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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — практичне оволодiння студентами шведською
мовою на рiвнi B1+ згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з
мовної освiти, а також оволодiння теоретичними знаннями з лексикологiї
шведської мови.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Перша мова: лексикологiя”
передбачає попереднє володiння шведською мовою на рiвнi B1 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Перша мова:
лексикологiя” охоплює лекцiї та практичнi заняття. На лекцiях студенти
ознайомлюються з теоретичними питаннями лексикологiї шведської
мови: словотвором, семантикою, стратифiкацiєю словникового складу,
фразеологiєю та лексикографiєю.
На практичних заняттях студенти закрiплюють теоретичнi знання з
лексикологiї шведської мови, а також тренують усi види мовленнєвих
навичок: читання, аудiювання, дiалогiчне i монологiчне мовлення, письмо;
вдосконалюють навички правильної вимови, використання граматичних
конструкцiй, оволодiвають лексикою шведської мови та знаннями
лiнгвокраїнознавчого характеру.
У межах навчальної дисциплiни вивчаються такi теми, як свята, пори
року, проблеми з технiкою, оптимiзм i песимiзм, робота в офiсi, пошук
роботи, сiм’я та родина, релiгiя та мiфологiя, шведськi коди, дiлова
культура, ринок працi.
Пiд час вивчення курсу студенти використовують навчальнометодичний 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:
лексикологiя” передбачає вирiшення таких завдань:
â навчити студентiв на слух розумiти основний змiст чiткого нормативного 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
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â

â

â
â

дiяльнiстю мовленнєвi зразки; розумiти описи подiй, почуттiв та
бажань в особистих листах;
навчити студентiв спiлкуватись у бiльшостi ситуацiй пiд час
перебування i подорожi у країнi, мова якої вивчається; без пiдготовки
вступити до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або
пов’язана з повсякденним життям (сiм’я, хобi, робота, подорожi та
поточнi подiї/новини);
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;
навчити студентiв писати простi зв’язнi тексти на знайомi або
пов’язанi з особистими iнтересами теми; писати особистi листи,
описуючи подiї та враження;
ознайомити студентiв iз основними вiдомостями з лексикологiї
шведської мови, зокрема словотвору, семантики, фразеологiї,
лексикографiї, питаннями стратифiкацiї словникового складу.
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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
словотвору,
семантики,
фразеологiї,
лексикографiї
шведської
мови,
принципи
стратифiкацiї
словникового складу
шведської мови
Використовувати термiнологiчний апарат
та методи лексикологiї для проведення
власних дослiджень
Сприймати шведську
мову на слух на рiвнi
B1+ згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти
Володiти навичками
дiалогiчного мовлення шведською мовою на рiвнi B1+
згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти
Володiти навичками
монологiчного мовлення шведською мовою на рiвнi B1+
згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти

Лекцiї

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

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

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

10%

Практичнi
няття

за-

Презентацiя

10%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

20%

Практичнi
няття

за-

Спiвбесiда

10%

Практичнi
няття

за-

Спiвбесiда

10%
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Код

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

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

2.5.

Володiти навичками
письма шведською
мовою на рiвнi B1+
згiдно
з
Загальноєвропейськими
рекомендацiями
з
мовної освiти
Читати i розумiти
тексти
шведською
мовою на рiвнi B1+
згiдно
з
Загальноєвропейськими
рекомендацiями
з
мовної освiти

Практичнi
няття

4.1.

за-

Самостiйна робота

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Письмова робота

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Модульна контрольна робота

20%

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 13. Створювати уснi
й письмовi тексти рiзних
жанрiв i стилiв українською, шведською, англiйською та нiдерландською
мовами.
ПРН 16. Використовувати шведську, англiйську
i нiдерландську 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 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
2.1
2.2
2.3
+

+

+

+

+

+

+

2.4
+

2.5
+

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, презентацiя, спiвбесiда, письмова робота та
модульна контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
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Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1.
6
Презентацiя РН 2.1.
6
Письмова робота РН 2.5 6
Спiвбесiда РН 2.3–2.4
6
Модульна контрольна 12
робота РН 2.2, 4.1
Iспит
24

