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ВСТУП
1. Мета навчальної практики — набуття студентами практичних
навичок використання шведської мови для вирiшення професiйних
завдань пiд час роботи в громадських органiзацiях чи приватних
компанiях.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Лiнгвiстична практика передбачає володiння студентами
шведською мовою на рiвнi не нижче B1 згiдно з Загальноєвропейськими
рекомендацiями з мовної освiти.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни — Лiнгвiстична практика триває
20 днiв i проходить без вiдриву вiд теоретичного навчання. Студенти
проходять практику в громадських органiзацiях та приватних компанiях,
мовних центрах i школах, якi мають потребу в лiнгвiстичних послугах зi
шведської мови. Лiнгвiстична практика передбачає виконання доручень в
установi проходження практики, пов’язаних iз використанням шведської
мови. Характер завдань, якi виконують студенти, може варiювати залежно
вiд мiсця проходження практики, i охоплює, зокрема, такi види роботи:
â пiдготовку iнформацiйних матерiалiв та презентацiй шведською
мовою;
â виконання письмових перекладiв зi шведської мови на українську;
â участь у пiдготовцi та проведеннi мiжнародних культурних заходiв;
â систематизацiю та каталогiзацiю матерiалiв бiблiотек шведськомовної лiтератури та електронних ресурсiв.
За результатами лiнгвiстичної практики студенти готують звiт про
проходження практики, а також презентацiю (iндивiдуально або в
групах), у якiй висвiтлюють результати виконаної пiд час практики
роботи. Презентацiї проводяться та обговорюються на семiнарi наприкiнцi
практики. Додатково може подаватися портфолiо з напрацьованими
студентами iнформацiйними матерiалами, виконаними перекладами
тощо.
4. Завдання — Проходження студентами лiнгвiстичної практики
передбачає розв’язання таких завдань:
â розвиток навичок роботи в командi та автономної роботи;
â розвиток навичок пошуку, систематизацiї та обробки iнформацiї
шведською мовою;
â розвиток навичок практичного використання шведської мови для
вирiшення професiйних завдань.
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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

2.1.

Якiсно
виконувати
професiйнi
доручення,
що
пов’язанi
з
використанням
шведської
мови,
зокрема з пошуку
та
систематизацiї
iнформацiйних
матерiалiв,
виконання
письмових
перекладiв тощо
Готувати та проводити презентацiю шведською мовою, у якiй
висвiтлити результати виконаних пiд час
практики доручень
Своєчасно та в належному виглядi готувати звiтну документацiю щодо проходження практики
Комунiкувати з колегами та керiвниками
з установи проходження практики щодо
виконання доручень

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

Самостiйно планувати власну роботу щодо виконання професiйних доручень

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Перевiрка портфолiо i/або звiту з проходження практики

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота

Презентацiя на
семiнарi

20%

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота
Консультацiї
з керiвником
з
установи
проходження
практики
та
колегами
Самостiйна робота

Перевiрка звiту
з проходження
практики

20%

20%

Характеристика 20%
з
мiсця
проходження
практики

Характеристика 20%
з
мiсця
проходження
практики
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 2. Ефективно працювати з
iнформацiєю: добирати необхiдну
iнформацiю з рiзних джерел, критично аналiзувати й iнтерпретувати
її, впорядковувати, класифiкувати й
систематизувати.
ПРН 3. Органiзовувати процес свого
навчання й самоосвiти.
ПРН 6. Використовувати iноземну
мову для органiзацiї ефективної
мiжкультурної комунiкацiї.
ПРН 7. Застосовувати фiлологiчнi
знання для розв’язання професiйних
завдань.
ПРН 8. Використовувати iнформацiйнi й комунiкацiйнi технологiї,
зокрема для вирiшення стандартних
завдань професiйної дiяльностi.
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 20. Збирати, аналiзувати, систематизувати й iнтерпретувати мовнi
факти, iнтерпретувати й адекватно
перекладати (з української мови iноземною та навпаки) уснi й письмовi
тексти рiзних стилiв i жанрiв.
ПРН 29.1 Володiти навичками лiнгвокультурного та дискурсивного
аналiзу тексту.

Результати навчання дисциплiни
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Кiлькiсть балiв за практику формують бали, отриманi студентом
за допомогою таких форм контролю: презентацiя, перевiрка звiту з
проходження практики, характеристика з мiсця проходження практики.
Оцiнювання за формами контролю:

6
Min. — 60 балiв
Презентацiя РН 2.2
12
Перевiрка звiту з пра- 24
ктики РН 2.1, 2.3
Характеристика з мi- 24
сця проходження практики РН 3.1, 4.1

Max. — 100 балiв
20
40
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi диференцiйованого залiку. За
результатами проведення презентацiї та перевiрки звiту з проходження
практики студентам виставляється диференцiйований залiк.
7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Презентацiї проводяться на семiнарi наприкiнцi практики. Звiт
перевiряється наприкiнцi пiсля завершення практики.
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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