
Дисципліни вільного вибору студентів циклу 
професійної та практичною підготовки  

Факультет іноземної філології 

Освітній рівень (магістр)

Перська мова





Блок дисциплін № 3

Перська мова. Просунутий рівень

Farsi. Advanced level

І семестр

Ділова перська мова / 

Business Persian

3 кредити ЄКТС 

Країнознавство І.Р. Іран / Country Studies of the 

Islamic Republic of Iran

3 кредити ЄКТС 

Аналітичне читання / Analytical Reading

3 кредити ЄКТС  

ІІ семестр

Методика навчання перської мови / 

Methodology of teaching Persian

3 кредити ЄКТС

Переклад з/на перську мову / 

Translation from / to Persian

4 кредити ЄКТС

Аналітичне читання / Analytical Reading 

7 кредитів ЄКТС 



Ділова перська мова / Business Persian 

Метою викладання дисципліни «Ділова перська мова» є оволодіння студентами перською

мовою як способом спілкування в усній та письмовій формі в професійній діяльності в

бізнес сферах, а також збагачення духовного світу особистості, розширення знань про

культуру країни досліджуваної мови, про основні поняття бізнес діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова перська мова» є: ознайомлення студентів з принципами і

засобами ділового мовлення в Ірані; розвиток комунікативних навичок студентів з перського ділового мовлення;

навчання студентів здійснювати письмовий переклад документів офіційно-ділового стилю; допомога студентам у

формуванні їх мовної, соціокультурної та навчальної компетенції; удосконалення вмінь студентів творчо

застосовувати свої знання під час практичної діяльності; розвиток пізнавальних та інтелектуальних здібностей

студентів, їх мовленнєвої і творчої активності, ініціативності.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати: 

принципи і засоби ділового мовлення; 

основи ведення ділової документації перською мовою; 

особливості ділового стилю перської мови; 

основні принципи професійного спілкування перською мовою.

Вміти: 

володіти принципами і засобами професійного спілкування; 

використовувати засоби службово-ділового мовлення, 

готувати належно оформлені основні зразки ділових паперів; 

володіти техніками написання основних документів сфери 

діловодства в Ірані.



Країнознавство Ісламської Республіки Іран / 

Country Studies of the Islamic Republic of Iran

Метою викладання навчальної дисципліни «Країнознавство І.Р. Іран» є поглиблення та

подальший розвиток комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної і професіонально-

педагогічної компетенції майбутніх фахівців у галузі перської мови, а також її викладання

як іноземної.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Країнознавство І.Р. Іран» є отримання студентом чіткого уявлення

про: географію, історію, зовнішню і внутрішню політику, культуру, побут Ірану; комунікативні стереотипи вербального

і невербального характеру; формування та вдосконалення вмінь та навичок розуміння змісту перського

автентичного тексту та пошуку детальної інформації у тексті.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати: 

необхідний обсяг лексико-фразеологічних одиниць дисципліни 

«Країнознавство І.Р. Іран»;

основи функціонально-стилістичних характеристик вибіркової 

дисципліни «Країнознавство І.Р. Іран»; 

функціональні різновиди у діалогічному мовленні 

(діалог-розпитування, діалог-обмін думками, діалог-

обговорення тощо); 

формули мовленнєвого етикету і норми вербальної і 

невербальної поведінки у різних сферах і ситуаціях 

спілкування;

Вміти: 

розуміти середні за обсягом повідомлення, фрази і тексти у 

висловлюваннях в рамках актуальних предметних полів; розуміти 

автентичні тексти; знаходити конкретну інформацію в текстах 

країнознавчого та енциклопедичного спрямування; 

будувати монологічне висловлювання, вести діалог (діалог-розпитування, 

діалог-обмін думками) в сфері географії, історії, економіки, політики, 

культури, побуту ІРІ, використовуючи оціночні судження в ситуаціях 

офіційного і неофіційного спілкування; 

брати участь в обговоренні проблем у зв'язку з прочитаним / прослуханих 

текстом, дотримуючись правил мовленнєвого етикету; розповідати про 

своє оточення, міркувати в рамках вивченої тематики і проблематики; 

писати повідомлення на задану тему, переводити тексти з української 

мови на перську; 

читати автентичні тексти в межах актуальних предметних полів з повним і 

точним розумінням змісту тексту з використанням прийомів смислової 

переробки тексту.



Аналітичне читання /  Analytical Reading  

Мета дисципліни «Аналітичне читання (перська мова)» – надати студентам поглиблене

уявлення про основи стилістичної організації тексту, типи стилістичних прийомів та засоби

виразності, співвіднесеність усіх мовних рівнів для актуалізації основної ідеї твору та рівні

його потенційної інтерпретації, а також сприяти активному вживанню вербальних засобів

виразності та стилістичних прийомів з урахуванням функціональних особливостей

сучасної перської мови.

