
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1 «Середній рівень 

французької мови (А2(1))»  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

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 3 курс, 5 семестр, 4 кредити  

Семестровий контроль 035 Філологія: залік  

014 Середня освіта: контрольна робота 

Обсяг годин (усього з них: 

лекції/практичні): 

Усього – 120 год.  

Денна форма: практичні заняття – 62 год. 

Заочна форма: практичні заняття – 14 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 Володіння рівнем А1 (2) 

Що буде вивчатися Минулий час. Прислівники. Особові 

займенники. Помешкання. Дозвілля.  

Чому це цікаво/ треба вивчати Метою цієї дисципліни є продовження 

розвитку мовної компетенції у студентів. 

Використання французької мови у 

широкому колі реальних ситуацій. 

Дисципліна передбачає опанування великої 

кількості граматичного та лексичного 

матеріалу, що дасть змогу вільно 

орієнтуватися в франкомовному 

середовищі. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

 До кінця навчання студенти будуть 

компетентними у таких питаннях: 

розуміння франкомовного аудіо та відео 

матеріалів, висловлення своєї точки зору з 

опорю на засвоєні лексичні та граматичні 

теми; спілкування французькою мовою, 

оперуючи вивченим лексичним матеріалом, 

згідно передбаченої тематики.  



Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Розуміти та використовувати французьку 

мову у читанні, говорінні та письмі  у 

процесі міжкультурного спілкування. Курс 

допоможе усвідомити принципи організації 

мови, її природу, функції та рівні, 

сприятиме розвитку умінь працювати в 

команді та автономно. Знання французької 

мови може знадобитись для виконання 

функціональних обов’язків у майбутній  

професійній діяльності 

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

