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Силабус із навчальної дисципліни 

 «Друга східна мова (корейська)», 

що викладається в межах ОПП «Китайська мова та література, 

українська мова та література», «Турецька мова та література, 

українська мова та література, Японська мова та література, 

українська мова та література» 

другого (магістерського рівня вищої освіти 

для здобувачів зі спеціальності 035 Філологія) 
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Силабус курсу «Друга східна мова (корейська)» 

 2022-2023 навчального року 

 

 

Назва курсу: «Друга східна мова (корейська)». 

 

Адреса викладання курсу: м. Львів, вул. Університетська, 1. 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: філологічний факультет, кафедра 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича. 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 035.065 

“Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська”, 035.068 “Східні мови та 

літератури (переклад включно), перша - турецька”, 035.069 “Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша - японська”. 

 

Викладачі курсу: Батюк Ірина Юріївна, асистент кафедри сходознавства імені професора 

Ярослава Дашкевича. 

 

Контактна інформація викладачів: iryna.batiuk@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу відбуваються: в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). 

 

Сторінка курсу: https://philology.lnu.edu.ua/course/druga-shidna-mova-korejs-ka-6-kurs    

 

Інформація про курс: курс передбачає засвоєння матеріалу з корейської мови для 

початкового рівня. 

 

Коротка анотація курсу: дисципліна “Друга східна мова (корейська)” – це вибіркова 

дисципліна зі спеціальностей 035.065 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша 

- китайська”, 035.068 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька”, 

035.069 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська” для студентів II 

курсу східної філології освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що викладається у 3 

семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу  

Мета курсу - опанування корейської мови як засобу спілкування у побутовій сфері; ціль – 

освоєння мовленнєвих та мовознавчих знань та вмінь відповідного рівня, якими повинен 

володіти студент в результаті вивчення цієї дисципліни. 

 

Література для вивчення дисципліни. 

Основна література 

1.  Seoul National University Language Education Institute. Korean 1. – Seoul: Moonjinmedia, 2000. 

– 306 p. 

2. Yonsei Korean 1-1: Lesson 1~5 [English Version]. – Seoul: Yŏnse Taehakkyo Taehak Ch'ulp'an 

Munhwawŏn, 2013. – 196 p. 

3. Yonsei Korean Reading 1. - Seoul: Yŏnse Taehakkyo Taehak Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2013. – 208 

p. 

Допоміжна література 

1. Джонг Йонгджу. Корейсько-український навчальний словник-мінімум / Джонг Йонгджу.  – 

Львів: ЛА «Піраміда», 2006. – 288 с. 

2. Кім Сук Вон, Рижков А. Г., Карпенко В. М. Українсько-корейський тематичний словник / 

К.: Видавець Карпенко В. М., 2009. – 312 с. 
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3. Хо Сун Чьоль, Чечельницька І. Корейсько-український словник / Укл. Хо Сун Чьол, 

І. Чечельницька. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 740 с. 

 

Тривалість курсу: один семестр (3). 

 

Обсяг курсу: 90 годин аудиторних занять. З них 32 годин практичних занять та 58 - 

самостійної роботи. 

 

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде 

- Знати: тематичну лексику, засоби вираження структурної організації тексту та 

комунікативної інтенції початкового рівня.  

- Вміти: вести діалог, побудований на реальній ситуації; сприймати на слух тексти 

початкового рівня; викладати свою думку відповідно до тексту початкового рівня з 

дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності. 

 

Ключові слова: корейська мова, початковий рівень. 

 

Формат курсу: очний, проведення практичних занять. 

 

Теми 

Тема 1. Фонетичний склад корейської мови. Корейська писемність.  

Тема 2. Іменник та дієслово. Теперішній час. Просте речення. Порядок слів у реченні. 

Поняття про частки ~은/는.  

Тема 3. Особові та вказівні займенники. Частки  ~이/가, ~을/를. 

Тема 4. Офіційно-ввічливий стиль (граматичні форми ~ㅂ니다/습니다, ~시/으시).  

Тема 5. Частки ~에 та ~에서. Граматична форма ~지 않습니다. 

Тема 6. Сполучники ~와/과. Граматична форма ~고 . 

Тема 7. Поняття про неофіційно-ввічливий стиль (граматичні форми ~아/어/여요). 

Післяйменники위, 아래, 앞, 옆, 뒤, 안. Кількісні числівники (китайського походження). 

Тема 8. Минулий час (граматичні форми ~았/었/였어요, ~았/었/였습니다). 

Тема 9. Форма минулого часу ~셨/으셨. Граматична форма ~지만. Власне корейські 

числівники. 

Тема 10. Майбутній час (форма ~겠). Граматична форма 안. Ввічлива форма дієслів 

~세요/으세요.  

Тема 11. Позначення кількості. Лічильні суфікси. Наказові форми ~세요/으세요, 

~십시오/으십시오. 

Тема 12. Форми для вираження пропозиції  ~ㄹ까요/을까요, ~ㅂ시다/읍시다. 

 
Схема курсу 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

Тема 1. Вступне заняття про корейську мову. Вивчення алфавіту.  Практичне 

заняття 

Тема 2. Урок №1 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником “Yonsei 

Korean 1-1”. 
Практичне 

заняття 

Тема 3. Уроки № 2 та 3 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 4. Уроки № 4 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 5. Уроки № 5 та 6 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 



Тема 6. Уроки № 7 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 7. Уроки № 8 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 
Практичне 

заняття 

Тема 8. Уроки № 9 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 9. Уроки № 10 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 10. Уроки № 11 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 11. Уроки № 12 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 

Практичне 

заняття 

Тема 12. Уроки № 13 з підручника “Korean 1”. Робота з підручником 

“Yonsei Korean 1-1”. 
Практичне 

заняття 

 

 

Підсумковий контроль, форма: залік у кінці семестру, який проводитиметься в письмовій та 

усній формах. 

 

Пререквізити: для  вивчення курсу студенти повинні володіти базовими теоретичними й 

практичними знаннями з курсу загального мовознавства.   

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу: 

усний виклад матеріалу (розповідь з поясненням), робота з підручником, метод вправ, бесіди, 

пізнавальних ігор та опрацювання відеоматеріалів.  

 

Необхідне обладнання: ноутбук, колонки. 

 

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності). Оцінювання 

проводиться за 100 бальною шкалою: в межах 50 балів – поточна оцінка, 50 балів – 

максимальна оцінка за залік. 

 

Опитування: анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення 

курсу. 

 

 


