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Силабус курсу ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) 

для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання, 

спеціалізації “Міжнародна економіка”, 

2022 - 2023 навчального року, ІІІ семестр 

 

Назва курсу ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) 

Адреса викладання 

курсу 

79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 

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. 

Викладачі курсу Зелена Юлія Любомирівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри французької філології 

Контактна інформація 

викладачів 

zelena_j@ukr.net 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі онлайн консультації через Zoom, 

MicrosoftTeams або подібні ресурси. Для погодження часу онлайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб розвинути в учасників навчального 

процесу необхідні професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві 

компетенції, обовʼязкові для успішного спілкування в професійному 

середовищі. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і 

процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення 

мовних знань для ведення успішної ділової комунікації в 

франкомовному середовищі. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Професійна іноземна мова (французька)» є вибірковою 

навчальною дисципліною вільного вибору студента циклу професійної 

та практичної підготовки зі спеціальності 051 «Економіка» для 

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка 

викладається в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS) у III семестрі. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова 

(французька)» є вдосконалення франкомовної професійної 

комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає 

оволодіння студентами професійною французькою мовою як засобом 

спілкування в соціально-діловій та професійній сферах та розвиток їх 

міжкультурної комунікативної компетентності, що забезпечується 

достатньо вільним володінням усіма видами мовленнєвої діяльності у 

професійному спілкуванні. 

Цілі курсу: формування необхідної комунікативної спроможності в 

сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій 

формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією 

mailto:zelena_j@ukr.net
https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji
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через іноземні джерела. 

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 avancé - 600 exercices. -  CLE International, 
ISBN : 978-2-09-033848-5, 2003 

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

5. Marie-Noѐlle Cocton. Saison 3. Méthode de français. Les éditions 
Didier – Paris, 2015 

6. 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 105 год. 

 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять (з них 16 год. лекцій та 16 год. 

практичних занять) та  73 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен:  

 

знати: теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні 

та лексичні теми;  

вміти: розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на 

абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом; вільно спілкуватися 

з носіями мови; чітко, детально висловитись на широке коло тем; 

виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні 

аргументи за і проти. 

 

https://www.francaisfacile.com/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.lepointdufle.net/
https://capsurlefle.com/
https://apprendre.tv5monde.com/fr
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Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких компетентностей: 

 

загальних: 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

 

фахових спеціальності: 

СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 

іноземною мовою. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки. 

CК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, 

адекватні встановленим потребам дослідження. 

 

фахових спеціалізації: 

СКС1. Здатність обґрунтовувати перспективні напрями розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, застосовувати 

принципи ціноутворення, позиціювання та реклами у конкурентному 

середовищі, прогнозувати можливі конфлікти, кризові ситуації у 

діяльності підприємства у відкритій економіці. 

СКС5. Здатність до проведення аналітично-прогностичного аналізу 

міжнародних ресурсних, товарних та фінансових ринків, виявлення 

можливих загроз і ризиків у сфері міжнародного бізнесу. 

 

У результаті вивчення даної дисципліни студенти отримують такі 

програмні результати навчання: 

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

науковопрактичних проблем. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські 

навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань. 

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.  

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції 
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соціальноекономічного розвитку, формувати та аналізувати моделі 

економічних систем та процесів. 

ПРН 16. Здійснювати аналітично-прогностичний аналіз міжнародних 

ресурсних, товарних та фінансових ринків, та виявляти можливі 

загрози і ризики у сфері міжнародного бізнесу. 

ПРН 20. Вміти застосовувати ділову іноземну мову та економічну 

англомовну термінологію у професійних комунікаціях. 

Ключові слова професійна французька мова, лексика, граматика, читання, говоріння, 

слухання, письмо. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми 1. Різноматні актори економіки: банки, державні та приватні 

підприємства, держава.  

2. Заснування та капіталізація міжнародного підприємства.  

3. Професійні кадри та трудовий договір на міжнародному 

підприємстві.  

4. Маркетинг та міжнародна торгівля.  

5. Професійне листування та укладення договорів на 

міжнародному підприємсиві.  

