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1. Опис навчальної дисципліни «Практика перекладу з 2-ї іноземної мови 

(французької)» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 12 

(6 / 6) 

Галузь знань: 

03 «Гуманітарні 

науки» 
(шифр, назва) 

Нормативна 

Модулів – 2 

Напрям підготовки: 

035 «Філологія» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціалізація 035.041 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

перша – англійська 

1-й - 

Курсова робота -  Семестр 

Загальна кількість годин 

– 360 год. 

1 –й 2 -й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год. 

самостійної роботи 

студента – 8 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«магістр» 

- -  

Практичні, семінарські 

48 год. 48 

Контрольні( модульні) роботи  

2 2 

Самостійна робота 

132 132 

ІНДЗ:  

Вид контролю: 

Іспит (1 сем.) 

Іспит (2 сем.) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: програма курсу «Практика перекладу з 2-ї іноземної мови (французької)» 

спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції В2 згідно із 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Курс має на меті розвинути у 

студентів мовну та мовленнєву компетенцію, зокрема навчити їх вільно і правильно 

висловлюватись на задану професійну тематику (повсякденна, суспільно-політична, 

економічна та ін.) у різних комунікативних ситуаціях, відповідно до загальноєвропейського 

рівня В2. 

Курс побудований таким чином, щоб навчити студентів: засвоїти лексичні одиниці 

вищого рівня складності та засоби вираження певної комунікативної інтенції; писати  

правильно структуровані тексти різної тематики, використовуючи відповідні засоби 

зв’язності; вміти перекладати тексти фахової тематики з іноземної мови на рідну або 

навпаки; володіти практичними навиками  письмового/усного перекладу різних типів тексту. 

Крім цього, навчальний курс дає змогу  методологічно підготувати студентів до складання 

міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В2. У програму входять 

тренувальні вправи з аудіювання з подальшим опрацюванням нової лексики та завдань з 

усного мовлення та письма. Також передбачено читання та опрацювання аутентичних 

документів. Важливим пунктом курсу є пояснення структури та особливостей побудови 

типових письмових завдань, а саме: короткої статті, аргументованого ессе, звіту, резюме, 

офіційного листа тощо. Для розвитку компетенції усного мовлення (у формі дискусії, 

дебатів, презентацій) пропонуються розмовні ательє, в яких обговорюються важливі питання 

сьогодення. 

Програма курсу передбачає повторення основних граматичних тем та виконання 

великої кількості практичних вправ для закріплення знань, вмінь і навичок, здобутих 

студентами протягом попередніх навчальних курсів з французької мови як другої іноземної. 

Завдання: 

1. Сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних 

видів комунікативних умінь відповідно до загальноєвропейського рівня В2: уміння 

усного та письмового висловлювання; усногого та письмового розуміння. 

2. Ознайомити студентів з новою лексикою за допомогою текстів фахової тематики та 

лексичних вправ. 

3. Організувати дискусії на суспільно-актуальні теми відповідно до тематики вивченого 

матеріалу. 

4.  Розвинути навики  письмового/усного перекладу різних типів тексту. 

5. Поглибити навики володіння синтаксичних конструкцій, пояснити особливості 

функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у 

складнопідрядному реченні різних типів і відповідно до лексичних і стилістичних 

нюансів. 

6. Здійснити повторення та узагальнення пройденого граматичного матеріалу. 

7. Удосконалити компетенцію усного сприйняття та розуміння французької мови за 

допомогою вправ, які мають за основу аудіо- та відеозаписи. 

8. Виконувати написання письмових робіт згідно з вимогами оформлення, які передбачені 

для кожного типу письмових робіт. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

  лексичні одиниці вищого рівня складності та засоби вираження певної 

комунікативної інтенції; 

  структурні правила написання резюме, короткої статті, аргументованого ессе, 

дружнього листа, офіційного аргументованого листа; 

  складні граматичні конструкції, часи і способи дієслова та застосовувати правила 

синтаксису складного речення. 
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вміти: 

 здійснювати усний/письмовий переклад текстів різної тематики, використовуючи 

українські та французькі відповідники. 

 вживати мовні одиниці відповідно до їхніх комунікативних функцій. 

 адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів 

комунікативної відповідності та мовної правильності; 

 виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з 

метою точної передачі більш тонких відтінків смислу. 

 писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи 

відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, 

з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи 

логічним висновком. 

 досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, 

доказами та відповідними прикладами в усному мовленні. 

