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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — набуття студентами навичок усної та письмової
дiлової комунiкацiї шведською мовою.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Основи дiлового мовлення (перша
мова)” передбачає попереднє володiння шведською мовою на рiвнi не
нижче B1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти. Передбачається також попереднє володiння загальними знаннями
лiнгвокраїнознавчого та лiнгвокультурного характеру, набутими пiд час
вивчення навчальної дисциплiни “Лiнгвокраїнознавство Швецiї”.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Основи
дiлового мовлення (перша мова)” охоплює практичнi заняття, на
яких студенти знайомляться з офiцiйно-дiловим стилем шведської мови,
його лексичними, граматичними та стилiстичними особливостями.
Розглядаються композицiйнi та мовнi характеристики основних
типiв дiлових паперiв, зокрема дiлового листа, контракту. Студенти
тренуються формулювати уснi та письмовi тексти офiцiйно-дiлового
стилю, використовувати прийоми аргументацiї в дiловiй комунiкацiї.
За допомогою рольових iгор розвиваються навички студентiв у веденнi
дiлових переговорiв та мiжкультурної медiацiї в шведсько-українському
дiловому середовищi.
Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Основи дiлового
мовлення (перша мова)” передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними лексичними, граматичними,
стилiстичними особливостями офiцiйно-дiлового стилю шведської
мови;
â навчити студентiв застосовувати отриманi знання про офiцiйнодiловий стиль шведської мови при формулюваннi текстiв;
â ознайомити студентiв iз основними композицiйними та мовними
особливостями основних типiв дiлових паперiв, зокрема дiлового
листа, контракту;
â навчити студентiв використовувати прийоми аргументацiї в дiловiй
комунiкацiї;
â навчити студентiв брати участь у дiлових переговорах.
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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

Лексичнi, граматичнi,
стилiстичнi
особливостi
офiцiйно-дiлового
стилю
шведської
мови
Композицiйнi та мовнi особливостi основних типiв дiлових паперiв, зокрема дiлового листа, контракту
Створювати тексти
офiцiйно-дiлового
стилю
шведською
мовою
Використовувати
прийоми
аргументацiї
в
дiловiй комунiкацiї
Оформлювати тексти
офiцiйно-дiлового
стилю вiдповiдно до
норм
шведської
орфографiї
та
стилiстики
для
офiцiйно-дiлових
текстiв

Практичнi
няття

1.2.

2.1.

2.2.

4.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

за-

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

Практичнi
няття

за-

Тест

20%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

20%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

20%

Самостiйна робота

Модульна контрольна робота

20%

20%

5
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 8 Використовувати iнформацiйнi й комунiкацiйнi технологiї,
зокрема для вирiшення стандартних
завдань професiйної дiяльностi
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

Результати навчання дисциплiни
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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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, модульна контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1–1.2
14
Модульна контрольна 22
робота РН 2.1, 2.2, 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 половини практичних занять. Модульна
контрольна робота виконується 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

Тема 1. Жанрово-стилiстичнi та
мовнi особливостi офiцiйно-дiлового
стилю сучасної шведської мови
Тема 2. Форми й види дiлової
комунiкацiї
Тема 3. Мiжкультурна дiлова комунiкацiя
Тема 4. Мiсце та роль перекладача в
мiжкультурнiй дiловiй комунiкацiї
Тема 5. Усна дiлова комунiкацiя.
Дiловi переговори
Тема 6. Усна дiлова комунiкацiя.
Культурнi особливостi проведення
дiлових переговорiв
Тема 7. Дiлова телефонна комунiкацiя
Тема 8. Аргументацiя в дiловiй
комунiкацiї
Тема 9. Письмова дiлова комунiкацiя.
Види дiлових паперiв
Тема 10. Письмова дiлова комунiкацiя. Дiловий лист
Тема 11. Письмова дiлова комунiкацiя. Контракт
Тема 12. Мiжнароднi документи i
дипломатична кореспонденцiя
Модульна контрольна робота
ВСЬОГО
Загальний обсяг — 180 год., зокрема:
Практичнi заняття — 90 год.
Самостiйна робота — 90 год.

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

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

2
90

90
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