
Анотація навчальної дисципліни за вибором 

Інформація для студентів 

Назва дисципліни 

Іноземна мова спеціальності та теорія і практика 

перекладу за фахом (арабська мова) 

 
Викладач Викладач кафедри східних мов та міжкультурної 

комунікації Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

Курс та семестр, у якому 

планується 

вивчення дисципліни 

1 курс магістратури, 1 та 2 семестр 

Факультет, студентам 

якого пропонується 

вивчення дисципліни 

Міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні досягти таких результатів 

навчання: 

Мовленнєві компетенції: 

Усне мовлення: вільно і граматично правильно 

спілкуватися арабською мовою; розуміти в 

повсякденному житті важливу інформацію, яку 

містять репліки співрозмовника, оголошення у 

громадських місцях, а також подробиці 

повідомлень по радіо та телебаченню; приймати 

участь у розмовах та дискусіях за темами, які їм 

добре відомі, або за темами, якими вони 

цікавляться, або за повсякденними; вміти 

формулювати та обґрунтовувати власну думку та 

плани; вміти переказувати зміст історій, книг або 

фільмів та описувати свою реакцію на них. Крім 

того, метою завдань з усного мовлення є 

оволодіння студентами розмовною арабською 

мовою та втілення розмовних мовних варіантів у 

вигляді ситуативних мовленнєвих вправ. 

Писемне мовлення: На основі отриманих знань з 

практичної граматики арабської мови студенти 

повинні граматично правильно виконувати тестові 

та творчі завдання, робити письмовий переклад, 

вміти граматично правильно виражати   



 

думки у завданнях з переказу, особисті листи, які 

містять їх власний досвід та враження. Написання 

творів арабською мовою повинне сприяти 

розвитку навичок логічно послідовного та 

граматично коректного викладу думок. 

Лінгвістичні компетенції: 

Лексична компетенція: 

вільно володіти широким лексичним 

репертуаром, що дозволяє долати важкі місця 

шляхом перефразування; пошуки виразів або 

альтернативних стратегій. 

Граматична компетенція: 

здійснювати постійний граматичний контроль 

мовлення, постійно підтримувати високий рівень 

граматичної правильності. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Немає 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть

 одночасно 

навчатися 

 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

І семестр 

Тема 1. Словотворчі моделі віддієслівних імен. 

Подвоєні дієслова. 

Тема 2. З історії пошти  من تاريخ البريدІсторія 

грошіتاريخ النقود 

Тема 3. Недостатні дієслова. Первинні і вторинні 

прийменники. 

Тема 4. Географічне положення Арабської 

Республіки Єгипет. الوضع الجغرافي لجمهورية مصر العربية. 

Тема 5. Складнопідрядні речення, 

складнопідрядні речення з підрядним ім' 

   



 

ІІ семестр 

Тема 1. Арабські звичаї і звички. عادات العرب وأخالقهم. 

Складнопідрядні речення підрядним додатковим. 

Тема 2. Складні прикметники. З історії арабського 

театруمن تاريخ المسرح العربي. 

Тема 3. Обставини і їх типи. З історії кіно.  من تاريخ

.Засоби масові інформації .السينما وسائل اإلعالم.    

Тема 4. Історія арабів. تاريخ العرب. Природне 

багатство арабського світу.  الثروات الطبيعية للوطن

 Основи економічної інтеграції для.العربي

арабського світу. أسس التكامل االقتصادي للوطن العربي. 

Мова викладання Арабська, українська 
 