 знаходити необхідну конкретизовану та загальну інформацію в аудіо- та 

відеоповідомленнях. Вміння узагальнювати почуте. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

1 семестр 

 

 

Змістовий модуль 1. Особливості життя у Франції  

 

 

Тема 1: «У кожного своя думка» 

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання («La France, 

c’est quoi”, “Réactions d’auditeurs”, «Si douce France », « Lettres persanes »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання («La parité en mer», 

« Le vote ») ; перегляд та аналіз відео «  La langue de Descartes ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики, а також виразів для висловлення своєї 

думки (висловлення сумніву, згоди, заперечення, впевненості та ін..). Засвоєння 

граматичних тем « Subjonctif: formation et emploi », « Subjonctif et Indicatif». Лексико-

граматичні вправи. 

 Створення презентацій на тему « Політична система в Україні » 

 Написання аргументативного ессе «Le portrait des Français». 

 

Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання (“Apprendre le 

français”, “Le français et les langues étrangères”, « Les mauvaises langues des interprètes 

judiciaires »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання (“Les langues de 

Tania”, “L’interview”, « l’Identité gasconne »; перегляд та аналіз відео «Danny Laferrière 

un immortel à l’Académie». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики, а також вигуків, висловів з арго,  слів-

конекторів як лексичних засобів зв’язку речень, декларативних дієслів. Вивчення 

комунікативних конструкцій для створення інтерв’ю. Граматичні теми: повторення 

часів (Imparfait, Plus-que-parfait, Futur Simple, Conditionnel Présent et Passé), « Pronoms 

COD », « Pronoms COI », « Discours rapporté au passé». Лексико-граматичні вправи. 

 Підготовка до DELF B2 з письмового розуміння « Prof un métier menacé ». 

 Написання офіційного листа на задану тему як підготовка до письмової частини DELF 

B2.  

 

Змістовий модуль 2. Засоби масової інформації 

 

Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання (« La presse 

d’Alesandro », « Le journal de Carlos », « Les Français et l’info », « Gutenberg vit dans 

l’Aisne », « Un paon à Montmartre »,  « La presse francophone »).  

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів, відповіді на запитання (« L’actualité brulante », 

« Le journal »; перегляд та аналіз відео « Les titres ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики (« La presse », « Événements et faits divers »). 

Вивчення комунікативних конструкцій для висвітлення подій. Граматичні теми: « La 

cause et la conséquence», « Le passif». Лексико-граматичні вправи. 

 Написання короткої статті на тему «Faits divers dans ma ville ».  
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2 семестр 

 

Змістовий модуль 3. Пізнаємо світ 

 

Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання (« Les voyages 

d’Ekaterina », « La présence française à l’étranger », « Des chiffres », « Une bouteille à la 

mer », « Les tribulations d’Alexandra David Néel »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на запитання (« Amélie et ses 

envies d’ailleurs », « Clair de Lune, Blaise Cendrars »),  перегляд та аналіз відео « Bye-bye 

la France ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики (« Le lieu », « La géographie »). Вивчення 

комунікативних конструкцій для висловлення незадоволення, коментування 

статистичних даних. Лексико-граматичні вправи. 

 Усне обговорення дискусійних тем. 

 Розмовне ательє на тему планування подорожі « Planifier un voyage dans une région 

française ou francophone ». 

 Підготовка до DELF B2 з письмового розуміння « Comment choisir son compagnon de 

voyage ». 

 Написання офіційного листа-скарги « Faire une réclamation »  як підготовка до 

письмової частини DELF B2.  

 

Змістовий модуль 4. Час розставить все на свої місця 

 

 

Тема 5: «Історична довідка»  

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання (« L’histoire de 

Nadia », « Issis, l’histoire dans le sang », « Nombre d’étrangers résidant en France depuis 

1945 », « Histoires d’immigration », « Toussaint Louverture, le père de l’indépendance 

haїtienne »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання («L’arrivée en France », 

« L’intonation ») ; перегляд та аналіз відео « Les femmes du 6e étage ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики (« L’Histoire », « Le temps »). Вивчення 

комунікативних конструкцій, пов’язаних з часом. Граматичні теми: вживання 

минулих часів, « Le Passé simple », « Les propositions temporelles ». Лексико-

граматичні вправи. 

 Усне обговорення дискусійних тем. 

 Розмовне ательє на історичну тему « Réaliser le portrait d’un personnage historique». 

 Написання дружнього листа на тему «Le film historique qui m’a marqué ».  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

Л П Ла

б 

Ін

д 

Ср л П Ла

б 

ін

д 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

1 семестр 

 

Змістовий модуль 1. Особливості життя у Франції 

 

Тема 1: У кожного 

своя думка» («La 

France, c’est quoi”, 

“Réactions d’auditeurs”, 

«Si douce France », 

« Lettres persanes »): 

читання/розуміння/ 

переклад тематичних 

текстів; 

Аналіз/розуміння 

тематичних аудіо 

записів (La parité en 

mer», « Le vote ») ; 

Засвоєння відповідної 

тематичної лексики, а 

також виразів для 

висловлення своєї 

думки. Засвоєння 

граматичних тем; 

Лексико-граматичні 

вправи; Створення 

презентацій; Написання 

аргументативних ессе. 

