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Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для вироблення навичок усної та писемної комунікації на 

побутовому, культорологічному і професійному рівнях. Курс складається 

з практичних занять, що дозволяють не лише оволодіти мовою, але й 

зануритись у світ французької культури, навчитися долати мовний 

бар’єр, вільно почувати себе у будь-яких комунікативних ситуаціях. 

Завдяки роботі з численними аудіоматеріалами, відео та автентичними 

документами, програма курсу спрямована на те, аби справді підготуваи 

студента до  французького мовного середовища.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Друга іноземна мова (французька)» є завершальною 

нормативною дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для освітньої 

програми 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська, яка викладається в 3/4 семестрі в обсязі 6/5 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Друга іноземна мова 

(французька)» є формування мовної та та мовленнєвої компетенції 

студентів. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти 

функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі 

французької мови; виробити навики та уміння французької нормативної 

вимови студентів, розвинути їхні адитивні вміння; виробити навики 

працювати з різними типами словників; розвинути граматичні навики, 

необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; виробити вміння 

адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих 

ситуаціях спілкування; сформувати навики реферувати та анотувати різні 

типи текстів; розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Alcaraz M., Édito A1: Méthode de français, livre de l’élève / M. Alcaraz, C. 

Braud,  A. Calvez . – Didier 2016. - 215 

2. Baylocq M.-P. Edito A1: Méthode de français, cahier  d’activités/ M.P. 

Baylocq, S. Bré maud . – Didier 2016.  – 122 

3. Heu É. Edito A2: Méthode de français, livre de l’élève/ Élodie Heu, M. Abou-

Samra .- Didier 2016.- 215 

4. Baylocq M.-P. Edito A2: Méthode de français, cahier d’activités/ M.P. Baylocq, 

S. Brémaud . – Didier 2016.  – 143. 
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Допоміжна 

5. Комірна Є.В., Самойлова О.П. -К. Manuel de français: перший рік 

навчання. – К., 2007. 

6. Кость Г.М.,Сулим О.І.Посібник з французької мови для самостійної 

роботи та дистанційного навчання. Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007.-164 с. 

7. Крючков Г.Г., Хлопук В.С., Корж Л.П. та ін.. Поглиблений курс 

французької мови. К.: Вища школа, 1998. 

8. Львова Л.Ф.Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення 

граматики французької мови. Львів, ЛНУ, 1998. – 60 с. 

9. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005. 

10. Claire Muquel. Grammaire en dialogues. Niveau débutant.P., CLE 

International, 2009. 

11. Claire Muquel. Communication progressive du français. Niveau debutant. 

Avec 270 activités. P., CLE International, 2009. 

12. Cidalia Martins, Jean-Jacques Mabilat. Conversations pratiques de l’oral. 

CD audio inclus. Didier, 2003. 

13. Evelyne Siréjols. Vocabulaire en dialogues. Niveau debutant. P., CLE 

International, 2008. 

14. .Maïa Grégoire. Grammaire progressive du français. Avec 400 exercices. 

P., Niveau debutant. CLE International, 1998. 

15.  Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz. Grammaire progressive du français. 

Avec 600 exercices. P., Niveau intermédiaire. CLE International, 2005. 

Обсяг курсу 330 годин (192 години практичних аудиторних годин та 138 годин 

самостійної роботи) У 4 семестрі - 96 годин аудиторних практичних 

занять та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: основні  граматичні явища; 

лексичні структури, кліше та репліки, необхідні для повсякденного спілкування у 

типових комунікативних  ситуаціях ; знати формальні правила семантичних моделей 

породження речень і висловлювань; головні морфологічні і синтаксичні категорії, що 

складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови; різні 

властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему 

форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в 

реченні  та ін. Студенти повинні вміти : практично володіти лексичними 

одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми 

курсу; працювати з різними типами словників; теоретично і практично 

володіти запланованими для курсу граматичними темами;  аналізувати 

прочитане, коментувати найцікавіші речення, абзаци описувати події, 

висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати 

інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові; 

вести бесіду на теми, пов’язані з різними аспектами  життя людини, 

дотримуючись правил орфографії написати приватний лист, листівку, привітання, 

запрошення, написати твір відповідно до тематики курсу. 

 

Ключові слова Мовна та мовленнєва компетентність,  навички усної та писемної 

комунікаціїї, 

Формат курсу Очний  

 Курс передбачає практичні аудиторні  заняття і самостійну роботу 



студентів 

Теми Див.  Схема  курсу ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру/року 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з французької 

мови на рівні А1, розвинутих когнітивних навичок  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Кооперативне навчання, ситуативне моделювання, тренувальні вправи 

дискусії. 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни та теми 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти напишуть 2 модульні роботи 

та виконають декілька видів письмових робіт (написання листів, 

коротких творів) Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Test de grammire 

- la condition (si + présent), la durée la continuation. 

- les pronoms relatifs qui/que, où, dont 



- les indicateurs de temps  

- les pronoms compléments (COI,COD) 

- la mise en relief, 

- les prépositions verbaleі à et de. 

- imparfait. Le passé composé et l’imparfait dans le récit 

- la place de l’adjectif. 

- le futur simple, la condition avec si. 

- le subjonctif présent.  

- l’adverbe en –ment. 

- le conditionnel. 

 

Production orale 

1. Se présenter, parler de soi. Par exemple: Vous vous appelez 

comment ? 

• Votre nom, comment ça s’écrit ? 

