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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв з основними
положеннями контрастивної лiнгвiстики, систематичне зiставлення
української та шведської мови.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Контрастивна лiнгвiстика” у
другому семестрi магiстратури 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,
дисциплiни “Комунiкативнi стратегiї (перша мова)” у першому семестрi
магiстратури, а також на знаннях з лiнгвокраїнознавства, набутих пiд час
вивчення курсу “Лiнгвокраїнознавство країн першої мови”.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни — дисциплiна “Контрастивна
лiнгвiстика” у другому семестрi магiстратури охоплює лекцiйнi та
семiнарськi заняття. На лекцiйних заняттях розглядаються теоретичнi
питання контрастивної лiнгвiстики, дається iсторичний огляд розвитку
контрастивної лiнгвiстики, розглядається використання зiставного методу
в лiнгвiстичних дослiдженнях. На семiнарських заняттях здiйснюється
порiвняльний аналiз мовних одиниць та явищ української та шведської
мов на рiзних рiвнях мовної системи: фонетичному, морфологiчному,
лексичному та синтаксичному.

4. Завдання. Оволодiння дисциплiною “Контрастивна лiнгвiстика”
передбачає розв’язання таких завдань:

â ознайомити студентiв з основними етапами розвитку контрастивної
лiнгвiстики, її сучасним станом, напрямками та термiнологiчним
апаратом;

â навчити студентiв застосовувати зiставний метод для проведення
власних лiнгвiстичних дослiджень;

â ознайомити студентiв з особливостями фонетичної системи
шведської мови порiвняно з українською;

â ознайомити студентiв з особливостями граматичної системи
шведської мови порiвняно з українською;

â ознайомити студентiв з особливостями словникового складу
шведської мови порiвняно з українською.
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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 етапи ста-
новлення i розвитку
контрастивної лiнгвi-
стики

Лекцiя 1–2 Усне опитуван-
ня; тест

10%

1.2. Специфiку зiставного
методу та сферу його
застосування в лiн-
гвiстичних дослiдже-
ннях

Лекцiя 3 Усне опитуван-
ня; тест

10%

1.3. Особливостi
шведської мови
порiвняно з
українською на
фонетичному,
морфологiчному,
лексичному та
синтаксичному
рiвнях мовної
системи

Лекцiя 4–8, се-
мiнари

Усне опитуван-
ня; тест

40%

2.1. Визначати
релевантнi критерiї
для зiставлення
та проводити
зiставлення
шведської та
української мов
на рiзних рiвнях
мовної системи

Лекцiї; семiна-
ри

Модульна кон-
трольна робота

20%

4.1. Самостiйно аналiзу-
вати подiбностi та
вiдмiнностi мiж мов-
ними явищами укра-
їнської та шведської
мов на рiзних рiвнях
мовної системи

Семiнари Доповiдi 20%



5

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

Програмнi результати
навчання

Результати навчання дисциплiни
1.1 1.2 1.3 2.1 4.1

ПРН 1. Оцiнювати власну навчальну
та науково-професiйну дiяльнiсть,
будувати i втiлювати ефективну стра-
тегiю саморозвитку та професiйного
самовдосконалення.

+

ПРН 8. Аналiзувати, порiвнювати i
класифiкувати рiзнi напрямки i шко-
ли в лiнгвiстицi та лiтературознавствi.

+ +

ПРН 11. Демонструвати поглибленi
знання з обраної фiлологiчної спецi-
альностi.

+ + + + +

ПРН 16. Обирати оптимальнi до-
слiдницькi пiдходи й методи для
аналiзу конкретного лiнгвiстичного
чи лiтературного матерiалу.

+

ПРН 17. Аналiзувати, описувати та
класифiкувати мовнi явища, об’єкти
та процеси iз використанням основ-
них лiнгвiстичних пiдходiв та мето-
дiв.

+ + + + +

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: пiд час усних опитувань, написання тесту та
доповiдi.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Усне опитування РН
1.1–1.3

7 12

Тест РН 1.1–1.3 15 24
Доповiдь РН 2.1 7 12
Пiдсумкова модульна
контрольна робота

7 12

Iспит 24 40

Пiдсумкове оцiнювання у формi iспиту. Студенти, якi пiд час
семестру набрали меншу кiлькiсть балiв, нiж критично-розрахунковий



6

мiнiмум — 20 балiв — є неатестованими та не допускаються до iспиту.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

усне опитування проводиться на початку кожного заняття. Тест
виконується пiсля завершення лекцiйної частини курсу. Доповiдi
проводяться на семiнарських заняттях.

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 Контрастивна лiнгвiстика
як наукова галузь та навчальна
дисциплiна

2 4

Лекцiя 2 Iсторичний огляд контра-
стивної лiнгвiстики

2 4

Лекцiя 3 Зiставний метод 2 4
Лекцiя 4–5 Зiставна фонетика i
фонологiя української та шведської
мов

4 8

Лекцiя 6–8 Зiставна морфологiя
української та шведської мов

6 12

Семiнар 1–2 Зiставний словотвiр
української та шведської мов

4 8

Семiнар 3–4 Зiставна лексикологiя
української та шведської мов

4 8

Семiнар 5 Зiставна фразеологiя
української та шведської мов

2 6

Семiнар 6 Зiставний синтаксис укра-
їнської та шведської мов

2 6

Пiдсумкова модульна контрольна
робота

2

ВСЬОГО 16 14 60

Всього — 90 год.
З них лекцiї — 16 год.
семiнарськi заняття — 14 год.
самостiйна робота — 60 год.
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