60 0 16 0 0 44       

Тема 2: «Іноземні 

мови та комунікація»  

(“Apprendre le français”, 

“Le français et les 

langues étrangères”, 

« Les mauvaises langues 

des interprètes 

judiciaires »): 

читання/розуміння/ 

переклад тематичних 

текстів; 

Аналіз/розуміння 

тематичних аудіо 

записів (“Les langues de 

Tania”, “L’interview”, 

« l’Identité gasconne »); 

60 0 16 0 0 44       
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Засвоєння відповідної 

тематичної лексики, а 

також вигуків, висловів 

з арго,  слів-конекторів, 

декларативних дієслів. 

Засвоєння граматичних 

тем; Лексико-

граматичні вправи. 

Підготовка до DELF B2 

з письмового 

розуміння; Написання 

офіційного листа на 

задану тему. 

Разом – зм. модуль 1 120 0 32 0 0 88       

Змістовий модуль 2. Засоби масової інформації 

 

Тема 3: «Актуальні 

події  та їх 

висвітлення»  

 « La presse 

d’Alesandro », « Le 

journal de Carlos », « Les 

Français et l’info », 

« Gutenberg vit dans 

l’Aisne », « Un paon à 

Montmartre »,  « La 

presse francophone »): 

читання/розуміння/ 

переклад тематичних 

текстів; 

Аналіз/розуміння 

тематичних аудіо 

записів (« L’actualité 

brulante », « Le 

journal »); Перегляд та 

аналіз відео « Les 

titres »; Засвоєння 

відповідної тематичної 

лексики; Вивчення 

комунікативних 

конструкцій для 

висвітлення подій; 

Засвоєння граматичних 

тем; Лексико-

граматичні вправи; 

Написання короткої 

статті. Розмовне ательє. 

60 0 16 0 0 44       

Разом – зм. модуль 2 60 0 16 0 0 44       

Разом – 1 семестр 180 0 48 0 0 132       

2 семестр 
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Змістовий модуль 3. Пізнаємо світ 

 

Тема 4: «Подорожі та 

перебування за 

кордоном»: 

 (« Les voyages 

d’Ekaterina », « La 

présence française à 

l’étranger », « Des 

chiffres », « Une 

bouteille à la mer », 

« Les tribulations 

d’Alexandra David 

Néel »): 

читання/розуміння/ 

переклад тематичних 

текстів; 

Аналіз/розуміння 

тематичних аудіо 

записів (« Amélie et ses 

envies d’ailleurs », 

« Clair de Lune, Blaise 

Cendrars »);  Перегляд 

та аналіз відео « Bye-

bye la France »; 

Засвоєння відповідної 

тематичної лексики; 

Вивчення 

комунікативних 

конструкцій для 

висловлення 

незадоволення, 

коментування 

статистичних даних; 

Лексико-граматичні 

вправи. Усне 

висловлювання на 

дискусійні тематичні 

сюжети; Розмовне 

ательє на тему 

планування подорожі. 

Підготовка до DELF B2 

з письмового 

розуміння. Написання 

офіційного листа-

скарги. 

90 0 24 0 0 66       

Разом – зм. модуль 3 90 0 24 0 0 66       

Змістовий модуль 4. Час розставить все на свої місця 

 

Тема 5: «Історична 

довідка»  

 (« L’histoire de Nadia », 

90 0 24 0 0 66       



 11 

« Issis, l’histoire dans le 

sang », « Nombre 

d’étrangers résidant en 

France depuis 1945 », 

« Histoires 

d’immigration », 

« Toussaint Louverture, 

le père de l’indépendance 

haїtienne »): 

читання/розуміння/ 

переклад тематичних 

текстів; 

Аналіз/розуміння 

тематичних аудіо 

записів («L’arrivée en 

France », 

« L’intonation ») ; 

Перегляд та аналіз 

відео « Les femmes du 

6e étage »; Засвоєння 

відповідної тематичної 

лексики. Вивчення 

комунікативних 

конструкцій, 

пов’язаних з часом; 

Засвоєння граматичних 

тем; Лексико-

граматичні вправи; 

 Усне висловлювання 

на дискусійні тематичні 

сюжети; Розмовне 

ательє на історичну 

тему; Написання 

дружнього листа. 

 

Разом – зм. модуль 4 90 0 24 0 0 66       

Разом – 2 семестр 180 0 48 0 0 132       

Усього годин  
360 0 96 0 0 264       
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 семестр 

1 Тема 1: «У кожного своя думка» Читання, аналіз та переклад 

тематичних текстів, відповіді на запитання («La France, c’est quoi”, 

“Réactions d’auditeurs”, «Si douce France », « Lettres persanes »). 

