусім тематику розділу 5.  

При виконанні завдання згадайте, що всі романські мови є 

аналітичними за своїм складом, при творенні багатьох граматичних 

форм використовується допоміжне дієслово БУТИ. Переклавши 

допоміжне дієслово БУТИ основними романськими мовами 

(французькою, іспанською, італійською та португальською), 

провідміняйте його за особами, проаналізуйте отримані граматичні 

форми та віднайдіть їх спільні й відмінні риси. 

Провідміняйте допоміжне дієслово БУТИ та простежте спільні й 

відмінні риси його відмінкових форм у різних романських мовах: 

українська français espagnol italien portugais 

Я     

Ти     

Він     

Ми     

Ви     

Вони      

 

Максимально можливий бал за виконане завдання – 2.  

2 бали студент отримує за надання 90–100 % правильних відповідей.  

1 бал – у разі надання 50–89 % правильних відповідей. 

0 балів – за надання менше, ніж 50 % правильних відповідей.  
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Підсумкове оцінювання з курсу 

Підсумкове оцінювання з курсу проводиться шляхом проходження 

підсумкового залікового тесту. Підсумковий заліковий тест складається 

з 60 питань множинного вибору, лише одна відповідь з чотирьох 

пропонованих є правильною. Тест охоплює всю тематику курсу 

(розділи 1-5). 

Теми, що виносяться на підсумковий заліковий тест 

1. Поняття романських мов. 

2. Класифікація романських мов. 

3. Креольські мови. 

4. Етапи романізації. 

5. Загальна характеристика латинської мови. 

6. Структурно-типологічні особливості народної латини. 

7. Трансформація народної латини в романські мови. 

8. Перші писемні пам’ятки романськими мовами. 

9. Вироблення літературних норм романських мов.  

10. Створення Академій. 

11. Французька мова в сучасному світі. 

12. Орфографічні особливості французької мови. 

13. Фонетичні особливості французької мови. 

14. Граматичні особливості французької мови. 

15. Іспанська мова в сучасному світі. 

16. Орфографічні особливості іспанської мови. 

17. Фонетичні особливості іспанської мови. 

18. Граматичні особливості іспанської мови. 

19. Італійська мова в сучасному світі. 

20. Орфографічні особливості італійської мови. 

21. Фонетичні особливості італійської мови. 

22. Граматичні особливості італійської мови. 
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23. Португальська мова в сучасному світі. 

24. Орфографічні особливості португальської мови. 

25. Фонетичні особливості португальської мови. 

26. Граматичні особливості португальської мови. 

27. Румунська мова в сучасному світі. 

28. Орфографічні особливості румунської мови. 

29. Фонетичні особливості румунської мови. 

30. Граматичні особливості румунської мови. 

31. Фонетична система романських мов. 

32. Граматична система романських мов. 

33. Лексична система романських мов. 

34. Порівняльно-типологічна характеристика романських мов. 

 

Зразок тесту (можлива лише 1 правильна відповідь) 

1. До гало-романської групи мов належить: 

A. шампанська 

B. окситанська 

C. каталонська 

D. неаполітанська 

Критерії оцінювання підсумкового залікового тесту 

За 1 правильну відповідь нараховується 1 бал. Сумарно можна набрати 

60 балів максимально. 
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Рекомендована література з курсу 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Давыдов О.И. Романский языковой ареал и исторические условия его 

образования. Х : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2003. 72 с.  

Допоміжна література 

1. Алисова Т. Б. Введение в романскую филологию / Т. Б Алисова., 

Т. А. Репина, М. А Таривердиева. М : Высшая школа, 1988. 264 с. 

2. Бурсье Э. Основы романского языкознания. М : Высшая школа, 

1984. 288 с. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-

лекції, інше методичне забезпечення 

1. www.clé-inter.com 

2. www.hachettebookgroup.com 

 

http://www.clé-inter.com/

