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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз основними тенден-
цiями розвитку шведської мови, писемними джерелами, що вiдображають
розвиток шведської мови, становленням її фонетичної та граматичної си-
стеми, орфографiї, словникового складу, системи функцiональних стилiв
та жанрових рiзновидiв. Набуття навичок аналiзу текстiв, що належать до
рiзних етапiв розвитку шведської мови.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної дисци-
плiни: Навчальна дисциплiна “Iсторiя першої мови” базується на теорети-
чних знаннях студентiв, набутих пiд час вивчення курсiв “Мовознавство”
та “Вступ до спецфiлологiї (перша мова)”, практичних мовних та комунi-
кативних навичках, набутих пiд час вивчення практичного курсу першої
мови, а також базових знаннях з iсторiї Швецiї, здобутих пiд час вивчення
курсу “Лiнгвокраїнознавство країн першої мови”.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни — дисциплiна “Iсторiя першої
мови” розпочинається ознайомленням студентiв з процесом виникненняя
шведської мови та перiодизацiєю її розвитку. Пiсля цього послiдовно роз-
глядаються фонетичнi, орфографiчнi, граматичнi та лексичнi особливостi
шведської мови на кожному етапi її розвитку — класичної давньошведської
мови, пiзньої давньошведської мови, ранньої та пiзньої новошведської
мови, а також новiтньої шведської мови. Теоретичнi положення iлюстру-
ються текстами, що належать до рiзних етапiв розвитку шведської мови.
Студенти аналiзують такi тексти та уривки з них: Раннiй Захiдно-Йотський
закон, Хронiка Ерiка, Бiблiя Густава Васи, Шведський Аргус Улуфа фон
Далiна тощо. Завершується курс оглядом основних тенденцiй розвитку су-
часної шведської мови, зокрема впливу англiйської мови на її розвиток, та
ознайомленням з лiнгвiстичною футурологiєю — наукою, що намагається
передбачити, як мова виглядатиме в майбутньому.

4. Завдання — здобуття студентами знань про основнi тенденцiї роз-
витку шведської мови, писемнi джерела, що вiдображають розвиток швед-
ської мови, становлення її фонетичної та граматичної системи, орфогра-
фiї, словникового складу, системи функцiональних стилiв та жанрових
рiзновидiв. Набуття навичок аналiзу текстiв, що належать до рiзних етапiв
розвитку шведської мови.

Курс спрямований на розвиток фахових компетентностей спецiально-
стi, визначених Стандартом вищої освiти: базовi уявлення про мову як
особливу знакову систему, її природу та функцiї, про генетичну i структур-
ну типологiю мов свiту; фонетичний, лексичний, граматичний рiвнi мови;
розумiння значення всiх пiдсистем мови для вироблення вмiнь аналiзувати
мовнi одиницi, визначати їх взаємодiю та характеризувати мовнi явища i
процеси, що їх зумовлюють.



4

5. Результати навчання за дисциплiною

Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

1.1. Перiодизацiю iсторiї
шведської мови

Лекцiя Контрольна ро-
бота

2,5%

1.2. Джерела вiдомостей
про розвиток швед-
ської мови

Лекцiя Контрольна ро-
бота

2,5%

1.3. Джерела поповнення
словникового складу
шведської мови за
рахунок запозичень

Самостiйна ро-
бота

Доповiдь 10%

1.4. Фонетичнi,
орфографiчнi,
граматичнi та
лексичнi особливостi
класичної
давньошведської
мови

Лекцiя Контрольна ро-
бота

5%

1.5. Фонетичнi, орфогра-
фiчнi, граматичнi та
лексичнi особливостi
пiзньої давньошвед-
ської мови

Лекцiя Контрольна ро-
бота

5%

1.6. Фонетичнi,
орфографiчнi,
граматичнi
та лексичнi
особливостi ранньої
новошведської мови

Лекцiя Модульна кон-
трольна робота

5%

1.7. Фонетичнi,
орфографiчнi,
граматичнi
та лексичнi
особливостi пiзньої
новошведської мови

Лекцiя Модульна кон-
трольна робота

5%

1.8. Основнi тенденцiї
розвитку сучасної
шведської мови

Лекцiя Модульна кон-
трольна робота

5%

2.1. Аналiзувати давньо-
шведськi тексти

Практичнi за-
няття

Контрольна ро-
бота

10%

2.2. Аналiзувати
новошведськi тексти

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

5%
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Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

4.1. Самостiйно читати й
аналiзувати тексти,
що належать до
рiзних перiодiв
розвитку шведської
мови

Самостiйна ро-
бота

Модульна кон-
трольна робота

5%

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання
дисциплiни

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 4.1
ПРН 2. Ефективно працю-
вати з iнформацiєю: доби-
рати необхiдну iнформацiю
з рiзних джерел, критично
аналiзувати й iнтерпрету-
вати її, впорядковувати,
класифiкувати й система-
тизувати.

