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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови (французька)” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 035 Філологія 
                                                                                                                                   

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є лексичний матеріал та граматична система сучасної 

французької загальнолітературної мови, лексичний матеріал та норми мови професійного 

спілкування та листування, а також розмовна французька мова.___ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Міждисциплінарні зв’язки:  «Практика перекладу з другої іноземної мови, французької», «Вступ до 

перекладознавства», «Граматика французької мови»; «Практика перекладу основної іноземної мови»,  

«Термінологія». 
 

1.1 Мета викладання дисципліни  
 
Програма реалізується шляхом досягнення таких цілей 

Практична: формувати у студентів тематично спрямовані комунікативні мовленнєві компетенції 

(лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 
академічному середовищі 

Освітня: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію 

існування та вміння вчитися), сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного 

навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як 
під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту 

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають 

увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей 
Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої 

мотивації (цінностей, ідеалів), зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне 

ставлення до вивчення мови 

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий 
внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється 

Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних 

проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій 

 
1.2 Задачі вивчення дисципліни  
- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних 
доповідей, лекцій бесід, що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю; 

- розуміти загальний текст в автентичних радіо-і телепередачах, пов’язаних з академічною та професійною 

сферою; 
- розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлення; 

- визначати позицію і точку зору мовця,  

- розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями 
колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри 

спілкування; 

- реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, лекцій, 

бесід, що пов'язані з навчанням та професією, 
- чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті; 

- поводитись адекватно у типових світських, академічних  професійних ситуаціях (напр. у засіданнях, 

перервах на каву, вечірках) 
- реагувати на оголошення, не надто складні повідомлення та інструкції в академічному і професійному 

середовищах, адекватно реагувати на позицію/ точку зору співрозмовника; 

- пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та 

основних наголосів 
- виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них гнучко користуючись загальновживаними 

фразами 

- чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та 
професійного спрямування  

- продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю 

користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс  
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- розуміти адаптовані та неадаптовані тексти,  пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, та інших 

джерел, розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання писати зрозумілі 
тексти різного спрямування, пов'язані з особистою сферою, писати у стандартному форматі деталізовані 

завдання і звіти, пов'язані з навчанням та спеціальністю  

- виконувати цілу низку  мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними 

фразами 
- запитувати з метою пошуку інформації знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або 

предметом навчання користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показником, 

довідниками, словниками та Інтернетом запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію пов'язану з 
навчанням або спеціальністю прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами", напр. 

заголовками, підзаголовками, ім'ям автора та ін. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- тематику практичного курсу другої іноземної мови;  

- такі форми мовленнєвої діяльності, як доповідь, бесіда, дискусія;  

- користуватися активним словником (приблизно 6000 слів в усному та писемному 
спілкуванні), мовленнєві зразки та граматичний матеріал, передбачений програмою; 

граматичний і лексичний матеріал, правила висловлювання своєї думки у прямому 

спілкуванні в ситуаціях, які імітують спілкування в реальних обставинах;  
- правила запиту інформації та реагування на репліки;  

- правила формулювання своїх думок та ставлення до подій;  

- різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, 
колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому 

різні наміри спілкування;  

- правила ведення бесіди (запитувати і відповідати, коментувати) з партнером або в групі що 

за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю 

вміти: 
- обговорювати навчальні та пов'язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти 

порозуміння зі співрозмовником,  
- готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи 

відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів,  

- знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в 

галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись 
відповідними пошуковими методами і термінологією,  

- аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для 

виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень,  
- писати професійні тексти і документи німецькою мовою з низки галузевих питань, 

писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні 

знання у конкретному професійному контексті,  
- перекладати професійні тексті на рідну мову, користуючись двомовними 

термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням 

перекладацького спрямування 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___315_ години___10,5_____ кредитів ЄКТС. 
 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

І семестр 

 Модуль 1 

2.1.1. Читання. «Професійна кореспонденція», «Європейська спільнота», « Франкофонія», «Символи 

та національні свята Франції» 

 2.1.2.Вивчення та опрацювання граматичного матеріалу:  

Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням.  

2.1.3.Аудіювання. Розмовна практика. 

1.Обговорення тематичних питань, прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд 

автентичних відеоматеріалів.2.Міні-діалоги. 

2.1.4. 

Індивідуальні тематичні презентації. 
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Самостійна робота студентів:  

1. Читання та переклад тестів  з підручника Громова О.А. Практический курс французского языка : 

Продвинутый курс обучения: учебник [ для иститутов и факультетов ин. языков] / Громова О.А., 

Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Под редакцией проф. Громовой О.А.- [2-е изд., исправленное]. М.: 

«ЧеРо»,совместно с издательством «Юрайт», 2001.-320с. 

 2. Індивідуальні тематичні презентації. 

 

 

 

I семестр     

Модуль 2                                                                                                                      

2.2.1. Читання. «Політичні установи 5-ї Республіки», «Президенти Франції». 

2.2.2.Вивчення та опрацювання граматичного матеріалу:  

Subjonctif . Passé antérieur. Futur  antérieur. 

2.2.3.Аудіювання. Розмовна практика. 

1.Обговорення тематичних питань, прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд 

автентичних відеоматеріалів.2.Міні-діалоги. 

