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Назва дисципліни  Іноземна мова (французька) 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Університетська, 1  

Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов 

Кафедра французької філології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 Соціальні та поведінкові науки; 051 Економіка; Міжнародна 

економіка 051(Р) 

Викладач дисципліни Зелена Юлія Любомирівна  

кандидат філологічних наук, асистент кафедри французької філології  

Контактна інформація 

викладачів 

Iuliia.Zelena@lnu.edu.ua 

(032) 239-47-37, кафедра французької філології 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення практичних занять  

(за попередньою домовленістю).  

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/druha-inozemna-mova-frantsuzka-4-kurs-
ekonomichnyy-fakultet-mizhnarodna-ekonomika 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, аби практичне оволодіння іноземною 

мовою на цьому етапі формувало мовну поведінку, специфічну для 

академічного і професійного середовища. У курсі представлено огляд 

концепцій, що сприяє виробленню у студентів навичок усної та 

писемної комунікації на побутовому, культурологічному та 

професійному рівнях. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Друга іноземна мова (французька)» є важливою 

вибірковою дисципліною зі спеціалізації яка викладається в VII / VIII 

семестрі в обсязі 5 / 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» є 

формування і розвиток професійної комунікативної компетентності 

французькою мовою у студентів. Це, відповідно, передбачає 

оволодіння студентами французькою мовою як засобом комунікації в 

усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній 

та професійній сферах на основі здобутих знань про систему 

французької  мови, особливості функціонування мовних конструкцій, 

моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, 

когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також 

формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та 

поведінку. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 
 

1. Демчук Н .М., Зелена Ю. Л. Ділова іноземна мова 

(французька) : навчальний посібник для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. – 

Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 224 с. (перевидання) 
2. Jean-Luc Penfornis. Français.com. Niveau Intermédiare. CLE 

International/VUEF – Paris, 2012  
3. Michèle Boularès, Jean-Louis Frèrot. Grammaire Progressive du 

français. Niveau intermédiare - 600 exercices. -  CLE International, 
ISBN : 978-2-09-033848-5, 2003 

4. Claire Miquel. Vocabulaire Progressive du français. Niveau 
Intermédiare - 250 exercices. -  CLE International, ISBN : 978-
209-033876-8, 2010 

5. Odile Grand-Clément. Civilisation en dialogues. Niveau 
Intermédiare. CLE International/VUEF – Paris, 2008  

mailto:Iuliia.Zelena@lnu.edu.ua
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6.  Marie-Noѐlle Cocton. Saison 3. Méthode de français. Les éditions 
Didier – Paris, 2015 

7. Marie-Noѐlle Cocton. Saison 3. Сahier d’exercices. Les éditions 
Didier – Paris, 2015 

 

         Додаткова література: 

 
1. Claire Miquel. Tests d’évaluation. Vocabulaire Progressive du 

français. Niveau Intermédiare. - CLE International, 2013  
2. Демчук Н. М., Міщенко В.Г. Ділова французька мова. Français 

des affaires. Навчальний посібник. – Львів: в-во Новий Світ – 
2000, 2019.  

3. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2. Méthode de français (3ième 
édition). – Les éditions Didier, 2015. – 223 p. 

 
Інформаційні ресурси 

https://www.francaisfacile.com/ 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

https://www.lepointdufle.net/ 

https://capsurlefle.com/ 
https://apprendre.tv5monde.com/fr 

Тривалість курсу 690 годин 

Обсяг курсу 186 годин аудиторних занять. З них 104 години практичних занять та 82 

годин самостійної роботи (64 годин практичних занять, 56 годин самостійної 

роботи у VІІ семестрі; 40 годин практичних занять, 26 годин самостійної 

роботи у VIІІ семестрі) 

Ключові слова Французька мова, мовленнєва компетенція, комунікативна ситуація, 

побутова тематика, усне та письмове спілкування, комунікативно-

стилістична правильність, соціокультурний аспект, лексичні засоби 

вираження 

Формат курсу Очний  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці  VII / VIII семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують розвинутих когнітивних 

навичок.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Кооперативне навчання (робота в групах, парах) 

Ситуативне моделювання: рольова гра 

Тренувальні вправи. 

 

Необхідне обладнання Підручники, роздатковий матеріал, мультимедійний проектор, 

персональний комп’ютер, смартфон. 

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 виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  

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 
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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 лекції і 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. 

 Завдання із вивчених тем: 

  

Граматичні теми: 

 

1. Adverbes, Nombre cardinaux et ordinaux, expressionss de la 

variation. 

