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Силабус з навчальної дисципліни  

“Культура перської мови” 

 
що викладається в межах ОПП «Перська мова та література» першого 

рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 035 Філологія 

спеціалізації 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), 

перша – перська  
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Силабус курсу “Культура перської мови” 

2022-2023 навчального року 

 

 

 

Назва курсу Історія перської мови 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        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 035.067 східні мови та 

літератури (переклад включно), перша – перська  

 

Викладачі курсу Стельмах Марта Юріївна, к. філол. н., доцент кафедри 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича 

Контактна 

інформація 

викладачів 

marta.stelmakh@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

в день проведення практичних 

Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/course  

Інформація про 

курс 

 

Курс “Культура перської мови” є важливим складовим елементом 

у підготовці фахівців з перської мови і літератури. Курс 

присвячений мовленнєвому етикету іранців та нормам ввічливості 

сучасної перської мови, покликаний підвищити культуру усного та 

писемного мовлення; сформувати навички свідомого відбору 

лексико-граматичних засобів мови. 
 

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Культура перської мови» – це нормативна дисципліна зі 

спеціальності 035.067 східні мови та літератури (переклад включно), 

перша – перська для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр», що викладається у першому семестрі в обсязі 3,5 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ЕСТS). 

Мета та цілі курсу Метою курсу є опанувати теоретичні основи вчення про культуру 

мови, норми ввічливості сучасної перської мови, підвищити 

культуру усного та писемного мовлення; сформувати навички 

свідомого відбору лексико-граматичних засобів мови. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2004. – 342 c. 

2. Чернишенко І. А. Фактори формування національних мовних картин 

світу / І. А. Чернишенко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. 

Франка. – 2007. – Вип. 32. – С. 158-162. 

3. Sprachman Р. Language and Culture in Persian. Costa Masa, Calif, 

2002. 

mailto:.marta.stelmakh@lnu.edu.ua
http://philology.lnu.edu.ua/course/istoriya-arabskoji-movy-2


4. Rashied О. Taaruf: Islam beyond ‘tolerance’. Boston, 2011. 

5. Ta’rof-e irani. – [Ел. ресурс].- Режим доступу: 

http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/89. 

Тривалість курсу Семестр (1) 

 

Обсяг курсу 105 годин, з них лекції – 16 годин, практичних занять – 16 годин, 

самостійна робота – 73 години. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен знати: 

- основні поняття культури мови та мовленнєвого етикету, 

- найважливіші лексичні та граматичні норми ввічливості 

сучасної перської літературної мови,  

- основні відомості про лексику перської мови у 

культурологічному аспекті. 

Після завершення цього курсу студент повинен вміти: 

- аналізувати мовлення відповідно до літературних норм. 

Ключові слова Мовленнєвий етикет, засоби вираження ввічливості, та’аруф 
 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з перської 

мови і літератури  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

пояснювально-ілюстративний метод (лекція, пояснення, бесіда), 

демонстрування з використанням технічних засобів, методи 

стимулювання і мотивації навчання, частково-пошуковий метод, 

дослідницький метод, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, проектор  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: модульний контроль 

– 20 балів, практичні заняття – 30 балів, іспит – 20 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу. 

Питання до заліку Бали нараховуються на основі активності на практичних, 

індивідуальних завдань (самостійної роботи), модульних 

контрольних робіт 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/89


Схема курсу 

 

№ Тема, короткі тези Форма 

заняття 

Завдання 

1 Проблематика та термінологія культури мови. 

Зв'язок культури мови з іншими культурними 

явищами в Ірані. Чужий чи інший у практиці 

культури мови. 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Читання 

текстів, 8 год 

2 Та’аруф як особливості ситуативної поведінки. 

Лінгвістичні особливості та’аруфу в іранському 

мовному середовищі. 

Лекція, 4 год. 

Практичне 

заняття, 4 год. 

Читання 

текстів, 12 год. 

3 Лексико-семантична класифікація категорії 

ввічливості в сучасній перській мові. Етикетні 

формули. Вираження вдячності, вибачення, 

дозволу, прохання. 

Лекція, 4 год. 

Практичне 

заняття, 4 год. 

Читання 

текстів, 12 год. 

4 Структурно-граматичні аспекти категорії 

ввічливості в сучасній перській мові. 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год.. 

Читання 

текстів, 9 год. 

5 Лексика з національно-культурним 

компонентом. Безеквівалентна лексика, фонова 

лексика і слова-реалії 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Читання 

текстів, 16 год 

6 Мовна картина світу іранців. Національний 

характер іранців у фразеології 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Читання 

текстів, 16 год 

 


