
СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«Румунська мова» 

 

1. Характеристика сертифікованої програми 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший  

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр  

 

Галузь знань / Спеціальність 

01 Освіта / Педагогіка 

всі спеціальності 

 

Мета сертифікованої програми: 

1) підготувати фахівця, здатного забезпечити різносторонній розвиток соціально-активної, 

гуманістичної спрямованої особистості учня;  

2) створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування літературною 

румунською мовою у професійних, наукових та інших цілях; 

3) забезпечити у студентів володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на 

відповідному рівні; 

4) застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності та 

використовувати власний досвід оволодіння румуномовним мовленням у викладацькій 

діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних 

румуномовних матеріалів;  

5) демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні румунською мовою;  

6) ознайомити студентів з системою освіти, з традиціями та звичаями країни, мова якої 

вивчається. 

 

Програмні компетентності та результати навчання: 

компетентності: 

1) Здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з фундаментальних 

дисциплін у процесі оволодіння румунської мови; 

2) здатність володіти навичками письмового та усного мовлення;  

3) здатність удосконалення знань румунської мови і активного мовного пошуку;  

4) здатність вміти враховувати під час вивчення румунської мови лінгвістичні, 

філософсько-естетичні, виховательські, мистецькі, історико-літературні процеси та 

чинники 

5) здатність застосувати отримані теоретичні і практичні знання у мовленнєвій практиці.  

6) Здатність до самоосвіти та професійного розвитку, події та інтерпретації в контексті 

формування цілісної історичної картини світу; 

7) здатність вміти організувати власну діяльність та ефективно управляти часом; 

результати навчання: 

1) аналізувати й прогнозувати навчальну діяльність учнів, а також власну професійну 

діяльність; 

2) використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі 
теоретичної фонетики, лексикології, граматики, орфографії, пунктуації та стилістики 

румунської мови; 

3) оперувати науковою термінологією; 

4) використовувати письмову й усну комунікацію румунською мовою на заняттях та в 

позакласні заходи; 



5) сформувати іншомовну мовленнєву і мовну компетентність учнів; 

6) планувати навчально-виховний процес і використовувати в ньому румунську мову; 

 

Загальний обсяг сертифікованої програми:  

24 кредити ЄКТС 

 

Вимоги до отримання сертифікату: 

Успішне складання заліків з усіх дисциплін сертифікованої програми 

 

Назва кваліфікації: вчитель початкових класів національної (румунської) школи 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: 

Кафедра романо-германської філології 

 

Керівник програми: 

К.філ.н. викладач Кісеолар Поліна Дмитрівна 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми  

Шифр 

дисципліни 

Назва дисципліни Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів 

Семестри, в 

яких планується 

вивчення  

 СП 1 
Практикум з мовної комунікації (румунська 

мова) 

Кафедра романо-

германської філології 
4 / 120 3 

СП 2 Теоретичний курс румунської мови 

(Лексикологія. Фонетика) 

Кафедра романо-

германської філології 
4 / 120 4 

СП 3 Теоретична граматика румунської мови 

(Морфологія. Синтаксис)  

Кафедра романо-

германської філології 
4 / 120 5 

СП 4 
Мовна культура (румунська мова)  

Кафедра романо-

германської філології 
4 / 120 6 

СП 5 
Комунікативний курс (румунська мова)  

Кафедра романо-

германської філології 
4 / 120 7 

СП 6 Теорія та практика перекладу (румунська 

мова)  

Кафедра романо-

германської філології 
4 / 120 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_praktykum-z-movnoyi-komunikaciyi-rumunska-mova_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_praktykum-z-movnoyi-komunikaciyi-rumunska-mova_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_teoretychnyj-kurs-rumunskoyi-movy-leksykolohija.-fonetyka_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_teoretychnyj-kurs-rumunskoyi-movy-leksykolohija.-fonetyka_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_teoretychna-hramatyka-rumunskoyi-movy-morfolohija.syntaksys_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_teoretychna-hramatyka-rumunskoyi-movy-morfolohija.syntaksys_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_movna-kultura-rumunska-mova_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_komunikatyvnyj-kurs-rumunskoyi-movy_bakalavr-v_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_teorija-i-praktyka-perekladu-rumunska-mova_bakalavrv_sp.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/rp_teorija-i-praktyka-perekladu-rumunska-mova_bakalavrv_sp.pdf


 