2. Condition et hypothèse avec si.  

3. Expressions de la comparaison, de la répartition,  Pronom en. 

4. Phrases hypothétiques et emploi du subjonctif.   

5. Subjonctif : formation et principaux emplois. 

6. Indicatif et subjonctif dans les propositions complétives, accord du 

participe passé, gérondif et adjectif adverbial. 

7. Articulateurs logiques de recommandations et obligations. Faire des 

évaluations. 

8. Articulateurs logiques et discursifs à l’oral, modalisation.    

 

Лексико-комунікативні теми: 

 

1. Découvrir une entreprise : Identifier un entreprise (reconnaitre une 

marque, analyser un logo, lire et expliquer des graphiques sur les 

résultats financiers d’une entreprise).  

2. Répartir les tâches : Analyser et comparer des organigrammes.  

3. Aménager l’espace de travail : Espase de travail et son aménagent, 

les avantages te les inconvénients de OpenSpace.  

4. Expliquer ses motivations : Résoudre les conflits au travail : 

Analyser des relations du travail, Rédiger un rapport.  

5. Comparer des performances : Analyser et comparer des résultats et 

des tendances au marché. 

6. Réussir dans les affaires : Analyser des techniques des ventes et des 

résultats financiers (bilan, revenu net, bénéfice net),  Lancer un 



produit, parler des start-up.    

7. Restauration : s’adapter aux traditions, passer commande, travailler 

dans la restauration, faire des crtitiques.  

8. Discours des affaires : pratiquer l’écoiute active, présenter des 

objections, faire une présentation, poser les bonnes questions.  

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

завершенню курсу. 

 

*ПРИМІТКА 

Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до візуального 

сприйняття не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої структури. Можливе 

наповнення силабусу додатковими розділами із розширенням інформації про курс. 

Запропонована форма є лише зразком. 

Схема курсу “Друга іноземна мова (французька)” для студентів 4 курсу, н.р. 2022 – 

2023,  VII семестр 

Тиждень Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна,дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1-2 Découvrir une 

entreprise: Identifier un 

entreprise Adverbes, 

Nombre cardinaux. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 15.09 

3-4 Découvrir une entreprise 

:analyser un logo, lire et 

expliquer des graphiques 

sur les résultats 

financiers d’une 

entreprise. Nombre 

ordinaux, expressionss 

de la variation. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 22.09 

5-6 Répartir les tâches : 

Analyser et comparer 

des organigrammes. 

Expressions de la 

comparaison, de la 

répartition,  Pronom en. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 12.10 

7-8 Aménager l’espace de 

travail. Condition et 

hypothèse avec si.  

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 26.10 



 

9-10-11 Espase de travail et son 

aménagent (suite). 

Phrases hypothétiques et 

emploi du subjonctif.   

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 16.11 

12-13-

14 
Expliquer ses 

motivations. Phrases 

hypothétiques et emploi 

du subjonctif (suite).   

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 30.11 

15-16 Підсумкові заняття по 

пройденому матеріалу 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 14.12 

 

Схема курсу “Друга іноземна мова (французька)” для студентів 4 курсу, н.р. 2022 – 

2023,  VIIІ семестр 

Тиждень Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна,дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1-2-3 Analyser des relations du 

travail, Rédiger un rapport.  

Subjonctif : formation et 

principaux emplois. 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 1.03 

3-4 Résoudre les conflits au 

travail. Articulateurs 

logiques de 

recommandations et 

obligations. Faire des 

évaluations. 

 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 15.03 

5-6-7 Réussir dans les affaires : 

Analyser des techniques 

des ventes et des résultats 

financiers (bilan, revenu 

net, bénéfice net). Indicatif 

et subjonctif dans les 

propositions complétives, 

accord du participe passé, 

gérondif et adjectif 

adverbial. 

 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 5.04 

7-8-9 Comparer des 

performances : Analyser et 

Практичне заняття 

+ самостійна 

Див. Основна 

та допоміжна 

 19.04 



comparer des résultats et 

des tendances au marché. 

Articulateurs logiques 

de recommandations et 

obligations. Faire des 

évaluations. 

робота література 

10-11-

12 

Discours des affaires : 

pratiquer l’écoiute active, 

présenter des objections, 

faire une présentation, 

poser les bonnes 

questions. Articulateurs 

logiques et discursifs à 

l’oral, modalisation.    

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 3.05 

14 Підсумкові заняття по 

пройденому матеріалу 

Практичне заняття 

+ самостійна 

робота 

Див. Основна 

та допоміжна 

література 

 11.05 

 

 

 

 


