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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — практичне оволодiння студентами шведською
мовою на рiвнi B2+ згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з
мовної освiти, а також оволодiння знаннями з теоретичної граматики
шведської мови.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Перша мова: теоретична граматика”
передбачає попереднє володiння шведською мовою на рiвнi B2 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Перша мова:
теоретична граматика” охоплює лекцiї i практичнi заняття. На лекцiях
студенти ознайомлюються з питаннями теоретичної граматики шведської
мови, послiдовно розглядаються морфологiя та синтаксис.

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 людськi стосунки,
робота, Швецiя i свiт, технiка i розвиток.

Пiд час вивчення курсу студенти використовують навчально-
методичний 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;
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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.

â систематизувати знання студентiв з граматики шведської мови.
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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

1.1. Основнi вiдомостi з
теоретичної грамати-
ки шведської мови

Лекцiї Тест 20%

2.1. Сприймати шведську
мову на слух на рiвнi
B2+ згiдно з Загально-
європейськими реко-
мендацiями з мовної
освiти

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

20%

2.2. Володiти навичками
дiалогiчного мовлен-
ня шведською мо-
вою на рiвнi B2+
згiдно з Загально-
європейськими реко-
мендацiями з мовної
освiти

Практичнi за-
няття

Спiвбесiда 10%

2.3. Володiти навичками
монологiчного мов-
лення шведською мо-
вою на рiвнi B2+
згiдно з Загально-
європейськими реко-
мендацiями з мовної
освiти

Практичнi за-
няття

Спiвбесiда 10%

2.4. Володiти навичками
письма шведською
мовою на рiвнi B2+
згiдно з Загаль-
ноєвропейськими
рекомендацiями з
мовної освiти

Практичнi за-
няття

Письмова робо-
та

20%

4.1. Читати i розумiти
тексти шведською
мовою на рiвнi B2+
згiдно з Загаль-
ноєвропейськими
рекомендацiями з
мовної освiти

Самостiйна ро-
бота

Модульна кон-
трольна робота

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання
дисциплiни

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 4.1
ПРН 13. Створювати уснi й
письмовi тексти рiзних жанрiв
i стилiв українською, шведською,
англiйською та нiдерландською
мовами.

+ + +

ПРН 16. Використовувати швед-
ську, англiйську i нiдерландську
мови в уснiй та письмовiй фор-
мi, у рiзних жанрово-стильових
рiзновидах i регiстрах спiлкува-
ння (офiцiйному, неофiцiйному,
нейтральному), для розв’язання
комунiкативних завдань у рiзних
сферах життя.

+ + + + +

ПРН 18. Окреслювати основнi про-
блеми лiнгвiстичних дисциплiн,
пояснювати їх взаємозв’язок у
цiлiснiй системi знань.

+

ПРН 19. Демонструвати знання з
лiнгвiстики.

+

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
Тест РН 1.1 7 12
Письмова робота РН 2.4 7 12
Спiвбесiда РН 2.2–2.3 7 12
Модульна контрольна
робота РН 2.1, 4.1

15 24

Iспит 24 40

Пiдсумкове оцiнювання у формi iспиту. Студенти, якi пiд час
семестру набрали меншу кiлькiсть балiв, нiж критично-розрахунковий
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мiнiмум — 20 балiв — є неатестованими та не допускаються до iспиту.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

Тест виконується пiсля завершення лекцiйної частини курсу. Письмова
робота, спiвбесiда та модульна контрольна робота виконуються наприкiнцi
семестру.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:

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

Лекцiя 1 Теоретична граматика як
навчальна дисциплiна. Поняття гра-
матичної парадигми, граматичної
форми та граматичної категорiї

2 2

Лекцiя 2 Морфологiя. Класифiкацiя
частин мови

2 2

Лекцiя 3 Морфологiя. Iменник 2 2
Лекцiя 4 Морфологiя. Прикметник 2 2
Лекцiя 5 Морфологiя. Займенник.
Числiвник

2 2

Лекцiя 6 Морфологiя. Дiєслово 2 2
Лекцiя 7 Морфологiя. Прислiвник 2 2
Лекцiя 8 Морфологiя. Службовi ча-
стини мови. Сполучники сурядностi
та пiдрядностi

2 2

Лекцiя 9 Морфологiя. Службовi
частини мови. Прийменник

2 2

Лекцiя 10 Синтаксис. Члени речення.
Пiдмет. Присудок

2 2

Лекцiя 11 Синтаксис. Члени речення.
Додаток. Означення. Обставина

2 2

Лекцiя 12 Синтаксис. Просте речення 2 2
Лекцiя 13 Синтаксис. Складносуря-
дне речення

2 2

Лекцiя 14 Синтаксис. Складнопiдря-
дне речення

2 2

Лекцiя 15 Синтаксис. Iнформацiйна
структура речення

2 2

Тест 2
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Практичне заняття 1–7 Тема: Люд-
ськi стосунки. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 5. Домашнє
читання: “En man som heter Ove”
Kapitel 21–25

14 26

Практичне заняття 8–14 Тема: Робо-
та. Навчальнi матерiали: “Rivstart B2
+ C1” Kapitel 6.Домашнє читання: “En
man som heter Ove” Kapitel 26–30

14 26

Практичне заняття 15–21 Тема:
Швецiя i свiт. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 7. Домашнє
читання: “En man som heter Ove”
Kapitel 31–35

14 26

Практичне заняття 22–28 Тема:
Суспiльство. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 8. Домашнє
читання: “En man som heter Ove”
Kapitel 36–39

14 26

Письмова робота 2
Спiвбесiда 2
Модульна контрольна робота 2
Аналiз модульної контрольної роботи
i пiдготовка до iспиту

2 10

Всього — 240 год.
З них:
лекцiї — 30 год.
практичнi заняття — 66 год.
самостiйна робота — 144 год.
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