4 

2 Тема 1: «У кожного своя думка» Прослуховування та аналіз 

аудіо-записів та відповіді на питання («La parité en mer», « Le 

vote ») ; перегляд та аналіз відео «  La langue de Descartes ». 

4 

3 Тема 1: «У кожного своя думка»  Засвоєння відповідної 

тематичної лексики, а також виразів для висловлення своєї думки 

(висловлення сумніву, згоди, заперечення, впевненості та ін..). 

Засвоєння граматичних тем « Subjonctif: formation et emploi », 

« Subjonctif et Indicatif». Лексико-граматичні вправи. 

4 

4 Тема 1: «У кожного своя думка»   Створення презентацій на 

тему « Політична система в Україні ». Написання 

аргументативного ессе «Le portrait des Français». 

4 

5 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  

Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (“Apprendre le français”, “Le français et les langues 

étrangères”, « Les mauvaises langues des interprètes judiciaires »). 

4 

6 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  

Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання 

(“Les langues de Tania”, “L’interview”, « l’Identité gasconne »; 

перегляд та аналіз відео «Danny Laferrière un immortel à 

l’Académie». 

4 

7 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  
Засвоєння відповідної тематичної лексики, а також вигуків, 

висловів з арго,  слів-конекторів як лексичних засобів зв’язку 

речень, декларативних дієслів. Вивчення комунікативних 

конструкцій для створення інтерв’ю. Граматичні теми: 

повторення часів (Imparfait, Plus-que-parfait, Futur Simple, 

Conditionnel présent et passé), « Pronoms COD », « Pronoms COI », 

« Discours rapporté au passé». Лексико-граматичні вправи.-que-

parfait, Futur Simple, Conditionnel présent et passé). 

4 

8 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»   

Підготовка до DELF B2 з письмового розуміння « Prof un métier 

menacé ». Написання офіційного листа на задану тему як 

підготовка до письмової частини DELF B2.  

4 

9 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  

Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« La presse d’Alesandro », « Le journal de Carlos », « Les 

Français et l’info », « Gutenberg vit dans l’Aisne », « Un paon à 

Montmartre »,  « La presse francophone »).  

4 

10 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  
Прослуховування та аналіз аудіо-записів, відповіді на запитання 

(« L’actualité brulante », « Le journal »; перегляд та аналіз відео 

« Les titres ». 

4 

11 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  
Засвоєння відповідної тематичної лексики (« La presse », 

4 
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« Événements et faits divers »). Вивчення комунікативних 

конструкцій для висвітлення подій. Граматичні теми: « La cause et 

la conséquence», « Le passif». Лексико-граматичні вправи. 

 

« Un paon à Montmartre »,  « La presse francophone » – читання, 

аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання. 

Aналіз відео « Les titres ». 

12 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  
Написання короткої статті на тему «Faits divers dans ma ville ».  

Усне обговорення дискусійних тем. 

Розмовне ательє « Faire une revue de presse ». 

4 

2 семестр 

13 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« Les voyages d’Ekaterina », « La présence française à 

l’étranger », « Des chiffres », « Une bouteille à la mer », « Les 

tribulations d’Alexandra David Néel »). 

6 

14 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання 

(« Amélie et ses envies d’ailleurs », « Clair de Lune, Blaise 

Cendrars »),  перегляд та аналіз відео « Bye-bye la France ». 

6 

15 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Засвоєння відповідної тематичної лексики (« Le lieu », « La 

géographie »). Вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення незадоволення, коментування статистичних даних. 

Лексико-граматичні вправи. Усне обговорення дискусійних тем. 

6 

16 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Розмовне ательє на тему планування подорожі « Planifier un 

voyage dans une région française ou francophone ». Підготовка до 

DELF B2 з письмового розуміння « Comment choisir son 

compagnon de voyage ». Написання офіційного листа-скарги 

« Faire une réclamation »  як підготовка до письмової частини 

DELF B2.  

6 

17 Тема 5: «Історична довідка» Читання, аналіз та переклад 

тематичних текстів, відповіді на запитання (« L’histoire de Nadia », 

« Issis, l’histoire dans le sang », « Nombre d’étrangers résidant en 

France depuis 1945 », « Histoires d’immigration », « Toussaint 

Louverture, le père de l’indépendance haїtienne »). 

6 

18 Тема 5: «Історична довідка»  Прослуховування та аналіз аудіо-

записів та відповіді на питання («L’arrivée en France », 

« L’intonation ») ; перегляд та аналіз відео « Les femmes du 6e 

étage ». 

6 

19 Тема 5: «Історична довідка» Засвоєння відповідної тематичної 

лексики (« L’Histoire », « Le temps »). Вивчення комунікативних 

конструкцій, пов’язаних з часом. Граматичні теми: вживання 

минулих часів, « Le Passé simple », « Les propositions temporelles ». 

Лексико-граматичні вправи. 

