
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1 «Рубіжний курс 

французької мови В1 (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 Денна форма - 4 курс, 7 семестр, 4 кредити  

Семестровий контроль 035 Філологія (Мова і література 

(англійська, німецька). Переклад.): залік 

035 Філологія (Прикладна лінгвістика. 

Переклад і комп'ютерна лінгвістика.),  

014 Середня освіта:  контрольна робота 

Обсяг годин (усього з них: 

лекції/практичні): 

Усього – 120 год.  

Денна форма: практичні заняття – 42 год. 

Заочна форма: практичні заняття – 16 год. 

Мова викладання Французька 

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 А2 (2) 

Що буде вивчатися На заняттях студенти матимуть змогу 

повторити та закріпити основні розділи 

морфології та синтаксису французької 

мови, зупиняючись на окремих частинах 

мови та типах речень.  

Чому це цікаво/ треба вивчати Метою цієї дисципліни є продовження 

вивчення мови на рівні В1, освоєння нових 

граматичних компетентностей. Вивчення 

цього курсу спрямоване на формування та 

розвиток логічного мислення студентів, 

аналізу різних видів письма, діалогічного 

мовлення в реальних мовленнєвих 

ситуаціях, розвиток різних видів 

аналітичного читання та слухання, 

поглиблення граматичних знань студентів, 



розвиток іншомовних мовленнєвих 

здібностей. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Якщо Ви сумлінно опануєте 

запропонований матеріал, то Ви зможете: 

досконало оволодіти граматичними 

структурами, конструкціями, формами і 

явищами французької мови в межах 

пропонованих тем; коректно й адекватно 

застосовувати граматичний матеріал у 

практиці усного та писемного мовлення; 

сформувати систему знань та вмінь, 

необхідних для успішної професійної 

діяльності, а також для проведення 

майбутніх мовознавчих досліджень.   

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

У результаті вивченого матеріалу студент 

зможе: вживати граматичні структури, 

організовані у відповідності з нормами 

мови, у тому значенні, в якому вони 

вживаються носіями мови. Виразити власну 

думку, використовуючи різні часи. 

Передати сюжет фільму або книги, 

виразивши свою думку.. Вільне 

спілкування, як на побутовому рівні так і у 

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