Max. — 100 балiв
10
10
10
10
20
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 лекцiйної частини курсу. Презентацiї
проводяться на практичних заняттях. Письмова робота, спiвбесiда та
модульна контрольна робота виконуються наприкiнцi семестру.
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 Тема: Словотвiр. Морфема.
Типи морфем. Кореневi морфеми. Граматичнi морфеми. Вiльнi i
зв’язанi морфеми.
Лекцiя 2 Тема: Словотвiр. Словоскладання. Складне слово. Типи
складних слiв. Перша та друга
частина складного слова. Вживання
iнтерфiксiв мiж частинами складного слова.
Лекцiя 3 Тема: Словотвiр. Деривацiя.
Префiкси. Суфiкси. Абревiацiя. Типи
скорочень.
Лекцiя 4 Тема: Семантика. Лексичне
слова. Типи лексичних значень.
Денотативне значення. Конотативне
значення. Пряме i переносне значення. Словникове i контекстуальне
значення.
Лекцiя 5 Тема: Семантика. Парадигматичнi вiдношення в лексикосемантичнiй системi. Гiперонiмiя i
гiпонiмiя. Антонiмiя. Синонiмiя.
Лекцiя 6 Тема: Семантика. Методи дослiдження значення слiв. Семантичний диференцiал. Компонентний
аналiз.
Лекцiя 7 Тема: Семантика. Семантичне поле. Семантична мережа.
Тест

2

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

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
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ТЕМИ
Лекцiї

Практичне заняття 1 Тема: Стратифiкацiя словникового складу. Територiально маркована лексика. Дiалектизми. Неологiзми. Архаїзми та
iсторизми.
Практичне заняття 2 Тема: Стратифiкацiя словникового складу. Корiннi та запозиченi слова. Типи
запозичень. Стилiстично маркована
лексика.
Практичне заняття 3 Тема: Соцiально маркована лексика. Фахова
лексика. Термiни. Мова молодi.
Жаргон та арґо. Мова мiгрантiв.
Практичне заняття 4 Тема: Фразеологiя. Фразеологiзм. Ознаки фразеологiзмiв.
Практичне заняття 5 Тема: Фразеологiя. Класифiкацiї фразеологiзмiв.
Практичне заняття 6 Тема: Фразеологiя. Прислiв’я. Веллеризми. Порiвняння. Колокацiї.
Практичне заняття 7 Тема: Лексикографiя. Типи словникiв.
Практичне заняття 8–10 Тема:
Свята. Пори роки. Мовнi аспекти:
Iменник: Неозначена форма без
артикля. Порядок слiв: окличнi
речення. Дiєслова четвертої групи.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 13. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut och
försvann” Kapitel 15–16

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

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

11
ТЕМИ
Лекцiї

Практичне заняття 11–13 Тема:
Технiка. Робота в офiсi. Оптимiзм i
песимiзм. Мовнi аспекти: Емфатична
конструкцiя. Перехiднi та неперехiднi дiєслова. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B1 + B2” Kapitel 14. Домашнє
читання: “Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann” Kapitel
17–18
Практичне заняття 14–16 Тема:
Пошук роботи. Мовнi аспекти: Вказiвнi займенники. Часовi форми
дiєслова: вживання складеної форми
минулого часу та форми давньоминулого часу без допомiжного
дiєслова. Випущення ’som’. Порядок
слiв. Навчальнi матерiали: “Rivstart
B1 + B2” Kapitel 15. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 19–22
Практичне заняття 17–19 Тема:
Сiм’я та родина. Мовнi аспекти:
Вживання дiєслiв ’står’/’ställer’, ’ligger’/’lägger’. Прийменники, якi вживаються для вираження почуттiв.
Займенники ’hel’ i ’all’. Зворотнi
присвiйнi займенники. Вирази з
кольорами. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B1 + B2” Kapitel 16. Домашнє
читання: “Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann” Kapitel
23–24

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

6

6

6

6

12
ТЕМИ
Лекцiї

Практичне заняття 20–22 Тема:
Релiгiя. Мiфологiчнi iстоти. Мовнi
аспекти: Дiєслово: узгодження часiв. Сполучники пiдрядностi. Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 17. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 25–26
Практичне заняття 23–25 Тема:
Шведськi коди. Корпоративна культура. Ринок працi. Мовнi аспекти:
Елiптичнi речення. Способи вираження контрасту. Способи вираження причини та пояснення.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B1 +
B2” Kapitel 18. Домашнє читання:
“Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann” Kapitel 27–29
Всього — 180 год.
З них:
лекцiї — 14 год.
практичнi заняття — 76 год.
самостiйна робота — 90 год.

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

6

6
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