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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз основними
вiдомостями про давнi та сучаснi германськi мови, особливостi
пiвнiчногерманських мов, етапи їхнього становлення та розвитку.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Вступ до спецфiлологiї (перша
мова)” базується на теоретичних знаннях студентiв, набутих пiд час
вивчення курсу “Мовознавство”, а також на практичних мовних та
комунiкативних навичках, набутих пiд час вивчення курсу “Перша мова”,
i передбачає попереднє володiння шведською мовою на рiвнi A2 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Вступ до
спецфiлологiї (перша мова)” охоплює лекцiйнi та практичнi заняття. На
лекцiйних заняттях студенти знайомляться з основними вiдомостями про
пiвнiчногерманськi мови, пiдходами до їхньої класифiкацiї, з основними
положеннями порiвняльно-iсторичного мовознавства i застосуванням
порiвняльно-iсторичного методу, розвитком писемностi у Скандинавiї.
На практичних заняттях розглядаються фонетичнi, лексичнi, граматичнi
особливостi давнiх та сучасних пiвнiчногерманських мов. Студенти
набувають навичок порiвняльно-iсторичного аналiзу текстiв, написаних
давнiми та сучасними пiвнiчногерманськими мовами.
4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Вступ до спецфiлологiї
(перша мова)” передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними етапами розвитку германського
мовознавства та скандинавiстики як його складової в Українi та за її
межами;
â ознайомити студентiв iз науковими методами, якi застосовуються в
германському мовознавствi, перевагами та недолiками порiвняльноiсторичного методу, результатами його застосування в дослiдженнi
германських мов;
â ознайомити студентiв iз основними особливостями давнiх та
сучасних пiвнiчногерманських мов на фонетичному, граматичному
та лексичному рiвнях;
â навчити студентiв пояснювати вiдмiнностi мiж рiзними германськими мовами на основi розумiння процесiв їх iсторичного розвитку;
â навчити студентiв аналiзувати основнi фонетичнi, орфографiчнi,
граматичнi та лексичнi особливостi текстiв, написаних давнiми та
сучасними пiвнiчногерманськими мовами.
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5. Результати навчання за дисциплiною
Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiдповiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i технологiї) викладання i навчання

1.1.

Основнi етапи розвитку германського
мовознавства та скандинавiстики як його
складової в Українi та
за її межами
Основнi особливостi
наукових методiв, що
застосовуються в германському мовознавствi, переваги та недолiки порiвняльноiсторичного методу,
результати його застосування в дослiдженнi германських
мов
Основнi особливостi
давнiх та сучасних
пiвнiчногерманських
мов на фонетичному,
граматичному
та
лексичному рiвнях
Пояснювати вiдмiнностi мiж рiзними
германськими мовами на основi розумiння процесiв їх
iсторичного розвитку
За допомогою довiдкової лiтератури аналiзувати основнi орфографiчнi, лексичнi
та граматичнi особливостi текстiв, написаних давнiми та сучасними пiвнiчногерманськими мовами

1.2.

1.3.

2.1.

4.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiї

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Тест

Лекцiї

Тест

20%

20%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

20%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

20%

Самостiйна робота

Модульна контрольна робота

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 9. Видiляти галузi фiлологiї
й окреслювати коло їх основних
проблем.
ПРН 11. Знати iсторiю шведської
мови i лiтератури.
ПРН 14. Аналiзувати мовнi одиницi,
визначати їх взаємодiю та характеризувати мовнi явища i процеси, що їх
зумовлюють.
ПРН 18. Окреслювати основнi проблеми лiнгвiстичних дисциплiн, пояснювати їх взаємозв’язок у цiлiснiй
системi знань
ПРН 19. Демонструвати знання з
лiнгвiстики

Результати навчання дисциплiни
1.1
1.2
1.3
2.1
4.1
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у
процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
таких форм контролю: тест i модульна контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1 — 1.2
14
Модульна контрольна 22
робота РН 1.3, 2.1, 4.1
Iспит
24

Max. — 100 балiв
24
36
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi iспиту. Студенти, якi пiд час
семестру набрали меншу кiлькiсть балiв, нiж критично-розрахунковий
мiнiмум — 20 балiв — є неатестованими та не допускаються до iспиту.
7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Тест виконується пiсля завершення лекцiйної частини курсу. Модульна
контрольна робота виконується наприкiнцi семестру.
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7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:
За 100-бальною шкалою
90–100
75–89
60–74
0–59

За
нацiональною
шкалою
вiдмiнно
добре
задовiльно
незадовiльно
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Германське мовознавство та
предмет його вивчення. Скандинавiстика як окрема галузь германського
мовознавства
Лекцiя 2 Порiвняльно-iсторичне
мовознавство
i
порiвняльноiсторичний метод
Лекцiя 3 Класифiкацiя скандинавських мов
Лекцiя 4 Писемнiсть у Скандинавiї
Лекцiя 5 Праскандинавська мова
Лекцiя 6 Давньоскандинавська мова
Лекцiя 7 Мова норн
Тест
Практичне заняття 1 Iсландська
мова. Загальнi вiдомостi. Орфографiя
i фонетика. Лексичний склад
Практичне заняття 2 Iсландська
мова. Граматика. Аналiз тексту
Практичне заняття 3 Фарерська
мова
Практичне заняття 4 Норвезька
мова. Загальнi вiдомостi. Орфографiя
i фонетика. Лексичний склад. Граматика. Аналiз тексту
Практичне заняття 5 Данська мова.
Загальнi вiдомостi. Орфографiя i фонетика. Лексичний склад. Граматика.
Аналiз тексту

2

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
2

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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ТЕМИ
Лекцiї

Модульна контрольна робота
Аналiз модульної контрольної роботи
i пiдготовка до iспиту
ВСЬОГО
14
Всього — 60 год.
З них лекцiї — 14 год.
практичнi заняття — 16 год.
самостiйна робота — 30 год.

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
2
2
6
16

30
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