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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — практичне оволодiння студентами шведською
мовою на рiвнi C1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями
з мовної освiти, а також ознайомлення студентiв iз основними
стилiстичними засобами шведської мови, набуття практичних навичок
стилiстичного аналiзу текстiв та написання власних творчих робiт iз
використанням рiзноманiтних стилiстичних засобiв.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Перша мова: стилiстика”
передбачає попереднє володiння шведською мовою на рiвнi B2 згiдно з
Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Перша мова:
стилiстика” охоплює лекцiї i практичнi заняття. На лекцiях розглядаються
поняття стилю, стилiстичного засобу, стилiстичного забарвлення мовної
одиницi. Студенти знайомляться з основними стилiстичними засобами
шведської мови та особливостями їхнього використання для досягнення
стилiстичного ефекту. Дається також огляд розвитку функцiональних
стилiв шведської мови. Розглядаються проблеми закономiрностей
вживання мовних одиниць рiзних рiвнiв (фонетичного, морфологiчного,
лексичного, синтаксичного) залежно вiд ситуацiї спiлкування. Cтуденти
здiйснюють стилiстичний аналiз текстiв, що належать до рiзних
функцiональних стилiв шведської мови, а також вчаться писати твори з
використанням рiзноманiтних стилiстичних засобiв.
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 комунiкацiя,
довкiлля, мiсто i село, життя.
Пiд час вивчення курсу студенти використовують навчальнометодичний комплекс “Rivstart B2+C1”. Домашнє читання здiйснюється за
книгами на вибiр кожного студента (iндивiдуальне домашнє читання).
4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни: “Перша мова:
стилiстика” передбачає вирiшення таких завдань:
â навчити студентiв розумiти на слух довготривале мовлення,
навiть якщо воно не досить чiтко структуроване або коли його
зв’язнiсть прихована i не виражена експлiцитно; розумiти програми
телебачення i фiльми без надмiрних зусиль;
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â навчити студентiв розумiти довгi та складнi документальнi й
лiтературнi тексти, оцiнюючи особливостi їх стилю; розумiти
спецiалiзованi статтi та довгi технiчнi iнструкцiї, навiть якщо вони
не стосуються сфери їхньої дiяльностi;
â навчити студентiв швидко й спонтанно висловлюватись без
очевидних утруднень у доборi виразiв; гнучко й ефективно
користуватись мовою iз соцiальними та професiйними цiлями; чiтко
формулювати думки й точки зору та донести свої погляди у повному
обсязi до iнших спiврозмовникiв;
â навчити студентiв представляти чiткi, детальнi висловлювання на
складнi теми, розвиваючи окремi точки зору та доходячи логiчного
висновку;
â навчити студентiв виражати думки у формi чiткого, добре
структурованого тексту, висловлюватись досить поширено; писати
листи, твори або доповiдi на складнi теми, пiдкреслюючи те, що
їм здається найважливiшим; обрирати стиль вiдповiдно до уявного
читача;
â ознайомити студентiв iз стилiстичними засобами шведської мови,
розвинути практичнi навички стилiстичного аналiзу текстiв та
написання власних творчих робiт iз використанням рiзноманiтних
стилiстичних засобiв.
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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.

Особливостi функцiональних стилiв шведської мови
Стилiстичнi засоби
шведської мови
Робити стилiстичний
аналiз текстiв
Сприймати шведську
мову на слух на рiвнi
C1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти
Володiти навичками
дiалогiчного мовлення шведською мовою на рiвнi C1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти
Володiти навичками
монологiчного мовлення шведською мовою на рiвнi C1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти
Володiти навичками
письма шведською
мовою на рiвнi C1
згiдно
з
Загальноєвропейськими
рекомендацiями
з
мовної освiти

1.2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiї

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

Лекцiї

Тест

5%

Лекцiї

Модульна контрольна робота
Модульна контрольна робота

10%

5%

Практичнi
няття

за-

20%

Практичнi
няття

за-

Спiвбесiда

10%

Практичнi
няття

за-

Спiвбесiда

10%

Практичнi
няття

за-

Письмова робота

20%
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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

4.1.

Читати i розумiти
тексти
шведською
мовою на рiвнi C1
згiдно
з
Загальноєвропейськими
рекомендацiями
з
мовної освiти

Самостiйна робота

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

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

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
1.2
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
Тест РН 1.1
4
Письмова робота РН 2.4 7
Спiвбесiда РН 2.2–2.3
7
Модульна контрольна 18
робота РН 2.1, 4.1
Iспит
24

Max. — 100 балiв
6
12
12
30
40
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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 завершення лекцiйної частини курсу. 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 Предмет стилiстики. Поняття стилю
Лекцiя 2 Стилiстичнi засоби шведської мови. Метафора. Метонiмiя.
Персонiфiкацiя. Алегорiя
Лекцiя 3 Стилiстичнi засоби шведської мови. Порiвняння. Синестизiя
Лекцiя 4 Стилiстичнi засоби шведської мови. Повтори. Антитеза
Лекцiя 5 Стилiстичнi засоби шведської мови. Клiмакс та антиклiмакс.
Алюзiя. Гiпербола та лiтота
Лекцiя 6 Стилiстичнi засоби шведської мови. Сатира та iронiя. Сарказм
Лекцiя 7 Розвиток функцiональних
стилiв шведської мови до кiнця XVIII
столiття
Лекцiя 8 Розвиток функцiональних
стилiв шведської мови у XIX столiттi
Лекцiя 9 Розвиток функцiональних
стилiв шведської мови у XX столiттi
Лекцiя 10–15 Стилiстичний аналiз
текстiв
Тест
Практичне заняття 1–6 Тема: Комунiкацiя. Навчальнi матерiали: “Rivstart B2 + C1” Kapitel 9. Iндивiдуальне домашнє читання в обсязi 50
сторiнок
Практичне заняття 7–12 Тема: Довкiлля. Навчальнi матерiали: “Rivstart
B2 + C1” Kapitel 10. Iндивiдуальне
домашнє читання в обсязi 50
сторiнок

2

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

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

12
2
12

12

12

12
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ТЕМИ
Лекцiї

Практичне заняття 13–18 Тема:
Мiсто i село. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 11.
Iндивiдуальне домашнє читання в
обсязi 50 сторiнок
Практичне заняття 19–24 Тема: Життя. Навчальнi матерiали: “Rivstart
B2 + C1” Kapitel 12. Iндивiдуальне
домашнє читання в обсязi 50
сторiнок
Письмова робота
Спiвбесiда
Модульна контрольна робота
Аналiз модульної контрольної роботи
i пiдготовка до iспиту
Всього — 180 год.
З них:
лекцiї — 30 год.
практичнi заняття — 60 год.
самостiйна робота — 90 год.

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
12
12

12

12

2
2
2
4

12
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