6 

20 Тема 5: «Історична довідка» Усне обговорення дискусійних тем. 

Розмовне ательє на історичну тему « Réaliser le portrait d’un 

personnage historique». 

Написання дружнього листа на тему «Le film historique qui m’a 

marqué ». 

6 
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 ВСЬОГО 96 

 

1. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 семестр 

1 Тема 1: «У кожного своя думка» Читання, аналіз та переклад 

тематичних текстів, відповіді на запитання («La France c’est quoi”, 

“Réactions d’auditeurs”, «Si douce France », « Lettres persanes »). 

11 

2 Тема 1: «У кожного своя думка» Прослуховування та аналіз 

аудіо-записів та відповіді на питання («La parité en mer», « Le 

vote ») ; перегляд та аналіз відео «  La langue de Descartes ». 

11 

3 Тема 1: «У кожного своя думка»  Засвоєння відповідної 

тематичної лексики, а також виразів для висловлення своєї думки 

(висловлення сумніву, згоди, заперечення, впевненості та ін..). 

Засвоєння граматичних тем « Subjonctif: formation et emploi », 

« Subjonctif et Indicatif». Лексико-граматичні вправи. 

11 

4 Тема 1: «У кожного своя думка»   Створення презентацій на 

тему « Політична система в Україні ». Написання 

аргументативного ессе «Le portrait des Français». 

11 

5 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  
Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (“Apprendre le français”, “Le français et les langues 

étrangères”, « Les mauvaises langues des interprètes judiciaires »). 

11 

6 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  
Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання 

(“Les langues de Tania”, “L’interview”, « l’Identité gasconne »; 

перегляд та аналіз відео «Danny Laferrière un immortel à 

l’Académie». 

11 

7 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  

Засвоєння відповідної тематичної лексики, а також вигуків, 

висловів з арго,  слів-конекторів як лексичних засобів зв’язку 

речень, декларативних дієслів. Вивчення комунікативних 

конструкцій для створення інтерв’ю. Граматичні теми: 

повторення часів (Imparfait, Plus-que-parfait, Futur Simple, 

Conditionnel présent et passé), « Pronoms COD », « Pronoms COI », 

« Discours rapporté au passé». Лексико-граматичні вправи.-que-

parfait, Futur Simple, Conditionnel présent et passé). 

11 

8 Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»   
Підготовка до DELF B2 з письмового розуміння « Prof un métier 

menacé ». Написання офіційного листа на задану тему як 

підготовка до письмової частини DELF B2.  

11 

9 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  
Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« La presse d’Alesandro », « Le journal de Carlos », « Les 

Français et l’info », « Gutenberg vit dans l’Aisne », « Un paon à 

Montmartre »,  « La presse francophone »).  

11 

10 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  
Прослуховування та аналіз аудіо-записів, відповіді на запитання 

(« L’actualité brulante », « Le journal »; перегляд та аналіз відео 

« Les titres ». 

11 

11 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  11 
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Засвоєння відповідної тематичної лексики (« La presse », 

« Événements et faits divers »). Вивчення комунікативних 

конструкцій для висвітлення подій. Граматичні теми: « La cause et 

la conséquence», « Le passif». Лексико-граматичні вправи. 

 

« Un paon à Montmartre »,  « La presse francophone » – читання, 

аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на запитання. 

Aналіз відео « Les titres ». 

12 Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  

Написання короткої статті на тему «Faits divers dans ma ville ».  

Усне обговорення дискусійних тем. 

Розмовне ательє « Faire une revue de presse ». 

11 

2 семестр 

13 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« Les voyages d’Ekaterina », « La présence française à 

l’étranger », « Des chiffres », « Une bouteille à la mer », « Les 

tribulations d’Alexandra David Néel »). 

16 

14 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання 

(« Amélie et ses envies d’ailleurs », « Clair de Lune, Blaise 

Cendrars »),  перегляд та аналіз відео « Bye-bye la France ». 

17 

15 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Засвоєння відповідної тематичної лексики (« Le lieu », « La 

géographie »). Вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення незадоволення, коментування статистичних даних. 

Лексико-граматичні вправи. Усне обговорення дискусійних тем. 

17 

16 Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

Розмовне ательє на тему планування подорожі « Planifier un 

voyage dans une région française ou francophone ». Підготовка до 

DELF B2 з письмового розуміння « Comment choisir son 

compagnon de voyage ». Написання офіційного листа-скарги 

« Faire une réclamation »  як підготовка до письмової частини 

DELF B2.  

17 

17 Тема 5: «Історична довідка» Читання, аналіз та переклад 

тематичних текстів, відповіді на запитання (« L’histoire de Nadia », 

« Issis, l’histoire dans le sang », « Nombre d’étrangers résidant en 

France depuis 1945 », « Histoires d’immigration », « Toussaint 

Louverture, le père de l’indépendance haїtienne »). 