6. Тенденції в новітній економіці та міжнародному ринку .  

 Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань з 

теоретичного та практичного володіння французькою мовою. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Інтерактивні методи навчання: 

 Кооперативне навчання: робота в групах, парах, коло ідей 

 Колективно-групове навчання: мозковий штурм, мікрофон, 

розвʼязання проблем 

 Ситуативне моделювання: рольова гра, імітаційні ігри, глобальна 

симуляція, дидактичні ігри та розваги 

 Дискусія, дебати 

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 (тест, есе, вирішення кейсу, презентація).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
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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.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття 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. Перелік питань на залік: 

 

Граматичні теми: 

 

1. Phrases adverbiales. 

2. Propositions subordonnées de lieu. 

3. Propositions subordonnées de manière. 

5. Propositions subordonnées de cause. 

6. Propositions subordonnées consécutives. 

7. Propositions subordonnées comparatives. 

8. Propositions subordonnée conditionnelle. 

9. Mode conditionnel. 

10. Infinitif et périphrase. 

11. Participes. 

12. La voix passive. 

13. Gérondif. 

 

Розмовно-лексичні теми: 

 
1. Acteurs économiques : diversité des entreprises, banques de crédit, rôle de 

l’État et défence des consommateurs.  
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2. Créateurs d’entreprise : recherche de capitaux, lieu d’implantation, choix 

de société, formalités de création. 

3. Ressources humaines : contrat de travail, profil de manager, organisation 

du travail, réunion de travail, droits des salariés.  

4. Marketing : études de marché, définition du produit, méthodes de 

distribution, moyens de communication, force de vente.  

5. Correspondance professionnelle : prise de contact, commande en ligne, 

service clientèle, règlement de facture, question d’assurance.  

6. Résultats et tendences : secteur d’activité, entreprise en chiffres, comptes 

de l’exercice, comptes de la nation, commerce extérieur.  

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

завершенню курсу. 
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Схема курсу ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) 

для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання, 

спеціалізації “Міжнародна економіка”, 

2022 - 2023 навчального року 

Тиж. / 

дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 
Завдання, 

год 
Термін 

виконання 

1
 т

и
ж

д
ен

ь
 

Acteurs économiques : diversité 

des entreprises, banques de crédit, 

rôle de l’État et défence des 

consommateurs.  

Phrases adverbiales. 

Gérondif. 

 

Лекція / практичне 

заняття 

 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 1 тиждень 

2
 т

и
ж

д
ен

ь
 

Créateurs d’entreprise : recherche 

de capitaux, lieu d’implantation, 

choix de société, formalités de 

création. 

Propositions subordonnées de 

lieu. 

Propositions subordonnées de 

manière. 

  

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 2 тиждень 

3
 т

и
ж

д
ен

ь
 

Ressources humaines : contrat de 

travail, profil de manager, 

organisation du travail, réunion de 

travail, droits des salariés.  

Propositions subordonnées de 

cause. 

Propositions subordonnées 

consécutives. 

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 3 тиждень 

4
 т

и
ж

д
ен

ь
 Marketing : études de marché, 

définition du produit, méthodes de 

distribution 

Propositions subordonnée 

conditionnelle I. 

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 4 тиждень 

5
 т

и
ж

д
ен

ь
 Marketing : moyens de 

communication, force de vente. 

Propositions subordonnée 

conditionnelle II. 

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 5 тиждень 

6
 т

и
ж

д
ен

ь
 

Correspondance professionnelle : 

prise de contact, commande en 

ligne, service clientèle, règlement 

de facture, question d’assurance. 

 Infinitif et périphrase. 

Participes. 

 

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 6 тиждень 

7
 т

и
ж

д
ен

ь
 Résultats et tendences : secteur 

d’activité, entreprise en chiffres, 

comptes de l’exercice, comptes de 

la nation, commerce extérieur. 

La voix passive. 

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 7 тиждень 
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т
и

ж
д

ен
ь

 Підсумковий аналіз пройдених 

тем 

Лекція / практичне 

заняття 

 

Див. Основна та 

допоміжна література 

 8 тиждень 

 


