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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — практичне оволодiння студентами шведською
мовою на рiвнi B1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з
мовної освiти.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Перша мова: лексика” передбачає
попереднє володiння шведською мовою на рiвнi A2 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Перша мова:
лексика” охоплює практичнi заняття. На практичних заняттях студенти
тренують усi види мовленнєвих навичок: читання, аудiювання, дiалогiчне
i монологiчне мовлення, письмо, а також вдосконалюють навички
правильної вимови, використання граматичних конструкцiй, оволодiвають
лексикою шведської мови та знаннями лiнгвокраїнознавчого характеру.

У межах навчальної дисциплiни вивчається низка тем загально-
побутового та лiнгвокраїнознавчого характеру, зокрема спорт та стиль
життя, дружба та соцiальнi вiдносини, робота та професiя, фауна Швецiї,
способи проведення вiльного часу, звички та шкiдливi звички, державний
устрiй, полiтика, табу, регiони Швецiї, кулiнарна культура, iсторiя
Швецiї, Скандинавiя, правда i неправда, подорожi, злочиннiсть, виклики
сьогодення.

Пiд час вивчення курсу студенти використовують навчально-
методичний комплекс “Rivstart B1+B2”. Для домашнього читання
використовується книга Юхана Юханссона “Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann”.

4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Перша мова: лексика”
передбачає вирiшення таких завдань:

â навчити студентiв на слух розумiти основний змiст чiткого нор-
мативного мовлення на знайомi теми, якi регулярно зустрiчаються
на роботi, пiд час навчання, на дозвiллi тощо; розумiти головний
змiст багатьох радiо- або телепрограм про поточнi справи або теми
з кола особистих чи професiйних iнтересiв за умови, коли мовлення
вiдносно повiльне i чiтке;

â навчити студентiв читати i розумiти тексти, якi мiстять головним
чином найуживанiшi повсякденнi та пов’язанi з професiйною
дiяльнiстю мовленнєвi зразки; розумiти описи подiй, почуттiв та
бажань в особистих листах;

â навчити студентiв спiлкуватись у бiльшостi ситуацiй пiд час
перебування i подорожi у країнi, мова якої вивчається; без пiдготовки
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вступити до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або
пов’язана з повсякденним життям (сiм’я, хобi, робота, подорожi та
поточнi подiї/новини);

â навчити студентiв будувати простi зв’язнi висловлювання, для того
щоб описати подiї та особистi враження, а також свої мрiї, надiї та
сподiвання; стисло називати причини та пояснення щодо своїх дiй
i планiв; розповiдати iсторiю або переказувати сюжет книжки чи
фiльму та описувати своє ставлення до них;

â навчити студентiв писати простi зв’язнi тексти на знайомi або
пов’язанi з особистими iнтересами теми; писати особистi листи,
описуючи подiї та враження.
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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

2.1. Сприймати шведську
мову на слух на рiвнi
B1 згiдно з Загально-
європейськими реко-
мендацiями з мовної
освiти

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

25%

2.2. Володiти навичками
дiалогiчного мовлен-
ня шведською мо-
вою на рiвнi B1 згi-
дно з Загальноєвро-
пейськими рекомен-
дацiями з мовної освi-
ти

Практичнi за-
няття

Спiвбесiда 12,5%

2.3. Володiти навичками
монологiчного мов-
лення шведською мо-
вою на рiвнi B1 згi-
дно з Загальноєвро-
пейськими рекомен-
дацiями з мовної освi-
ти

Практичнi за-
няття

Спiвбесiда 12,5%

2.4. Володiти навичками
письма шведською
мовою на рiвнi B1
згiдно з Загаль-
ноєвропейськими
рекомендацiями з
мовної освiти

Практичнi за-
няття

Письмова робо-
та

25%

4.1. Читати i розумiти
тексти шведською
мовою на рiвнi B1
згiдно з Загаль-
ноєвропейськими
рекомендацiями з
мовної освiти

Самостiйна ро-
бота

Модульна кон-
трольна робота

25%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання дисциплiни
2.1 2.2 2.3 2.4 4.1

ПРН 13. Створювати уснi й письмовi
тексти рiзних жанрiв i стилiв укра-
їнською, шведською, англiйською та
нiдерландською мовами.

+ + +

ПРН 16. Використовувати шведську,
англiйську i нiдерландську мови в
уснiй та письмовiй формi, у рi-
зних жанрово-стильових рiзновидах
i регiстрах спiлкування (офiцiйному,
неофiцiйному, нейтральному), для
розв’язання комунiкативних завдань
у рiзних сферах життя.