16 

18 Тема 5: «Історична довідка»  Прослуховування та аналіз аудіо-

записів та відповіді на питання («L’arrivée en France », 

« L’intonation ») ; перегляд та аналіз відео « Les femmes du 6e 

étage ». 

16 

19 Тема 5: «Історична довідка» Засвоєння відповідної тематичної 

лексики (« L’Histoire », « Le temps »). Вивчення комунікативних 

конструкцій, пов’язаних з часом. Граматичні теми: вживання 

минулих часів, « Le Passé simple », « Les propositions temporelles ». 

Лексико-граматичні вправи. 

16 

20 Тема 5: «Історична довідка» Усне обговорення дискусійних тем. 

Розмовне ательє на історичну тему « Réaliser le portrait d’un 

personnage historique». 

Написання дружнього листа на тему «Le film historique qui m’a 

17 



 16 

marqué ». 

 ВСЬОГО 264 
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7. Методи контролю 

 

Контроль виконання навчального плану проводиться методом модульного тестування, 

оцінювання реферативних робіт, виступів на семінарах та усної відповіді на іспиті за 

100 бальною шкалою у семестрі. 

У 9-у семестрі проводиться письмово-усний (комбінований) іспит. 

У 10-у семестрі проводиться письмово-усний (комбінований) іспит. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти 

Розподілу балів, які отримують студенти для іспиту − 1 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

екзамен 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 

16 17 17 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

Розподіл балів, які отримують студенти для іспиту − 2 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

екзамен 
Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

50 100 

Т4 

 

Т5 

25 25 

 

Т1, Т2 ... Т8– теми змістових модулів 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
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Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0- 50 FX Незадовільно Незадовільно Незараховано 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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9. Методичне забезпечення 

 

1. Семестрові плани практичних занять. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Heu Élodie,Mabilat Jean-Jacques Édito. Méthode de français. Niveau B2. 3e édition.  – Didier, 

2015. – 223 p. 

2. Heu Élodie,Mabilat Jean-Jacques Édito. Cahier d’activités. Niveau B2. 3e édition.  – Didier, 

2015. – 144 p. 

3. Sirejols E., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices (niveau intermediaire)/ E. Sirejols, 

D. Renaud. - Sejer: Cle International, 2004. - 191 p. 

4. Boulares M., Frerot J.-L. Grammaire progressive du francais avec 400 exercices / M. Boulares, 

J.-L. Frerot. - Sejer: Cle International, 2004. - 192 p. 

5. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais avec 250 exercices / C. Miquel. - Tours: Cle 

International, 2010. - 192 p. 

6. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. - Baume-les-

Dames: Cle International, 2010. - 223 p. 

 

Допоміжна 

1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert. – Tome 1: 1960. 

– 1077p., Tome 2: 1960. –1947p., Tome 3: 1960. – 760p. – Tome 4: 1960. – 920p.  

2. Dictionnaire de la langue française [en 6 volumes]. – Paris, 1863-1896 

3. Grammaire, 350 Exercices, Niveau Supérieur I: Cours de civilisation française de la Sorbonne. 

– Paris: Hachette, 175 pages. 

4. Lafleur B. Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises. – Ottawa : Editions Duculot, 

1991. – 669 p. 

 

11. Інформаційні ресурси 

 

 www.delfdalf.fr 

www.lefigaro 

www.lepoint.fr 

 

http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-dilf-delf-dalf.html
http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-dilf-delf-dalf.html
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«Практика перекладу з 2-ї іноземної мови (французької)»  

Робоча програма навчальної дисципліни складена на основі освітньо-професійної програми 

Переклад (англійська мова), 2020р.  

 

Розробник: асистент кафедри французької філології Римяк І.Є. 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри французької філології 

 

Протокол № _____ від________ 2020 р. 

 

Завідувач кафедри французької філології 

 

В.о завідувача кафедри  французької філології 

_______________________       ( Піскозуб З.Ф.) 

 (підпис)                   (прізвище та ініціали)          

 

 

Затверджено рішенням Вченої ради факультету іноземних мов 
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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 

 

Шифр умінь та 

змістових модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

Змістовий модуль 1. 

Особливості життя 

у Франції 

Тема 1: «У кожного своя думка» 

  Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання («La France, c’est quoi”, “Réactions d’auditeurs”, «Si 

douce France », « Lettres persanes »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на 

питання («La parité en mer», « Le vote ») ; перегляд та аналіз 

відео «  La langue de Descartes ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики, а також виразів для 

висловлення своєї думки (висловлення сумніву, згоди, 

заперечення, впевненості та ін..). Засвоєння граматичних тем 

« Subjonctif: formation et emploi », « Subjonctif et Indicatif». 

Лексико-граматичні вправи. 

