
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1 «Інтродуктивний 

курс французької мови (рівень А1(1))» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Назва спеціальності/освітньої програми 035 Філологія / 

Мова і література (англійська). Переклад / 

Мова і література (німецька). Переклад / 

Прикладна лінгвістика. Переклад і 

комп’ютерна лінгвістика 

014 Середня освіта. Мова і література 

(англійська) /Середня освіта. Англійська 

мова 

014 Середня освіта. Мова і література 

(німецька) /Середня освіта. Німецька мова 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр, 4 кредити  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього з них: 

лекції/практичні): 

Усього – 120 год.  

Денна форма: практичні заняття – 62 год. 

Заочна форма: практичні заняття – 18 год. 

Мова викладання Французька, українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Романських мов та інтерлінгвістики 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук 

Доцент кафедри романських мов та 

інтерлінгвістики Гунчик І. О.  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Зацікавленість французькою мовою та 

культурою 

Що буде вивчатися Лексичний, граматичний та фонетичний 

матеріал для базового рівня володіння 

французькою мовою:   

- ознайомлення з алфавітом французької 

мови, правилами вимови, читання та 

правопису;  

- розвиток базових рецептивних і 

продуктивних комунікативних навичок; 

- розгляд базових норм мовленнєвої 

поведінки (ситуації повсякденного 

спілкування) носіїв французької мови.  

Чому це цікаво/ треба вивчати Французька мова є офіційною мовою однієї 

з найбільш економічно розвинених країн 

Європейського Союзу – Франції. Загалом 

французькою мовою говорять у 43 країнах 

світу і вона є офіційною мовою 33 країн, а 

також міжнародної поштової служби, 

Червоного Хреста, одна з двох офіційних 



мов Олімпійських Ігор і одна з офіційних 

мов ООН. Французька – друга у світі мова, 

що найбільш широко вивчається як 

іноземна. Вивчення французької допоможе 

покращити навички спілкування, які 

можуть знадобитися як у професійній 

діяльності, так і в повсякденному житті.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Читати та сприймати на слух  прості за 

своєю структурою та лексико – 

граматичним наповненням повідомлення; 

оперувати вивченим лексичним матеріалом 

та граматичними конструкціями для 

створення простих усних та письмових 

повідомлень, висловлювань та міні- 

діалогів.  

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Вміти правильно читати та аналізувати 

прочитане іноземною мовою та при потребі 

перекласти на французьку і навпаки.  

Інформаційне забезпечення методичні рекомендації (силабус), 

навчально – методичний комплекс. 

Web-посилання на (опис дисципліни)  

силабус навчальної дисципліни на веб-сайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

