
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3 

«Французька мова А 2.1» 

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 

Середня освіта. Англійська мова 

Середня освіта. Німецька мова  

та всі гуманітарні і природничо-математичні 

спеціальності 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього з них: 

лекції/практичні): 

Денна форма навчання: 150 год., з них: 

практичних занять – 54 год., лекцій – немає 

Заочна форма навчання: 150 год., з них: 

практичних занять – 14 год., лекцій – немає 

Мова викладання Французька, українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Романської філології 

Автор дисципліни Старший викладач Гуз Олена Петрівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Зацікавленість французькою мовою та 

культурою, знання французької мови ≥А1 

Що буде вивчатися - лексичний і граматичний матеріал для 

середнього рівня французької мови;  

- граматичні та синтаксичні конструкції в 

межах рівня; 

- лексика повсякденного та професійного 

спрямування: особисті та професійні стосунки, 

освітні програми та підготовка до співбесіди, 

пошук роботи, засоби масової інформації, 

національні стереотипи тощо.  

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

найбільш економічно розвинених країн ЄС – 



Франції. Загалом французькою мовою говорять 

у 43 країнах світу і вона є офіційною мовою 33 

країн, одна з двох офіційних мов ООН. 

Французька – друга у світі мова, що найбільш 

широко вивчається як іноземна. Вивчення 

французької мови допоможе покращити 

навички спілкування, які можуть знадобитися 

як у професійній діяльності, так і в 

повсякденному житті.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Після завершення курсу студенти: 

-  опанують іншомовну комунікативну та 

соціолінгвістичні компетенції у межах рівня;  

-  оволодіють навичками слухання, читання, 

говоріння, письма французькою мовою у 

межах відповідного рівня;  

- володітимуть навичками усного і писемного 

мовлення французькою мовою у різних 

ситуаціях спілкування; 

- володітимуть достатньо широким спектром 

лексичних одиниць, граматичних і 

синтаксичних структур для забезпечення 

міжкультурної комунікації;  

- висловлюватимуть та аргументуватимуть 

власну точку зору в усному та писемному 

мовленні для забезпечення особистих чи 

професійних потреб. 

 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- у мовленнєвій діяльності на письмовому та 

усному рівнях у різних сферах життя; 

- у спілкуванні на побутову та професійну 

тематику у відповідності до поставлених 

комунікативних цілей; 

- для забезпечення якісного рівня 

міжкультурного спілкування у 

франкомовному середовищі; 

- для збагачення власного культурного 

потенціалу, знань про культуру та звичаї 

Франції; 

- для адекватного сприйняття та розуміння 

почутого відповідно до комунікативної 

ситуації та її тематики; 

- для подальшого  вивчення французької 

мови з метою особистого чи професійного її 

використання. 

 

Інформаційне забезпечення Силабус навчальної дисципліни, навчально-

методичний комплекс Alter Ego + A2, інтернет 

ресурси. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

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

