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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — подальший розвиток усiх видiв мовленнєвої
компетенцiї зi шведської мови: читання, аудiювання, письма, усного
монологiчного та дiалогiчного мовлення; розширення словникового
запасу; автоматизацiя вживання вже вивчених та засвоєння нових
граматичних явищ; розвиток навичок мiжкультурної комунiкацiї та
вдосконалення лiнгвокраїнознавчої компетенцiї.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Комунiкативнi стратегiї (перша
мова)” передбачає володiння шведською мовою на рiвнi не нижче B2
згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти i
базується на знаннях, вмiннях та навичках студентiв, набутих пiд час
вивчення “Практичного курсу першої мови” на бакалавратi, а також
на знаннях з лiнгвокраїнознавства, набутих пiд час вивчення курсу
“Лiнгвокраїнознавство країн першої мови”.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни — дисциплiна “Комунiкативнi
стратегiї (перша мова)” охоплює лекцiйнi та практичнi заняття. На
лекцiйних заняттях розглядаються теоретичнi питання мовної комунiкацiї.
На практичних заняттях здiйснюється послiдовне тренування усiх
видiв мовленнєвої компетенцiї (читання, аудiювання, письма, усного
монологiчного та дiалогiчного мовлення). Практичнi заняття вiдбуваються
з використанням навчально-методичного комплексу “Rivstart B2+C1”.
4. Завдання — оволодiння дисциплiною “Комунiкативнi стратегiї
(перша мова)” передбачає набуття студентами таких навичок:
â Розумiти 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.
â Розумiти довнi та складнi документальнi й лiтературнi тексти,
оцiнюючи особливостi їх стилю. Розумiти спецiалiзованi статтi та
довгi технiчнi iнструкцiї, навiть якщо вони не стосуються сфери
дiяльностi студента.
â 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 Представити чiткi, детальнi висловлювання на складнi теми,
розвиваючи окремi точки зору та доходячи логiчного висновку.
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â Виражати думки у формi чiткого, добре структурованого тексту,
висловлюючись досить поширено. Писати листи, твори або доповiдi
на складнi теми, пiдкреслюючи те, що менi здається найважливiшим.
Обрати стиль вiдповiдно до уявного читача.
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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.

Ознаки
мови
як
системи комунiкацiї,
засобу
вираження
та
сприйняття
дiйсностi.
Розумiти 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.
Розумiти
довнi
та
складнi
документальнi
й
лiтературнi
тексти,
оцiнюючи
особливостi
їх
стилю.
Розумiти
спецiалiзованi статтi
та довгi технiчнi
iнструкцiї,
навiть
якщо
вони
не
стосуються
сфери
дiяльностi студента.

Лекцiї

2.1.

2.2.

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

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

10%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

15%

Практичнi
няття

за-

Модульна контрольна робота

15%
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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

2.3.

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.
Представити чiткi, детальнi висловлювання на складнi теми, розвиваючи окремi точки зору та
доходячи логiчного
висновку.
Виражати думки у
формi чiткого, добре
структурованого
тексту,
висловлюючись
досить
поширено.
Писати листи, твори
або
доповiдi
на
складнi
теми,
пiдкреслюючи
те,
що менi здається
найважливiшим.
Обрати
стиль
вiдповiдно
до
уявного читача.
Iнтерпретувати
й
аналiзувати
прочитанi художнi
твори
сучасної
шведської лiтератури

Практичнi
няття

2.4.

2.5.

4.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

за-

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

Практичнi
няття

за-

Спiвбесiда

15%

Практичнi
няття

за-

Письмова
робота (твiр);
модульна
контрольна
робота

15%

Спiвбесiда

15%

Самостiйна робота

15%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 1. Оцiнювати власну навчальну та науковопрофесiйну дiяльнiсть, будувати i втiлювати ефективну стратегiю саморозвитку та професiйного
самовдосконалення.
ПРН 2. Демонструвати належний рiвень володiння
державною та iноземною
мовами для реалiзацiї письмової та усної комунiкацiї, зокрема в ситуацiях
професiйного й наукового спiлкування; презентувати результати своїх
дослiджень державною та
iноземною мовами.
ПРН 5. Оцiнювати й критично аналiзувати соцiально,
особистiсно та професiйно
значущi проблеми i пропонувати шляхи їх вирiшення, аргументуючи власну
точку зору.
ПРН 7. Застосовувати знання про експресивнi, емоцiйнi, логiчнi засоби мови
та технiку мовлення для
досягнення запланованого
прагматичного результату
й органiзацiї успiшної комунiкацiї.
ПРН 11. Демонструвати
поглибленi знання з обраної фiлологiчної спецiальностi.

Результати навчання
дисциплiни
1.1
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

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: письмова робота (твiр), спiвбесiда, модульна
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контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Письмова робота (твiр) 2
РН 2.5
Спiвбесiда РН 2.3–2.4
16
Модульна контрольна 18
робота РН 1.1, 2.1, 2.2,
2.5
Iспит
24

Max. — 100 балiв
3
27
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:
Спiвбесiда, письмова робота (твiр) та модульна контрольна робота
проводяться 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
Перший семестр
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1–5 Практичне заняття 1–
4 Тема: Людськi стосунки. Навчальнi
матерiали: “Rivstart B2 + C1” Kapitel
5. Iндивiдуальне домашнє читання в
обсязi 50 сторiнок
Лекцiя 6–10 Практичне заняття 5–
8 Тема: Робота. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 6. Iндивiдуальне домашнє читання в обсязi 50
сторiнок
Лекцiя 11–15 Практичне заняття 9–
12 Тема: Швецiя i свiт. Навчальнi
матерiали: “Rivstart B2 + C1” Kapitel
7. Iндивiдуальне домашнє читання в
обсязi 50 сторiнок
Лекцiя 16–20 Практичне заняття
13–16 Тема: Суспiльство. Навчальнi
матерiали: “Rivstart B2 + C1” Kapitel
8. Iндивiдуальне домашнє читання в
обсязi 50 сторiнок
Письмова робота
Спiвбесiда
Модульна контрольна робота
Аналiз модульної контрольної роботи
i пiдготовка до iспиту
Всього — 240 год.
З них:
лекцiї — 40 год.
практичнi заняття — 40 год.
самостiйна робота — 160 год.
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Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
8
18

10

8

18

10

8

18

10

8

18

2
2
2
2

8
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Другий семестр
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1–6 Практичне заняття
1–5 Тема: Комунiкацiя. Навчальнi
матерiали: “Rivstart B2 + C1” Kapitel
9. Iндивiдуальне домашнє читання в
обсязi 50 сторiнок
Лекцiя 7–12 Практичне заняття 6–10
Тема: Довкiлля. Навчальнi матерiали:
“Rivstart B2 + C1” Kapitel 10.
Iндивiдуальне домашнє читання в
обсязi 50 сторiнок
Лекцiя 13–18 Практичне заняття 11–
15 Тема: Мiсто i село. Навчальнi
матерiали: “Rivstart B2 + C1” Kapitel
11. Iндивiдуальне домашнє читання
в обсязi 50 сторiнок
Лекцiя 19–24 Практичне заняття 16–
20 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 — 300 год.
З них:
лекцiї — 50 год.
практичнi заняття — 50 год.
самостiйна робота — 200 год.
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Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
10
44

12

10

44

12

10

44

12

10

44

2

2
2
2
4
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