+ + + + +

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: спiвбесiда, письмова робота та модульна контрольна
робота.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Письмова робота РН 2.4 9 15
Спiвбесiда РН 2.2–2.3 9 15
Модульна контрольна
робота РН 2.1, 4.1

18 30

Iспит 24 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:

Письмова робота, спiвбесiда та модульна контрольна робота
виконуються наприкiнцi семестру.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:
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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

Практичне заняття 1–6 Тема: Спорт.
Стиль життя. Мовнi аспекти: При-
кметник/прислiвник. Прийменники
часу. Абревiатури. Дiєслова з час-
тками. Граматичнi форми iменника.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 1 Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 1–2

12 12

Практичне заняття 7–12 Тема:
Друзi. Соцiальнi вiдносини. Мовнi
аспекти: Зворотнi дiєслова. Особовi
займенники: зворотна форма. Особо-
вi займенники: суб’єктна i об’єктна
форма. Порядок слiв у головному
i пiдрядному реченнi. Навчальнi
матерiали: “Rivstart B1 + B2” Kapitel 2.
Домашнє читання: “Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och
försvann” Kapitel 3

12 12

Практичне заняття 13–18 Тема:
Грошi. Робота. Професiї. Щастя.Мовнi
аспекти: Сполучники сурядностi.
Складнi слова. Вживання прикме-
тникiв з iменниками. Граматичнi
форми дiєслова. Навчальнi матерi-
али: “Rivstart B1 + B2” Kapitel 3.
Навчальнi матерiали: “Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och
försvann” Kapitel 4–5

12 12
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Практичне заняття 19–24 Тема:
Домашнi тварини. Тварини у Шве-
цiї. Мовнi аспекти: Групи дiєслiв.
Дiєприкметник теперiшнього часу.
Прислiвник. Дiєслова четвертої гру-
пи. Навчальнi матерiали: “Rivstart
B1 + B2” Kapitel 4. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 6

12 12

Практичне заняття 25–30 Тема:
Способи проведення вiльного ча-
су. Звички та шкiдливi звички.
Мовнi аспекти: Прислiвники: ’hem’,
’hemma’. Прийменники: ’hos’, ’till’.
Сполучники пiдрядностi. Порядок
слiв: непряма мова. Iменник: озна-
чена форма. Вiдноснi займенники:
’vilket’, ’något som’. Навчальнi мате-
рiали: “Rivstart B1 + B2” Kapitel 5.
Домашнє читання: “Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och
försvann” Kapitel 7

12 12

Практичне заняття 31–36 Тема:
Державний устрiй. Полiтика. Табу.
Мовнi аспекти: Дiєслово: умовний
спосiб. Дiєслово: майбутнiй час.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 6. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 8

12 12
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Практичне заняття 37–42 Тема:
Улюблене мiсце. Регiони Швецiї.
Кулiнарна культура. Мовнi аспекти:
Вiдноснi займенники i прислiвни-
ки. Дiєприкметник минулого часу.
Дiєприкметник теперiшнього часу.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 7. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 9

12 12

Практичне заняття 43–48 Тема:
Iсторiя. Скандинавiя. Мовнi аспекти:
Система часових форм дiєслова.
Вирази, що вживаються з рiзними
часовими формами. Навчальнi мате-
рiали: “Rivstart B1 + B2” Kapitel 8.
Домашнє читання: “Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och
försvann” Kapitel 10

12 12

Практичне заняття 49–54 Тема:
Можливе та неймовiрне. Правда й
неправда. Мовнi аспекти: Дiєслова
’tycker’, ’tänker’, ’tror’. Прикметник:
означена форма найвищого ступеня
порiвняння. Допомiжнi дiєслова.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 9. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 11

12 12
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Практичне заняття 55–60 Тема:
Подорожi. Мовнi аспекти: Дiєслово:
пасивний стан. Iменник: означена та
неозначена форма. Дiєслова другої
групи.Навчальнi матерiали: “Rivstart
B1 + B2” Kapitel 10.Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 12

12 12

Практичне заняття 61–65 Тема:
Злочини та покарання. Мовнi аспе-
кти: Неозначено-особовi займен-
ники ’man’, ’en’, ’sin’. Дiєслово:
конструкцiя ’är/blir + perfekt particip’.
Дiєслова з закiнченням -s. Умовний
спосiб дiєслова. Навчальнi матерi-
али: “Rivstart B1 + B2” Kapitel 11.
Домашнє читання: “Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och
försvann” Kapitel 13

10 10

Практичне заняття 66–70 Тема: Ви-
клики. Мовнi аспекти: Прислiвники
’nog’, ’väl’, ’ju’. Дiєслово: вираження
майбутнього за допомогою складе-
ної форми минулого часу. Порiвня-
ння. Дiєслово: проста та складена
форма минулого часу. Фрази з
дiєсловом ’gå’. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B1 + B2” Kapitel 12. Домашнє
читання: “Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann” Kapitel 14

10 10

Письмова робота 2
Спiвбесiда 2
Модульна контрольна робота 2
Аналiз модульної контрольної роботи 2
Пiдготовка до iспиту 2 10
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Всього — 300 год.
З них:
практичнi заняття — 150 год.
самостiйна робота — 150 год.
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