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Силабус навчальної дисципліни 

«ШВЕДСЬКА МОВА. ПОЧАТКОВИЙ КУРС» 

  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр 
Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Шведська, українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Шведська мова початкового рівня. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 
Заняття будуть сприяти формуванню достатньої бази граматичних 

знань зі шведської мови, початкових мовленнєвих навичок, 

навичок письмового мовлення, аудіювання тощо. Рівень набутих 

знань дозволить Вам спілкуватися шведською мовою під час 

подорожей, а також сприятиме встановленню ділових контактів зі 

Швецією. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Заняття сприятимуть оволодінню фонетичними законами 

шведської мови; граматичними конструкціями та правилами 

синтаксису, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і створення текстів 

побутового характеру. Курс розрахований на вивчення лексики, до 

якої входять прості, складні та складені слова; найуживаніші 

фразеологічні вирази. Студенти оволодіють правилами побудови  

загальних та спеціальних запитань; навчаться відповідати на 

запитання згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації 

спілкування; підтримувати елементарне спілкування у межах 

мікродіалогів етикетного характеру; висловлювати пропозиції та 

відповідати на чиюсь пропозицію згодою / незгодою; 

висловлювати твердження і відповідати на чиєсь твердження 

схваленням / несхваленням; реагувати на чіткі репліки викладача; 

звертатися з проханням; описувати місце, явища, об’єкти; робити 

короткий переказ змісту почутого або прочитаного повідомлення; 

висловлювати вдячність, задоволення, спонукання; коментувати 

свої дії та дії інших людей; писати описи та невеликі твори на 

задану тему використовуючи граматичні конструкції та лексичний 

матеріал, пройдений протягом першого курсу; читати адаптовані 

тексти загальної тематики із повним і точним розумінням його 

змісту і виділенням основної інформації; сприймати на слух прості 

тексти і діалоги побутової тематики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Рівень набутих знань та умінь зі шведської мови буде достатнім 

для читання, розмовної практики під час подорожей, перегляду 

фільмів, опанування фахових текстів в енциклопедіях й наукових 

виданнях для вивчення термінології та вдосконалення навичок 

отримання нових фахових знань, для спілкування. 



Навчальна логістика 
Зміст дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Шведська мова. Початковий рівень» 

забезпечує формування основних видів мовленнєвої діяльності 

шведською мовою: читання, говоріння, письмо та аудіювання. 

Навчальні цілі: розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій 

студентів: сприйняття та розуміння елементарних реплік на слух, 

спілкування на теми, визначені програмою, розуміння тексту та 

здатність до відтворення прочитаного; формування навичок письма 

та читання, що відповідають вимогам базового рівня володіння 

іноземною мовою; розвиток вміння використовувати теоретичний 

аспект граматичного матеріалу в практичному застосуванні. 

Види занять: практичні (онлайн, офлайн) 

Методи навчання: Словесні методи (пояснення, роз’яснення, 

бесіда, дискусія); Наочні методи (підручники, посібники, онлайн 

посилання); Практичні методи (вправи, тести, перегляд відео). 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити 
Загальні та фахові знання, отримані при вивченні англійської мови 

Пореквізити 
Отримані знання можуть бути використані в подальшій 

професійній діяльності, набуті навички допоможуть вільно 

висловлювати свою думку в різних ситуаціях, розширення 

полікультурного світогляду, формування ціннісних орієнтирів, 

толерантного ставлення до представників інших культурних та 

мовних уподобань, здатності до діалогу культур, шанобливого 

ставлення до народу, мова якого стала предметом вивчення. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Form i Fokus (Cecilia Fasth, Anita Kannermark) 

2. Rivstart. Textbok+Övningsbok (Paula Levy Scherrer, Karl 

Lindemalm) 

3. Шведский язык. Самоучитель для начинающих. (Хохлова Е.Н., 

Бьерен П.Г.)  

4. Nybörjarsvenska. Nybörjarbok i svenska som främmande språk. 

(Göransson, Lindholm) 

5. Mål. Lärobok+Övningsbok. (Anette Althén, Kerstin Ballardini, Sune 

Stjärnlöf, Åke Viberg) 

6. Учебник Шведского Языка. (С.С. Маслова-Лашанская, Н.Н. 

Толстая)  

7. Svår svenska. Idiom och slang i urval. (Anna Hallström, Urban 

Östberg) 

8. Text i Fokus (Cecilia Fasth, Anita Kannermark) 

9. Навчальний посібник з лексикології шведської мови "Svensk 

lexikologi" (Стасюк Олександр Сергійович) 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра 
Іноземної філології 

Факультет 
Лінгвістики та соціальних комунікацій 



Викладач(і) 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 

 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук 

Профайл  викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wbim1gQAAAAJ&hl=uk 

Тел.: +38097-511-04-48 

E-mail: shk_kiev@ukr.net 

Робоче місце: 8.1512 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс, викладання шведської мови з урахуванням 

досвіду вивчення англійської мови як першої іноземної 

Лінк на дисципліну 
Google Classroom  

Код класу: pyy7yqs 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wbim1gQAAAAJ&hl=uk

