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Курс «Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології» передбачає
короткий історичний екскурс у проблеми становлення фразеології кожної
слов’янської країни, акцентування уваги на головних вирішених та
дискусійних на сучасному етапі розвитку питаннях, з’ясування
пріоритетних напрямків дослідження сучасної фразеології слов’янських
країн, їх детальний аналіз.
Оволодіння курсом «Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології»
за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний
стан вивчення слов’янської фразеології, аспекти та напрямки
фразеологічних досліджень, зрозуміти актуальні проблеми та тенденції
розвою фразеології слов’янських мов і поглибити знання із фразеології.
Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів із сьогоденними
мовними явищами, пов’язаними з динамічними процесами розвитку
сучасної слов’янської фразеології, результатами дії цих процесів, що
регулюються основними тенденціями її розвитку, дати пояснення причин
зростання динаміки тих чи інших процесів на сучасному етапі. Особливу
увагу приділено вивченню активних процесів у фразеологічному фонді
сучасної фразеології, що спричиняють тенденції до трансформації
фразеологізмів у мовленні, детермінологізації стійких словосполучень,
неологізації фразеологізмів, мовної картини світу, концептів та адекватного
перекладу тощо. У процесі вивчення актуалізуються теоретичні питання
про вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасної слов’янської
фразеології.
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Один семестр (3)
Екскурс в історію фразеології, досягнення. Зв’язок з сучасними
фразеологічними проблемами. Детальний огляд актуальних питань
фразеології слов’янських країн.
Загальний обсяг 32 лекційні години, 58 годин самостійної роботи, 3
кредити ЄКТС, 1 модуль.
Студент повинен
- знати:
- основні тенденції, які визначають розвиток слов’янської фразеології
на сучасному етапі;
- стан дослідження слов’янської фразеології, погляди на обсяг та предмет
фразеології, поняття фразеологічної норми та фразеологічної помилки,
- функціональні аспекти слов’янської фразеології, поняття узуального та
оказіонального
вживання
фразеологізмів,
стан
дослідження
фразеологічних трансформацій; семантичні, парадигматичні та
прагматичні особливості фразеології;
- особливості відображення фразеологізмів у фразеологічних словниках;
- знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної
філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній
діяльності;
- розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із
застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
вміти:
застосувати отримані знання при окресленні актуальних проблем
слов’янської фразеології;
- дати загальну характеристику сучасних тенденцій розвитку
фразеології слов’янських мов;
- використати знання при теоретичному осмисленні та практичному
опрацюванні власних наукових розвідок;
- застосовувати знання з фразеології у лінгводидактичній практиці,
зокрема глотодидактиці;
- ідентифікувати у текстах фразеологічні трансформації та визначати
їхні функції;
- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію
з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз,
критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати,
класифікувати й систематизувати;
- організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
Фразеологія, фразеологізм, слов’янська фразеологія, актуальні питання,
фразеологічна картина світу, ареальна фразеологія, фразеодидактика,
сленгова фразеологія, жаргонна фразеологія, неологічні фразеологізми,
фразеологічна норма, трансформація фразеологізмів, оказіональні
фразеологізми, фразеографія, фразеологічний фрейм, концепт, пареміологія
-
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оцінювання
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кожного виду
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Питання до
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Словесні методи (лекції у формі пояснень, розповідей та бесід);
Наочні методи (ілюстрування та демонстрування матеріалу,
вивчається)

Опитування

Курс основної слов’янської мови, курс української фразеології
який

Проектор, комп’ютер
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються так:
Контрольна робота – 30 балів
Домашні завдання – 20 балів
Залік – 50 балів
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Вказати головні напрямки розвитку сучасної слов’янської фразеології та
найвідоміших фразеологів сучасності.
З’ясувати сигніфікативне, денотативне та конотативне значення поданих
фразеологізмів.
Виявити в тексті фразеологізми та визначити тип їх трансформації.
Погрупувати повні, часткові та без еквівалентні фразеологізми.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Схема курсу
Тиж.
/
дата
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год.2 год.
1-ий
тиждень

Тема, план, короткі тези

4 год.
2-ий
тиждень,
3-ій
тиждень

Проблема обсягу фразеології у сучасних
слов’янських
мовознавчих
працях.
Поняття фразеологізму та його іманентні
ознаки у працях слов’янських лінгвістів

Лекція

2 год.
4-ий
тиждень

Фразеологічне значення. Семантична
характеристика
фразеологізмів.
Внутрішня
форма
фразеологізму.
Фразеологізм як фрагмент національної
мовної картини світу

Лекція

Розвиток
фразеології
у
сучасній
слов’янській лінгвістиці. Стан вивчення
слов’янської
фразеології.
Основні
напрямки фразеологічних досліджень.
Компаративні дослідження слов’янської
фразеології. Аспекти вивчення.

Форма
діяльності
(заняття)
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