 Створення презентацій на тему « Політична система в 

Україні » 

 Написання аргументативного ессе «Le portrait des Français». 

Тема 2: «Іноземні мови та комунікація»  

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (“Apprendre le français”, “Le français et les langues 

étrangères”, « Les mauvaises langues des interprètes judiciaires »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на 

питання (“Les langues de Tania”, “L’interview”, « l’Identité 

gasconne »; перегляд та аналіз відео «Danny Laferrière un 

immortel à l’Académie». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики, а також вигуків, 

висловів з арго,  слів-конекторів як лексичних засобів зв’язку 

речень, декларативних дієслів. Вивчення комунікативних 

конструкцій для створення інтерв’ю. Граматичні теми: 

повторення часів (Imparfait, Plus-que-parfait, Futur Simple, 

Conditionnel présent et passé), « Pronoms COD », « Pronoms 

COI », « Discours rapporté au passé». Лексико-граматичні 

вправи. 

 Підготовка до DELF B2 з письмового розуміння « Prof un 

métier menacé ». 

 Написання офіційного листа на задану тему як підготовка до 

письмової частини DELF B2.  

Змістовий модуль 2. 

Засоби масової 

інформації 

 

Тема 3: «Актуальні події  та їх висвітлення»  

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« La presse d’Alesandro », « Le journal de Carlos », 

« Les Français et l’info », « Gutenberg vit dans l’Aisne », « Un paon 

à Montmartre »,  « La presse francophone »).  

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів, відповіді на запитання 

(« L’actualité brulante », « Le journal »; перегляд та аналіз відео 

« Les titres ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики (« La presse », 

« Événements et faits divers »). Вивчення комунікативних 

конструкцій для висвітлення подій. Граматичні теми: « La cause 
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et la conséquence», « Le passif». Лексико-граматичні вправи. 

 Написання короткої статті на тему «Faits divers dans ma ville ».  

Змістовий модуль 3. 

Пізнаємо світ 

 

Тема 4: «Подорожі та перебування за кордоном»: 

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« Les voyages d’Ekaterina », « La présence française à 

l’étranger », « Des chiffres », « Une bouteille à la mer », « Les 

tribulations d’Alexandra David Néel »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання 

(« Amélie et ses envies d’ailleurs », « Clair de Lune, Blaise 

Cendrars »),  перегляд та аналіз відео « Bye-bye la France ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики (« Le lieu », « La 

géographie »). Вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення незадоволення, коментування статистичних 

даних. Лексико-граматичні вправи. 

 Усне обговорення дискусійних тем. 

 Розмовне ательє на тему планування подорожі « Planifier un 

voyage dans une région française ou francophone ». 

 Підготовка до DELF B2 з письмового розуміння « Comment 

choisir son compagnon de voyage ». 

 Написання офіційного листа-скарги « Faire une réclamation »  як 

підготовка до письмової частини DELF B2.  

Змістовий модуль 4. 

Час розставить все 

на свої місця 

 

Тема 5: «Історична довідка»  

 Читання, аналіз та переклад тематичних текстів, відповіді на 

запитання (« L’histoire de Nadia », « Issis, l’histoire dans le sang », 

« Nombre d’étrangers résidant en France depuis 1945 », « Histoires 

d’immigration », « Toussaint Louverture, le père de l’indépendance 

haїtienne »). 

 Прослуховування та аналіз аудіо-записів та відповіді на питання 

(«L’arrivée en France », « L’intonation ») ; перегляд та аналіз 

відео « Les femmes du 6e étage ». 

 Засвоєння відповідної тематичної лексики (« L’Histoire », « Le 

temps »). Вивчення комунікативних конструкцій, пов’язаних з 

часом. Граматичні теми: вживання минулих часів, « Le Passé 

simple », « Les propositions temporelles ». Лексико-граматичні 

вправи. 

 Усне обговорення дискусійних тем. 

 Розмовне ательє на історичну тему « Réaliser le portrait d’un 

personnage historique». 

 Написання дружнього листа на тему «Le film historique qui m’a 

marqué ».  
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2.ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

2.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

ЗМ 1 Змістовий модуль 1. Особливості життя у Франції. Тема 1 «У 

кожного своя думка». Тема 2 « Іноземні мови та комунікація» 

 

32 

ЗМ 2 Змістовий модуль 2. Засоби масової інформації. 

Тема 3«Актуальні події  та їх висвітлення»  

16 

ЗМ 3 Змістовий модуль 3 Пізнаємо світ. 

Тема 4 Подорожі та перебування за кордоном» 

24 

ЗМ 4 Змістовий модуль 4. Час розставить все на свої місця. 

