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Семестрове

навчання

на

Філософському

факультеті

Братиславського
Університету ім. Коменського для студентів лекторатів словацької мови
і культури, за навчальною програмою словакістика - літній семестр
20І6/2017
Департамент міжнародного співробітництва та європейських справ
Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки
пропонує студентам лекторатів словацької мови і культури за кордоном
стипендії на 1-семестрове навчання на Філософському факультеті
Братиславського Університету ім. Коменського в 2016/2017
академічному році. Навчання забезпечує «Academica Slovaca» - Центр
словацької мови як іноземної, спільно з іншими кафедрами Філософського
факультет)' Братиславського Університету ім. Коменського. Навчання
(лекції та семінари) вестиметься словацькою мовою, а отже програма
призначена для тих. хто має базовий рівень володіння словацькою мовою і
збирається продовжувати вивчення словацької мови, літератури, культури
та реалій в обсязі не менше 20 годин на тиждень.
На початку семестру програма буде актуалізована, враховуючи
інтереси прийнятих студентів, їх рівень володіння мовою та можливості
факультету'. Програма передбачає викладання обов’язкового курсу та
обов’язкового курсу за вибором (див. таблицю), які можуть бути доповнені
курсом за вибором з актуальної пропозиції навчальних програм
факультету. Відповідно до рівня володіння словацькою мовою (рівень В]
або В2) студенти вивчатимуть словацьку мову як іноземну, граматику,
літературу та матимуть практичні заняття. Під час вивчення курсу
протягом одного семестру студенти повинні отримати не менше, ніж ЗО
кредитів.
Мета курсу:
Програма
спрямована
на
поглиблення
мовленнєвої
та
соціокультурної компетентності, збагачення краєзнавчими знаннями, з
метою підтримки розвитку лінгвокультурної та міжкультурної орієнтації, -

на підставі особистого досвіду перебування у Словаччині. Тому складовою
програми буде відвідання культурно- мистецьких заходів в м.Братиславі, у
разі можливості та за бажанням учасників, а також краєзнавча екскурсія
регіонами Словаччини.
Умови прийняття:
^ Студентів обирає відряджений Міністерством ОНДС СР лектор
словацької мови і культури разом із українськими викладачамисловакістами.
^ Кожен лекторат делегує студентів-словакістів: 1 студента та 1
запасного, - не раніше, ніж після закінчення ними 1-го курсу
бакалаврського рівня навчання (студент повинен володіти словацькою
мовою нарівні В1).
^ Лектор встановлює черговість участі обраних студентів. У разі
невикористання місця іншими лекторатами, перший запасний студент
переходить до числа основних претендентів (тобто з одного лекторату
можуть
брати
участь
два
претенденти);
другий запасний студент буде делегований у разі відмови основного
претендента.
^ Обрані студенти повинні заповните форму заявки з мотиваційним
листом
та
надіслати на: sas@fphil.uniba.sk<mailto:sas@fphil.uniba.sk> не пізніше 12.
12.
2016
р.
Прізвище та ім’я студента у заявці має відповідати його написанню у
закордонному
паспорті.
^ У разі прийняття студент отримає письмове повідомлення про
прийняття,
що
є
підставою для отримання стипендії Міністерства ОНДС СР: для І та II
освітньокваліфікаційного рівня вищої освіти 280 Євро на місяць, для III освітньокваліфікаційного рівня вищої освіти 330 Євро на місяць, яку щомісяця
виплачуватиме
Філологічний факультет Братиславського Університету ім. Коменського.
^ Проживання для студентів забезпечує Філологічний факультет
Братиславського Університету ім. Коменського в студентському
гуртожитку,
вартість
проживання та харчування студент сплачує самостійно, із суми наданої
стипендії.
У разі виникнення будь-яких питань щодо програми необхідно
звертатися
безпосередньо до керівника програми: Яна Пекаровічова (doc. PhD. Jana
Pekarovicova, РhD.), директор «Studia Academica Slovaca» - Центру
словацької
мови

як іноземної Філософського факультету Братиславського Університету ім.
Коменського; та до адміністратора зазначеної програми: Вероніка Сикорова
(Veronika Sykorova) veronika.sykorova@uniba.sk.

Навчальна програма
2016-2017
літній семестр

Обов’язковий курс:
А-Ьо8С-002Л 5 Словацька мова - мовний курс 2 (В1.1) *
А-Ьо8С-004/15 Словацька мова - мовний курс 4 (В2.1) *
А-Ьо8С-009/15 Культурні реалії Словаччини 2
А-Ьо8С-011/15 Словацька граматика 1
А-Ьо8С-014/15 Інтеркультурне спілкування 2
А-Ьо8С-020/15 Словацька література 1
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Обов’язковий курс за вибором:
А-Ьо8К-022/15 Історія Словаччини 1
А-Ьо8С-032/15 Мовленнєва практика 2
А-ЬоЗС-035/15 Практичні заняття з ортографії
А-Ьо8С-040/15 Професійне спілкування 2
А-Ьо8С-044/16 Граматична практика 2
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* Студент обирає лише один мовний курс (B1.1 / В2.2), залежно від рівня
володіння словацькою мовою
С = практичне заняття, S = семінар, Р = лекція

