КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Iнститут фiлологiї
Кафедра германської фiлологiї та перекладу

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник директора
з навчальної роботи
"

"

20

року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛIНИ
Перша мова: практична граматика
для студентiв
галузь знань
спецiальнiсть
освiтнiй рiвень
освiтня програма
вид дисциплiни

03 гуманiтарнi науки
035 фiлологiя
бакалавр
Шведська фiлологiя, англiйська мова та нiдерландська мова
обов’язкова навчальна дисциплiна
Форма навчання
Навчальний рiк
Семестр
Кiлькiсть кредитiв ECTS
Мова викладання, навчання та оцiнювання
Форма заключного контролю

денна
2019–2020
5
6
шведська
iспит

Викладачi: Дутка Оксана Дмитрiвна, асистент; Хассельстрем Карл Адам
Емiль, асистент
Пролонговано: на 20 /20 н.р.
(
)" "
20 р.
на 20 /20 н.р.
(
)" "
20 р.
КИЇВ — 2019

2
Розробники: Стасюк Олександр Сергiйович, кандидат фiлологiчних наук,
доцент
ЗАТВЕРДЖЕНО
Завiдувач кафедри
германської фiлологiї
та перекладу
(
Протокол №

)

вiд " "

20

Схвалено науково-методичною комiсiєю Iнституту фiлологiї
Протокол №

вiд " "

20

Голова науково-методичної комiсiї
"

"

20

року

року
(

)

року

3
ВСТУП
1. Мета дисциплiни — практичне оволодiння студентами шведською
мовою на рiвнi B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з
мовної освiти.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Перша мова: практична граматика”
передбачає попереднє володiння шведською мовою на рiвнi B1 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Перша мова:
практична граматика” охоплює практичнi заняття. На практичних заняттях
студенти тренують усi види мовленнєвих навичок: читання, аудiювання,
дiалогiчне i монологiчне мовлення, письмо, а також оволодiвають
навичками правильної вимови, використання граматичних конструкцiй,
оволодiвають лексикою шведської мови та знаннями лiнгвокраїнознавчого
характеру.
У межах навчальної дисциплiни вивчаються теми мова, пори року, тiло
i душа, суспiльство.
Пiд час вивчення курсу студенти використовують навчальнометодичний комплекс “Rivstart B2+C1”. Для домашнього читання
використовується книга Фредрiка Бакмана “En man som heter Ove”.
4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Перша мова:
практична граматика” передбачає вирiшення таких завдань:
â навчити студентiв розумiти на слух об’ємнi висловлювання та лекцiї
i стежити навiть за складною аргументацiєю на досить знайомi теми;
розумiти бiльшiсть телевiзiйних новин та програми про поточнi подiї;
розумiти бiльшiсть фiльмiв на лiтературнiй мовi;
â навчити студентiв читати i розумiти статтi та повiдомлення з
сучасних проблем, автори яких займають особливу позицiю або
мають особливу точку зору; розумiти сучасну лiтературну прозу;
â навчити студентiв брати участь у дiалозi з достатнiм ступенем
невимушеностi й спонтанностi, так щоб вiдбулася природна
iнтеракцiя з носiями мови; брати активну участь у дискусiї у знайомих
контекстах, викладаючи й захищаючи свою точку зору;
â навчити студентiв представляти чiткi, детальнi висловлювання
про широке коло питань, що стосуються сфер їхнiх iнтересiв;
висловлювати свою точку зору на запропоновану тему, наводячи
аргументи “за” i “проти”;
â навчити студентiв писати чiткi, детальнi тексти на широке коло
тем, пов’язаних iз їхнiми iнтересами; писати есе чи доповiдi,
узагальнюючи iнформацiю або наводячи аргументи “за” чи “проти”
певної точки зору; писати листи, наголошуючи на особистому
значеннi минулих i теперiшнiх подiй.
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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.

Сприймати шведську
мову на слух на рiвнi
B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти
Володiти навичками
дiалогiчного мовлення шведською мовою на рiвнi B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти
Володiти навичками
монологiчного мовлення шведською мовою на рiвнi B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти
Володiти навичками
письма шведською
мовою на рiвнi B2
згiдно
з
Загальноєвропейськими
рекомендацiями
з
мовної освiти
Читати i розумiти
тексти
шведською
мовою на рiвнi B2
згiдно
з
Загальноєвропейськими
рекомендацiями
з
мовної освiти

Практичнi
няття

за-

Практичнi
няття

2.2.

2.3.

2.4.

4.1.

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

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

за-

Спiвбесiда

12,5%

Практичнi
няття

за-

Спiвбесiда

12,5%

Практичнi
няття

за-

Письмова робота

25%

Самостiйна робота

Модульна контрольна робота

25%

25%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 10. Використовувати шведську
мову в уснiй та письмовiй формi, у рiзних жанрово-стильових рiзновидах
i регiстрах спiлкування (офiцiйному,
неофiцiйному, нейтральному), для
розв’язання комунiкативнихзавдань
у рiзних сферах життя.
ПРН 11. Створювати уснi й письмовi
тексти рiзних жанрiв i стилiв шведською мовою.

Результати навчання дисциплiни
2.1
2.2
2.3
2.4
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: спiвбесiда, письмова робота та модульна контрольна
робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Письмова робота РН 2.4 9
Спiвбесiда РН 2.2–2.3
9
Модульна контрольна 18
робота РН 2.1, 4.1
Iспит
24

Max. — 100 балiв
15
15
30
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
виконуються наприкiнцi семестру.

та

модульна

контрольна

робота

6

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

Практичне заняття 1–10 Тема: Мова.
Навчальнi матерiали: “Rivstart B2 +
C1” Kapitel 1. Домашнє читання: “En
man som heter Ove” Kapitel 1–5
Практичне заняття 11–20 Тема:
Пори року. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 2. Домашнє
читання: “En man som heter Ove”
Kapitel 6–10
Практичне заняття 21–30 Тема:
Тiло i душа. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 3. Домашнє
читання: “En man som heter Ove”
Kapitel 11–15
Практичне заняття 31–40 Тема:
Суспiльство. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 4. Домашнє
читання: “En man som heter Ove”
Kapitel 16–20
Письмова робота
Спiвбесiда
Модульна контрольна робота
Аналiз модульної контрольної роботи
Пiдготовка до iспиту
Всього — 180 год.
З них:
практичнi заняття — 90 год.
самостiйна робота — 90 год.

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
20
20

20

20

20

20

20

20

2
2
2
2
2

10
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