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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз основними
вiдомостями про країни, у яких шведська мова є офiцiйною, зокрема про
iсторiї Швецiї, її державний устрiй, полiтичну та економiчну систему,
проблеми i виклики сьогодення, культуру Швецiї; розвиток мовних знань
i комунiкативних навичок шведською мовою.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Лiнгвокраїнознавство країн першої
мови” базується на лiнгвокраїнознавчних знаннях, а також на практичних
мовних i комунiкативних навичках, набутих пiд час вивчення курсу
“Перша мова” i передбачає володiння студентами шведською мовою на
рiвнi A2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.
3.
Анотацiя
навчальної
дисциплiни
—
дисциплiна
“Лiнгвокраїнознавство країн першої мови” охоплює лекцiйнi та практичнi
заняття. На лекцiйних заняттях студенти знайомляться з основними
вiдомостями про iсторiю Швецiї. При цьому значна увага придiляється
розгляду iсторичних контактiв шведiв та українцiв, зокрема епосi вiкiнгiв,
часiв правлiння Карла XII, сучасним контактам Швецiї та України. На
практичних заняттях студенти знайомляться з основними вiдомостями
про державний устрiй, полiтичну та економiчну систему цiєї країни.
Розглядається також культура Швецiї: лiтература, кiномистецтво, живопис,
музика. Протягом усього курсу вiдбувається розвиток мовних знань та
комунiкативних навичок шведською мовою.
4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Лiнгвокраїнознавство
країн першої мови” передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними вiдомостями про країни, у яких
шведська мова є офiцiйною;
â ознайомити студентiв iз лiнгвокультурними реалiями шведської
мови;
â розвинути мовнi знання i комунiкативнi навички шведською мовою.
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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 вiдомостi з
iсторiї Швецiї

Лекцiї

1.2.

Основнi
вiдомостi
про
державний
устрiй
Швецiї,
її
полiтичну
та
економiчну систему
Основнi
вiдомостi
про культуру Швецiї
Брати участь у дискусiї щодо проблем
сьогодення Швецiї
Самостiйно
знаходити,
аналiзувати,
iнтерпретувати
та
презентувати
iнформацiю
з
лiнгвокраїнознавчих
питань

Лекцiї

1.3.
2.1.

4.1.

Практичнi
няття
Практичнi
няття

заза-

Самостiйна робота

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Фронтальнi
опитування;
тест
Модульна контрольна робота

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Модульна контрольна робота
Дискусiя

20%

Презентацiя

20%

20%

20%

20%

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 3. Органiзовувати процес свого
навчання й самоосвiти.
ПРН 16. Використовувати iноземнi
мови в уснiй та письмовiй формi, у рiзних жанрово-стильових рiзновидах
i регiстрах спiлкування (офiцiйному,
неофiцiйному, нейтральному), для
розв’язання комунiкативних завдань
у рiзних сферах життя.
ПРН 26. Використовувати знання
з iсторiї України та країнознавства
країн, мови яких вивчаються, для
органiзацiї успiшної комунiкацiї та
адекватного перекладу.

Результати навчання дисциплiни
1.1
1.2
1.3
2.1
4.1
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Програмнi результати
навчання
ПРН 28. Виявляти та аналiзувати лiнгвокультурологiчну специфiку вербальної та невербальної комунiкацiї.

1.1
+

Результати навчання дисциплiни
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: вiдповiдей на запитання пiд час фронтальних
опитувань та написання тесту.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Фронтальне опитуван- 6
ня РН 1.1
Тест РН 1.1
6
Дискусiя РН 2.1
12
Презентацiя РН 4.1
12
Пiдсумкова модульна 24
контрольна робота РН
1.2–1.3

Max. — 100 балiв
10
10
20
20
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критичнорозрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.
7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Фронтальнi опитування проводяться на початку кожного лекцiйного
заняття. Тест виконується пiсля завершення лекцiйної частини курсу.
Презентацiї та дискусiї проходять на практичних заняттях.
7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
За 100-бальною шкалою
60–100
0–59

За
нацiональною
шкалою
зараховано
не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Предмет вивчення дисциплiни “Лiнгвокраїнознавство”
Лекцiя 2 Iсторiя Швецiї. Епоха вiкiнгiв
Лекцiя 3 Iсторiя Швецiї. Середньовiччя
Лекцiя 4 Iсторiя Швецiї. Густав Васа i
становлення сучасної держави
Лекцiя 5 Iсторiя Швецiї. Швецiя у
XVIII столiттi
Лекцiя 6 Iсторiя Швецiї. Швецiя у XIX
столiттi
Лекцiя 7 Iсторiя Швецiї. Швецiя у XX
столiттi
Практичне заняття 1 Державний
устрiй Швецiї. Король Швецiї. Шведський Риксдаг
Практичне заняття 2 Полiтична
система Швецiї. Полiтичнi партiї
Швецiї. Вибори у Швецiї
Практичне заняття 3 Економiка
Швецiї. Шведсько-українськi економiчнi зв’язки
Практичне заняття 4 Проблеми
сьогодення у Швецiї. Мiграцiя та
її вплив на життя шведського
суспiльства

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

7
ТЕМИ
Лекцiї

Практичне заняття 5 Культура
Швецiї. Лiтература, живопис, музика,
кiномистецтво
Практичне заняття 6 Видатнi шведи. Альфред Нобель. Карл Лiнней.
Андерс Цельсiй
Практичне заняття 7 Мiфи про
Швецiю та шведiв
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

2

2

2

2

16

30
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