• Parlez-moi de votre famille. Vous êtes marié(e) ? Vous avez des 

enfants ? Quel âge ont-ils ? Vous avez des frères et sœurs ? Ils habitent 

où ? Qu’est-ce qu’ils font ? 

• Quelle est votre nationalité ? 

• Quelle est votre ville d’origine ? Parlez-moi de votre appartement / de 

votre maison. 

• Quelle est votre profession ? 

• Vous aimez votre travail ? 

• Parlez-moi d’une journée habituelle. Vous vous levez à quelle heure ? 

Qu’est-ce que vous mangez pour le petit-déjeuner ? Vous rentrez à 

quelle heure ? Qu’est-ce que vous faites le soir ? 

• Vous habitez loin d’ici ? 

• Qu’est-ce que vous faites le samedi et le dimanche ? Vous aimez le 

sport ? Quel sport pratiquez-vous ? Quel âge avez-vous ? Vous aimez 

les animaux ? Vous avez des animaux à la maison ? Quel est votre 

sport préféré ? Qu’est-ce que vous aimez faire en général le week-end ? 

Qu’est-ce que vous aimez manger ? Quel est votre plat 

préféré ?Comment s’appelle votre meilleur(e) ami(e) ? Quelle est votre 

couleur préférée ?   

2. Poser des questions à partir des mots-clés sur les cartes tirées au 

sort  

3. Dialogue simulé  

1. Racontez votre parcours scolaire ou unuversitaire avec des 

indicateurs de temps. Comment se sont passées vos rentrées. 

Exprimez vos sentiments. 

2. Est-ce que la fête des Profs existe dans votre pays? Que pensez-

vous de cette initiative? Avez-vous eu un prof qui vous a marqué 

en bien ou en mal. 

3. Dans votre pays à partir de quel âge peut-on travailler. Présentez le 

(s) job (s) que vous avez fait (s). Parlez des raisons de travailler 

quand on est étudiant. 

4. Racontez une mauvaise souvenir de vacances. 

5. Imaginez le téléphone de demain. Comment sera-t-il? Que pourra-

t-on faire avec. 

6. Vous avez plusieurs objets connectés chez vous car ils vous 

semblent très utiles. Décrivez-les. 

7. Aimez-vous cuisiner? A quelle (s) occasion (s). Décrivez un plat 

que vous aimez préparer. 



8. Décrivez votre émission de télévision préférée. Dites quand elle est 

diffusée, de quoi elle parle, ce que vous aimez dans cette émission. 

9. Est-ce qu’il existe des boîtes d’échanges dans votre pays. 

10. Et vous, quel serait votre monde idéal? 

11. Vous rêvez de vivre à Paris. Imaginez la première semaine de votre 

nouvelle vie dans la capitale française. 

 

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

завершенню курсу. 
 

 
 
** Схема курсу 
 
 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін виконання 

/тиж 

1 Comprendre  un 

programme d’échange 
universitaire, décrire une 

expérience positive. 

Grammaire : la condition 

(si + présent), la durée la 

continuation. Vocabulaire: 

le campus, les études, les 

disciplines. 

Практичне заняття 

+ самостійна 
робота 

Див. Основна 

та допоміжна 
література 

17 1 

2 Exprimer le souhait, un 
projet professionnel, 

comprendre des tâches 

professionnelles. 

Grammaire “ les pronoms 

relatifs qui/que, où. 

Практичне заняття 
+ самостійна 

робота 

Див. Основна 
та допоміжна 

література 

17 2 

3 Parler de son apprentissage 

du français. Encourager, 

rassurer. Grammaire: Les 

indaicateurr de temps ( 

rappel) le temps et le 

pronoms compléments 

(rappel.) 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

17 3 

4-5 Comprendre les règles 

d’un CV simple et des 
offres d’emploi simple. 

Vocabulaire : les études, 

quelques domaines 

professionnels. 

Grammaire ; la mise en 

relief, les prépositions 

verbale à et de. 

Francophonie : Le CV 

suisse et québéquois. 

Практичне заняття 

+ самостійна 
робота 

Див. Основна 

та допоміжна 
література 

17 4-5 

6-7 Évoquer ses expériences 

passées, comprendre un 

extrait littéraire, un extrait 
de guide touristique. 

Grammaire: imparfait. Le 

passé composé et 

l’imparfait dans le récit, 

la place de l’adjectif. 

Vocabulaire: La memoire, 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

18 6-7 



qualifier un souvenir, les 

types de mémoire, la 

mémoire des sens.   

8-9 Imaginer l’avenir, vivre 

connecté, comprendre un 

article sur les métiers de 

l’avenir, parler du futur. 

Vocabulaire : les sciences 

et techniques : le progrès. 

Grammaire : le futur 
simple, la condition avec 

si. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

18 8-9 

10-11 Réfléchir à des initiatives 

contre le gaspillage 

alimentaire, se renseigner 

sur le menu. Découvrir 

des restaurants originaux. 

Vocabulaire : les 

aliments.  Grammaire : le 

subjonctif présent. 

L’adverbe en –ment. 

Francophonie : Quelques 

spécialités 
gastronomiques 

francophones. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

23 10-11 

12-14 Consulter les médias et 

s’informer. Découvrir les 

nouveaux formats de 

l’information. Faire une 

critique positive et 

négative. Découvrir la 

consommation 

collaborative. 

Grammaire : le 

conditionnel. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

23 12-14 

 

 

 

 

 