+ +

ПРН 3. Органiзовувати
процес свого навчання й
самоосвiти.

+ +

ПРН 11. Знати iсторiю
шведської мови i лiтерату-
ри.

+ + + + + + + + + + +

ПРН 14. Аналiзувати мовнi
одиницi, визначати їх вза-
ємодiю та характеризувати
мовнi явища i процеси, що
їх зумовлюють.

+ + +

ПРН 17. Здiйснювати лiн-
гвiстичний аналiз текстiв
рiзних стилiв i жанрiв.

+ + +

ПРН 19. Демонструвати
знання з лiнгвiстики.

+ + + + + + + +

7. Схема формування оцiнки

7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у про-

цесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою таких
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форм контролю: написання контрольної роботи та пiдсумкової модульної
контрольної роботи.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Контрольна робота РН
1.1–1.2, 1.4–1.5, 2.1

15 25

Доповiдь РН 1.3 6 10
Пiдсумкова модульна
контрольна робота РН
1.6–1.8, 2.2

15 25

Iспит 24 40

Пiдсумкове оцiнювання у формi iспиту. Студенти, якi пiд час се-
местру набрали меншу кiлькiсть балiв, нiж критично-розрахунковий мiнi-
мум — 20 балiв — є неатестованими та не допускаються до iспиту.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

Доповiдi проводяться пiд час вивчення вiдповiдних тем. Контрольна ро-
бота (РН 1.1–1.2, 1.4–1.5, 2.1) виконується пiсля вивчення давньошведського
перiоду розвитку шведської мови.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:

За 100-бальною шка-
лою

За нацiональною
шкалою

90–100 вiдмiнно
75–89 добре
60–74 задовiльно
0–59 незадовiльно
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ

ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Лекцiя 1–2 Перiодизацiя iсторiї швед-
ської мови. Класична давньошвед-
ська мова. Джерела вiдомостей про
класичну давньошведську мову. Гра-
матика класичної давньошведської
мови. Iменнi частини мови. Дiєслово.
Синтаксис

4 4

Практичне заняття 1–2 Класична
давньошведська мова. Аналiз тексту
“Äldre västgötalagen”. Аналiз тексту
“Erikskrönikan”

4 4

Лекцiя 3–4 Пiзня давньошведська
мова. Джерела вiдомостей про пiзню
давньошведську мову. Орфографiя
i фонетика пiзньої давньошведської
мови. Граматика пiзньої давньо-
шведської мови. Словотвiр пiзньої
давньошведської мови. Словнико-
вий склад пiзньої давньошведської
мови

4 4

Практичне заняття 3 Пiзня дав-
ньошведська мова. Аналiз тексту
“Engelbrektsvisan”

2 2

Лекцiя 5–6 Рання новошведська мова.
Мова Бiблiї. Орфографiя i фоне-
тика ранньої новошведської мови.
Граматика ранньої новошведської
мови. Словниковий склад ранньої
новошведської мови

4 4
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Практичне заняття 4 Аналiз тексту
“Ur Gustav Vasas Bibel”

2 2

Практичне заняття 5 Аналiз тексту
“Hästtjuven Markus”

2 2

Лекцiя 7 Пiзня новошведська мова.
Орфографiя i фонетика. Граматика.
Словниковий склад

2 2

Практичне заняття 6 Аналiз тексту
“Ur Argus”

2 4

Лекцiя 8 Тенденцiї розвитку сучасної
шведської мови. Лiнгвiстична футу-
рологiя

2 2

Пiдсумкова модульна контрольна
робота

2

ВСЬОГО 16 14 30

Всього — 60 год.
З них лекцiї — 16 год.
практичнi заняття — 14 год.
самостiйна робота — 30 год.
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