Основні завдання вивчення дисципліни «Аналітичне читання (перська мова)» полягають у розподілі відповідних

мовних рівнів щодо їхньої стилістичної маркованості на фонетичний, морфологічний, синтаксичний, лексичний та

семантичний; встановленню відповідних стилістичних прийомів на кожному рівні; детальний розгляд кожної групи

стилістичних засобів щодо їх ролі у вираженні основної ідеї, авторської позиції, висунення базових ключових понять

аналізованих контекстів; розкритті взаємодії стилістичних засобів усіх рівнів для формування читацького сприйняття

та основної ідеї автора.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати: 

лексичний матеріал із тематики, окресленої навчальною 

програмою;

основи функціонально-стилістичних характеристик текстів 

різних функціональних стилів і жанрів:

художнього тексту,  публіцистичного, наукового, новин 

культури та мистецтва із інтернет-ЗМІ, політичних новин із 

інтернет-ЗМІ, економічних новин із інтернет-ЗМІ, 

маркетингового тексту та рекламних оголошень

Вміти: 

визначати у контекстах стилістичні прийоми різних рівнів та типів; 

встановлювати співвідношення мовних рівнів та засобів стилістичної 

виразності для кожного контексту; 

визначати функціональне навантаження кожного прийому зокрема 

та групи прийомів;

аналізувати мотиви, ідеї та імплікації контекстів відносно тих 

стилістичних прийомів, що визначають їхнє призначення; 

розкривати стилістичний потенціал кожного елемента контексту 

залежно від стилістичного їхнього навантаження; вживати засоби 

виразності, стилістичні прийоми в межах функціональних 

комунікативних ситуацій та відповідних регістрів з відображенням 

жанрових характеристик персько-мовного дискурсу.



Методика навчання перської мови / Methodology of teaching Persian

Метою викладання дисципліни «Методика викладання перської мови як іноземної» є

формування у студентів адекватного уявлення про основні закономірності, сучасні

тенденції та актуальні проблеми методики навчання перської мови як іноземної,

вироблення вміння ефективно і творчо використовувати теоретичні знання у процесі

викладання перської мови, що послужить підвищенню загальноосвітнього рівня та рівня

філологічної підготовки майбутніх фахівців у галузі перської мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання перської мови як іноземної» є отримання

студентом чіткого уявлення про основні напрямки, сучасні тенденції розвитку методичної науки; про актуальні

підходи, методи, прийоми і про засоби викладання східних мов і, зокрема, перської, представлені в роботах

зарубіжних і вітчизняних авторів.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати: 

актуальні проблеми методики викладання іноземних мов як 

науки; 

основні методичні категорії і поняття, найбільш важливі 

методи, засоби та організаційні форми навчання іноземної 

мови; 

шляхи вирішення різноаспектних методичних завдань в рамках 

тематики курсу.

Вміти: 

оперувати основними методичними категоріями і поняттями; 

ефективно і творчо використовувати методи, засоби і форми 

навчання в процесі навчання / вивчення іноземної мови; 

творчо і ефективно використовувати навчальні комплекси з 

іноземної мови; 

ефективно вирішувати різноаспектні методичні завдання; 

ефективно вирішувати практичні та наукові завдання в процесі 

самостійного вивчення іноземної мови.



Основи перекладу з/на перську мову / 

Basics of translating from / into Persian

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи перекладу з/на перську мову» є

набуття студентами теоретичних знань і практичних умінь та навичок, необхідних для

здійснення перекладацької діяльності у двох напрямках: з перської мови на українську і з

української на перську.

Основними завданнями «Основи перекладу з/на перську мову» є розвиток теоретичних знань з перекладу в його

нормативному і теоретичному аспектах; виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в

умовах усного послідовного, а також письмового перекладів з перської мови та на перську мову.



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати: 

основні положення теорії перекладу, способи та заходи 

перекладу; лексичні та граматичні проблеми перекладу; 

стилістичні проблеми перекладу; основні види перекладацьких 

трансформацій;

основні методи, засоби та прийоми адекватного перекладу;

основні лексичні, граматичні та стилістичні особливості різних

стилів мовлення (розмовного, наукового, офіційно-ділового,

публіцистичного, науково-технічного, художнього);

правила оформлення реферативного та анотаційного

перекладу;

основи синхронного, усного послідовного перекладу та повного

письмового перекладу.

Вміти: 

перекладати з перської мови на українську та навпаки у письмовій

формі; перекладати тексти за фахом за умов усного та письмового

перекладу;

вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу;

аналізувати конкретний мовний матеріал і пояснити найбільш

важливі і типові явища в лексиці і фразеології сучасної перської та

української мов;

реферувати наукову літературу, проводити лексикологічний і

фразеологічний аналіз тексту;

користуватися комп'ютерними словниками та системами перекладу

та редагувати переклади, виконані за допомогою таких систем.



Викладач перської мови

Завгородня Олена Сергіївна — викладач

перської мови кафедри східних мов Харківського

національного педагогічного університету ім. Г.С.

Сковороди.

Після закінчення факультету іноземної філології з

відзнакою у 2002 р. працює викладачем перської мови

кафедри східних мов Інституту мов світу.

Проходила мовне стажування в університеті Аль-Захра,

м.Тегеран на курсах поглибленого вивчення перської

мови та літератури Академії перської мови та літератури.

Наукові інтереси: іраністика, методика викладання 

іноземних мов, перекладознавство. 



Базова література



До зустрічі!


