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Назва дисципліни Друга іноземна мова (французька) 

Адреса викладання дисципліни 79000, м. Львів., вул. Університетська 1 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра французької філології. 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

03. «Гуманітарні науки» 035.041 Філологія Спеціальність Германські 

мови та літератури (Переклад включно), перша – англійська 

Викладачі дисципліни Писаревська О.В., асистент кафедри французької філології 

Контактна інформація викладачів olena.pysarevska@lnu.edu.ua 

Консультації з питань навчання 

по дисципліні відбуваються 

Для прикладу: 

Ас.Писаревська О.В. Щочетверга з 15:00–16:00 факультет іноземних 

мов, кафедра франц. філології, ауд. 430 

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 аудіо матеріалами, відео та 

автентичними документами, програма курсу спрямована на те, аби 

справді підготувати студента до французького мовного середовища. 

Коротка анотація дисципліни Дисципліна «Друга іноземна мова (французька)» є завершальною 

нормативною дисципліною зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) для освітньої 

програми «Англійська і друга іноземні мови і літератури», яка 

викладається в 3/4 семестрі в обсязі 6/6 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.  Pinson С. Édito : Méthode de français, livre de l’élève. Niveau C1 /.  

C.Pinson  – Didier, 2018. – 167 p. 

2.  Pinson С. Édito 2 : Méthode de français, cahier d’activité . Niveau C1 /.  

C.Pinson – Didier, 2018. – 191 p. 

Допоміжна: 

1. Бабінчук І. І. Французька мова. Cours supérieur de français: підручник 

для студ. старших курсів вищих навч. закл. / І. І. Бабінчук. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 486 с. 

2. Frerot J.-L., Boulares M. Grammaire Progressive du Français 3e Édition 
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Avancé. – Paris : Clé International. 2019, – 207 p. 

3. Miquel C. Vocabulaire progressif du français - Niveau avancé - 3ème 

édition. – Paris : Clé International. 2016, – 208 p. 

4. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. 

для загальноосвіт. навч. закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. 

Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: 

ВТФ «Перун», 2002. – 528 с. 

5. Petit Robert de la langue française / [sous la direction de J. Rey-Debove, 

A.Rey]. – Paris : Le Robert, 2009. – 2837 p. 

Тривалість курсу 900 годин 

Обсяг курсу 180 годин (48 у І  семестрі та 48 у ІІ семестрі). З них 0 годин лекцій, 96 

години практичних занять (48 у І семестрі та 48 у ІІ семестрі) та 264 

години самостійної роботи (132 у І семестрі та 132 у ІІ семестрі) 

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; 

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 Фонетика, граматика, словниковий запас, аудіювання, читання, письмо, 

усне мовлення, інтеракція 

Формат курсу Очний 

 Курс передбачає практичні аудиторні заняття і самостійну роботу 

студентів 

Теми Див. схему курсу** 

Підсумковий контроль, форма Залік в кінці семестру/року комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з французької 

мови на рівні В2, розвинутих когнітивних навичок 

Навчальні методи та техніки, які 

будуть використовуватися під час 

викладання курсу 

Кооперативне навчання, активні та інтерактивні методи навчання, 

ситуативне моделювання, тренувальні вправи, дискусії, метод проєктів. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни та теми (ноутбук, 

проектор, пристрій для відтворення аудіо-матеріалів). 

Критерії оцінювання (окремо для 

кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• 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 балів50. 



Підсумкова максимальна кількість балів100 

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 Граматичний тест: 

 L’adjectif, les prefixes et les suffixes 

 Caracteriser la nature de la  préposition « de » + article 

 Exprimer un paradoxe 

 Le systeme   pronominal 

 Des  phrases   complexes 

 La  mise en   relief 

 L’expression de la volonté 

 Les differents temps du récit 

 Des hypothèses 

 Les figures de  style 

 Distinguer  les registres  courants, familiers et   soutenus 

 Des périphrases verbales 

 Les expressions de cause et de consequence 

 Exprimer des nuances à l'aide  des modes verbaux 

 Renforcer la coherence d'une argumentation  par la reprise 

 Agrementer son discours de  comparatifs et du superlatifs 

 Le discours rapporté 

 La modalisation et  les indices de   subjectivite . 

