
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 1 «Третя іноземна мова 

(шведська)» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія / 

Мова і література (англійська). Переклад /  

Мова і література (німецька). Переклад /  

Мова і література (французька). Переклад / 

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна 

лінгвістика 

014 Середня освіта. Мова і література (англійська) 

014 Середня освіта. Мова і література (німецька) 

Форма навчання Денна,  заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 - 4 курс, 3 - 8 семестри, 24  кредити ЄКТС 

Семестровий контроль 035 Філологія (Мова і література (англійська, 

німецька. французька). Переклад): залік – 3-8 

семестри; 

035 Філологія (Прикладна лінгвістика. Переклад і 

комп'ютерна лінгвістика.): залік – 3-6, 8 семестри; к.р. 

– 7 семестр;  

014 Середня освіта Мова і література (англійська, 

німецька): залік – 3-4, 6, 8 семестри; к.р. – 5, 7 

семестри 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма: 720 год. (практичні 328 год.) /  

Заочна форма: 720 год. (практичні 88 год.) 

Мова викладання українська і шведська 

Кафедра, яка забезпечує викладання кафедра іноземних мов природничо-математичних 

спеціальностей 

Автори дисципліни Біднюк А. В., Калиновська І. М., Римарчук Т.Л. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення бажання вивчати іноземні мови 

Що буде вивчатися Лексичний, граматичний та фонетичний матеріал для 

початкового / базового / середнього рівнів володіння 

шведською мовою. 

Чому це цікаво/треба вивчати Шведська мова – це мова однієї з найбільш 

економічно розвинених країн Європейського Союзу, 

Швеції. Вивчати шведську мову означає 

познайомитися з культурою, звичаями і традиціями 

країни з високими демократичними принципами, 

древньою історією, доброзичливими людьми. 

Шведська мова за граматичною складовою 

вважається найпростішою і найпоширенішою серед 

північногерманських мов, є загалом взаємозрозумілою з 

норвезькою та данською мовами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після опанування даного курсу студенти 

володітимуть навичками читання, письма, говоріння 

та аудіювання, а саме: читати та сприймати на слух, 

переказувати й аналізувати повідомлення; оперувати 

вивченим лексичним матеріалом та граматичними 



 

конструкціями, висловлювати власну точку зору, 

вести бесіду. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Студенти зможуть свідомо використовувати 

отримані знання у процесі міжкультурного 

спілкування, для своєї успішної майбутньої 

професійної діяльності, зокрема для участі у 

програмах академічної мобільності, міжнародних 

проєктах, конференціях, тренінгах тощо, при 

порівняльному вивченні іноземних мов. Курс 

допоможе усвідомити принципи організації мови, її 

природу, функції та рівні, сприятиме розвитку умінь 

працювати в команді та автономно. 

 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичний 

комплекс 

Web-посилання на (опис дисципліни) 
силабус навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 

 

 
 

    Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