Тема 5«Історична довідка»  

24 

 

2.5. Самостійна робота студента: самостійне опрацювання окремих тем згідно з навчально-

тематичним планом; підготовка до практичних занять. 
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9. Методичне забезпечення 

 

2. Семестрові плани практичних занять. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Heu Élodie,Mabilat Jean-Jacques Édito. Méthode de français. Niveau B2. 3e édition.  – 

Didier, 2015. – 223 p. 

2. Heu Élodie,Mabilat Jean-Jacques Édito. Cahier d’activités. Niveau B2. 3e édition.  – Didier, 

2015. – 144 p. 

3. Sirejols E., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices (niveau intermediaire)/ E. 

Sirejols, D. Renaud. - Sejer: Cle International, 2004. - 191 p. 

4. Boulares M., Frerot J.-L. Grammaire progressive du francais avec 400 exercices / M. 

Boulares, J.-L. Frerot. - Sejer: Cle International, 2004. - 192 p. 

5. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais avec 250 exercices / C. Miquel. - Tours: Cle 

International, 2010. - 192 p. 

6. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. - Baume-les-

Dames: Cle International, 2010. - 223 p. 

 

Допоміжна 

1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert. – Tome 1: 

1960. – 1077p., Tome 2: 1960. –1947p., Tome 3: 1960. – 760p. – Tome 4: 1960. – 920p.  

2. Dictionnaire de la langue française [en 6 volumes]. – Paris, 1863-1896 

3. Grammaire, 350 Exercices, Niveau Supérieur I: Cours de civilisation française de la 

Sorbonne. – Paris: Hachette, 175 pages. 

4. Lafleur B. Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises. – Ottawa : Editions Duculot, 

1991. – 669 p. 

 

11. Інформаційні ресурси 

 

 www.delfdalf.fr 

www.lefigaro 

www.lepoint.fr 

http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-dilf-delf-dalf.html
http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-dilf-delf-dalf.html
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4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в 

національній 4-бальній системі (“5”, “4”, “3”, “2”). Критерії такого оцінювання подані в 

таблиці далі (1 – № п/п; 2 – види навчальної діяльності; 3 – оцінка; 4 – критерії оцінки). 

1 2 3 4 

1. Аудиторна 

робота 

5 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – 90-100%. Продуктивні 

види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): повна 

відповідність висловлювання темі; логічна побудова 

мовлення; та розкриття теми; вживаність різноманітних 

мовних засобів, відповідність обсягу висловлювання вимогам 

програми. Переклад: адекватний усний та письмовий переклад 

на рівні речення і тексту. Володіння фонетичним, лексичним і 

граматичним матеріалом курсу в повному обсязі (90-100%). 

  4 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – 75-89%. Продуктивні 

види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): повна 

відповідність висловлювання темі; логічна побудова 

мовлення; та розкриття теми; вживаність різноманітних 

мовних засобів, дещо менший обсяг висловлювання. 

Переклад: адекватний усний та письмовий переклад на рівні 

речення і тексту. Володіння фонетичним, лексичним і 

граматичним матеріалом курсу в повному обсязі 75-89%; 

наявність мовних помилок (3-5 на 1,5-2 ст. у писемному та 3-5 

в усному мовленні). 

  3 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – 50-74%. Продуктивні 

види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): 

відповідність висловлювання темі та логічна побудова 

висловлювання, але неповне розкриття теми й вживаність 

одноманітних мовних засобів, мінімально достатній обсяг 

висловлювання вимогам програми. Темп мовлення та 

швидкість реакцій сповільнені. Переклад: некоректне 

вживання лексико-граматичних і фонетичних одиниць та 

структур, неповна відповідність змісту вихідного тексту і його 

перекладу. Володіння фонетичним, лексичним і граматичним 

матеріалом курсу в повному обсязі 50-74%; наявність мовних 

помилок. 

  2 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – нижче 50%. 

Продуктивні види мовленнєвої діяльності (говоріння та 

письмо): неповна відповідність висловлювання темі; 

відсутність логічності в побудові мовлення; нерозкриття теми; 

обмеженість уживаності мовних засобів, обсяг висловлювання 

недостатній. Переклад: неадекватність перекладу й 

невідповідність вихідного тексту і його перекладу. Темп 

мовлення та швидкість реакції сповільнені. Володіння 

фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом курсу в 

обсязі нижче 50%; наявність значної кількості мовних 

помилок. 

2. Самостійна 5 90-100% виконаних робіт  
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робота студента 4 75-89% виконаних робіт 

3 50-74% виконаних робіт 

2 Менше 50% виконаних робіт 

3 Модульна 

контрольна 

робота 

5 90-100% виконання усіх розділів модульної контрольної 

роботи 

4 75-89% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

3 50-74% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

2 Менше 50% виконання усіх розділів модульної контрольної 

роботи 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Незадовільно 
Незадовільно Незараховано 

0 F Незадовільно   

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені 

– 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Автор _____________________ /асист. Римяк І.Є./ 

                         (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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