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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Фразеалагічныя адзінкі ў мове з яўляюцца яркім стылістычным сродкам, паколькі

ў  сваёй семе ў большасці выпадкаў разам з намінатыўным утрымліваюць і ацэначнае  значэнне. У

публіцыстычным маўленні выкарыстанне фразеалагізмаў дазваляе выказаць думку найбольш

трапна, выразна, з максімальнай сілай уздзеяння на чытача.

Курс “ Фразеалагічная стылістыка і фразеалагічная норма “ прадугледжвае  як раскрыццё

пытанняў творчага ўжывання фразеалагізмаў у літаратурным маўленні, так і пытанняў іх

нарматыўнага ўжывання, устанаўленне выпадкаў несупадзення ка-дыфікацыі і нормы.

Мэтай курса з яўляецца засваенне стылістычных функцый фразеалагічных адзінак,

прыёмаў іх творчага ўжывання ў публіцыстычным маўленні, абгрунтаванне нарма-

тыўнасці ўжывання.

Гэта дасягаецца вырашэннем канкрэтных задач:

- уменне вызначаць кампаненты стылістычнага значэння фразеалагізмаў, крытэрыі іх

функцыянальна-стылявой афарбоўкі;

- валоданне прыёмамі індывідуальна-аўтарскага абнаўлення і творчага выкарыстання

фразеалагізмаў у тэксце;

-вызначэнне нарматыўнасці ўжывання фразеалагічных адзінак.

У выніку засваення курса “ Фразеалагічная стылістыка і фразеалагічная норма “ студэнты

павінны:

- развіць уяўленне пра складаную прыроду фразеалагічнай адзінкі;

- умець вызначаць стылістычную ролю фразеалагізма ў тэксце;

- правільна ўжываць фразеалагізмы ў вусным і пісьмовым маўленні;

- валодаць прыёмамі індывідуальна-аўтарскага абнаўлення формы і семантыкі фразеалагізмаў;

- ажыццяўляць рэдагаванне тэкстаў з парушэннямі   нарматыўнага ўжывання фразеалагічных

адзінак;

- атрымаць навыкі перакладу фразеалагізмаў з адной мовы на іншыя.

Курс  “ Фразеалагічная стылістыка і фразеалагічная норма “ выкладаецца на працягу аднаго

семестра з формай кантролю ведаў - прамежкавым залікам. У адпаведнасці з тыпавым вучэбным

планам на вывучэнне курса адводзіцца 16 гадзін, з іх 10– лекцыйныя заняткі, 2 гадзіны –

практычныя, 4 гадзіны – кіруемая самастойная праца студэнта.



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя Самаст.

работа

№
п/п

Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят.

КСР

1 Фразеалагізм як адзінка мовы.
Паходжанне фразеалагізмаў.
ФА ў тэксце.

2

2 Стылістычная характарыстыка
фразеалагізмаў.

2 2

3 Функцыі ўзуальнага і
аказіянальнага характару

2

4 Стылістычнае выкарыстанне
фразеалагізмаў

2

5 Фразеалагізм і норма 2
6 Выкарыстанне фразеалагізмаў у

СМІ.
2

7 Рэдагаванне тэкстаў з
парушэннямі фразеалагічнай
нормы.

2

Усяго: 10 2 4 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Фразеалагізм як адзінка мовы.Паходжанне і
класіфікацыя фразеалагізмаў.Роля  фразеалагізіаў у
тэксце.

2 13, 14, 15, 19.

2. Стылістычная характарыстыка фразеалагізмаў.
Стылёва замацаваныя і незамацаваныя
фразеалагізмы.

2 2 4, 14,15.

3. Функцыі  ўзуальнага і аказіянальнага характару.
Канатацыя, эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць
фразеалагічных адзінак.

2 1, 6,7,17,18,20.

4. Стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў.
Выкарыстанне ФА са зменамі зместу, формы,
формы і зесту аначасова. 2 3,4, 8,12, 13,14,

16.

5.

6.

Фразеалагізм і норма. Прычыны адхіленняў ад
літаратурнай нормы. Асноўныя памылкі ва
ўжыванні фразеалагізмаў.
Выкарыстанне фразеалагізмаў у СМІ.

     2 2
Артыкулы
друкаваных
СМІ

2, 5, 9, 10, 11,
16, 19, 20. практ. раб.

7. Рэдагаванне тэкстаў з парушэннямі фразеалагічнай
нормы. Інтэртэкстуальнасць у сучасных СМІ. 10,11,18, 19, 20. рэферат
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