 

Лексична компетентність: 

 Le monde du cinema & series: metiers, genres, fabrication, diffusion, 

critique, recompenses 

 L'education  aux medias: course a I'info, travail du  journaliste , 

risques, disinformation, decryptage, expressions 

 L'alimentation : modes de cuisson, viande, caracteriser  les aliments, 



elevage, abattage, expressions 

 La memoire   : types , donnees , description ,  ressasser, perte, 

maladie , commemorer ,  expressions 

 L'amour: relations, symptomes, seduction, actions, amour heureux, 

malheureux, expressions 

 La famille : composition, union, separation, filiation. Les grands-

parents: liens relationnels, roles, seniors, jeunesse, expressions 

 La musique : carriere, resistance, succes, support, genres artistiques, 

expressions 

 Le livre : metiers, objet, ecriture, figures de style, publication, 

qualificatifs, genres. 

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 тиждень Тема 1: Комунікативно-

мовленнєва діяльность: 

« Sérimania ». Граматичні 

компетенції: «S'approprier  

I'adjectif, les prefixes et les 

suffixes». 

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія, 

проєкт 

 Pinson С. Édito : 

Méthode de 

français, livre de 

l’élève. Niveau C1 

/.  C.Pinson  – 

Didier, 2018. – 

167 p. 

 Pinson С. Édito 2 

: Méthode de 

français, cahier 

d’activité . Niveau 

C1 /.  C.Pinson – 

Didier, 2018. – 

191 p. 

 

 1 тиждень 

2 тиждень Тема  2: Лексичні 

компетенції: « Le monde du 

cinema & series: metiers, 

genres, fabrication, diffusion, 

critique, recompenses ». 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія, 

проєкт 

“-“  2 тиждень 

3 тиждень Тема 3: Комунікативно-

мовленнєва діяльность: 

« SOS sens critique ». 

Граматичні компетенції: 

«Caracteriser la nature de la 

preposition « de » + article». 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

“-“  3 тиждень 

https://www.britishbook.ua/authors/detail/cecile-pinson/
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робота, 

дискусія, 

презентація 

4 тиждень Тема 4: Лексичні 

компетенції: « L' éducation 

aux medias et à 

I'information ».  

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія, 

презентація 

“-“  4 тиждень 

5 тиждень Тема 4: Exposé oral : 

Argumenter sur la pregnance 

de la theorie du complot  

auprès des jeunes ».  

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія, 

проєкт 

“-“  5 тиждень 

6 тиждень Тема 5: Соціокультурний 

аспект. Le projet sur les 

médias français 

Граматичні компетенції: 

« Approfondir   la  mise en   

relief ». 

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

проєкт 

“-“  6 тиждень 

7 тиждень Тема 5: комунікативна 

складова: Expressions 

imagées pour parler de la pluie 

dans les pays de la 

Francophonie. 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія 

“-“  7 тиждень 

8 тиждень Тема 1: Комунікативно-

мовленнєва діяльность: « Ah 

la vache ! ». Граматичні 

компетенції: « Exprimer un 

paradoxe ». 

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота 

“-“  8 тиждень 

9 тиждень Тема  2: Лексичні 

компетенції: 

« L'alimentation :  modes de 

cuisson, viande, caracteriser  

Практичні 

заняття,  

самостійна 

“-“  9 тиждень 



les aliments, élevage, abattage, 

exprimer son gout, bon ou 

mauvais ». 

 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія 

 

10 тиждень Тема  2: Соціокультурний 

аспект. « Jeu de culture 

générale ». Лексичні 

компетенції: « La famille : 

composition, union, separation, 

filiation, les grands-parents: 

liens relationnels, roles, 

seniors, jeunesse, 

expressions ». Аудіовізуальне 

розуміння. 

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

“-“  10 тиждень 

11 тиждень Тема 3: « La mémoire dans la 

peau ». 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія 

 

“-“  11 тиждень 

12 тиждень Тема 3:  Граматичні 

компетенції: « Sonder  le 

systeme   pronominal ». 

« Synthetiser   deux   textes ». 

Граматичні компетенції: 

« S'approprier les differents 

temps du recit ». 

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота, 

дискусія 

 

“-“  12 тиждень 



 

13 тиждень Тема 4: Лексичні 

компетенції: « La mémoire : 

types , donnees , description ,  

ressasser, perte, maladie , 

commemorer ,  expressions». 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота,  

групова 

робота 

 

“-“  13 тиждень 

14 тиждень Тема 4: Цивілізація: “ Le 

projet: « Partager  ses 

techniques  de  memorisation   

auprès d’un  journal  de  

I'université ». Débattre  du  

poids des  souvenirs. 

”. 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

“-“  14 тиждень 

15 тиждень Тема 5: Лексичні 

компетенції: «Vertiges de 

l’amour ». 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

“-“  15 тиждень 

16 тиждень Тема 5: Граматичні 

компетенції: « Construire  des  

phrases   complexes ». 

 

Практичні 

заняття,  

самостійна 

робота, 

дискусія 

“-“  16 тиждень 

 