2.2.4. 

Індивідуальні тематичні презентації. 

 

Самостійна робота студентів:  

1. Читання та переклад тестів  з підручника Громова О.А. Практический курс французского языка : 

Продвинутый курс обучения: учебник [ для иститутов и факультетов ин. языков] / Громова О.А., 

Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Под редакцией проф. Громовой О.А.- [2-е изд., исправленное]. М.: 

«ЧеРо»,совместно с издательством «Юрайт», 2001.-320с. 

 2. Індивідуальні тематичні презентації. 

 

 

ІІ семестр                                                                                                                         

Модуль 3 

2.3.1. Читання : «Дипломатична кореспонденція», «Прибутки Французів», «ЗМІ Франції». 

 2.3.2. Вивчення та опрацювання граматичного матеріалу:  
Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.  

2.3.3.Аудіювання. Розмовна практика. 

Обговорення тематичних питань, прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд 

автентичних відеоматеріалів.2. Міні-діалоги. 

2.3.4. 

Індивідуальні тематичні презентації. 

 

Самостійна робота студентів:  

1. Читання та переклад тестів  з підручника Громова О.А. Практический курс французского языка : 

Продвинутый курс обучения: учебник [ для иститутов и факультетов ин. языков] / Громова О.А., 

Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Под редакцией проф. Громовой О.А.- [2-е изд., исправленное]. М.: 

«ЧеРо»,совместно с издательством «Юрайт», 2001.-320с. 

 2. Індивідуальні тематичні презентації. 

 

 

ІІ семестр                                                                                                                        

 Модуль 4 

2.4.1. Читання : «Захист навколишнього середовища», «Права людини та права жінок», «Медицина 

у Франції», «Французька молодь», «Французька сім’я». 

2.4.2. Вивчення та опрацювання граматичного матеріалу:  
Subjonctif . Узгодження часів дійсного способу. 
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2.4.3.Аудіювання. Розмовна практика. 

Обговорення тематичних питань, прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд 

автентичних відеоматеріалів.2. Міні-діалоги. 

2.4.4. 

Індивідуальні тематичні презентації. 

Самостійна робота студентів:  

1. Читання та переклад тестів  з підручника Громова О.А. Практический курс французского языка : 

Продвинутый курс обучения: учебник [ для иститутов и факультетов ин. языков] / Громова О.А., 

Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Под редакцией проф. Громовой О.А.- [2-е изд., исправленное]. М.: 

«ЧеРо»,совместно с издательством «Юрайт», 2001.-320с. 

 

 2. Індивідуальні тематичні презентації. 

 

 

3. Рекомендована література 

 Основна  

1. Громова О.А. Практический курс французского языка : Продвинутый курс обучения: учебник [ для 

иститутов и факультетов ин. языков] / Громова О.А., Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Под редакцией 

проф. Громовой О.А.- [2-е изд., исправленное]. М.: «ЧеРо»,совместно с издательством «Юрайт», 

2001.-320с. 

2. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник [для институтов и 

факультетов иностр. языков]  / Попова И.Н.,  Казакова Ж.А. – [12-е изд.стереотипное]. - М. : 2003.- 

480с. 

3.Басманова А.Г. Французская грамматика для всех. [В 2-х частях.] -  Ч.1. Части речи и их 

употребление / Басманова А.Г., Тарасова А.Н. - М.: Просвещение,1998.-384с. 

4.Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех.[ В 2-х ч.]- Ч. 2. Синтаксис. Простое и сложное 

предложение /Тарасова А.Н..- М.: Просвещение, 1999.-320с. 

Додаткова  

 

1. Серга Н.В.Методична розробка розмовних тем з практичного курсу французької мови як другої 

іноземної  [для студентів 5курсу спеціальності «Переклад» (для самостійної роботи) денної форми 

навчання] /  Серга Н.В., Дмитракова Н.Ю.- Запоріжжя: ЗНТУ,2007. - 42с. 

2.Mauchamp Nelly. La France de toujours / Mauchamp Nelly. – Paris : Clé International, 2004.- 192p. 

3.Christiane Descotes-Genon.L’Exercisier. Manuel d’expression française. / Christiane Descotes-Genon, 

Marie-Hélène Morsel, Claude Richon[ Seconde édition revue et corrigée ] - Presses universitaires de 

Grenoble, 2005.- 352p. 

 4.Шлепнев Д.Н. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции: учебное пособие. = 

Rédaction et traduction de la correspondance professionnelle : Manuel/ Дмитрий Шлепнев. - М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006.- 204, [4]с. 

5. Odile Grand-Clément. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire / Odile Grand-Clément.- CLE 

International, 2008. – 128p. 

6.Гак В.Г. Новый французско-русский словарь / В.Г.Гак, К.А.Ганшина. –[9-е изд., испр.].- М.: Рус. 

Яз.- Медиа, 2004. – ХVIII, 1196, [2] с. 

7.Грушевський А.В. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник+ граматика/ 

А.В.Грушевський, Г.Н.Коляда. – Донецьк: ВАФ «БАО», 1999. – 480с. 

Інформаційні ресурси 
 

1.Тренувальні вправи для самостійного опрацювання. Режим доступу : http://www.lepointdufle.net/ 

2. Відеоматеріали та розмовні вправи. Режим доступу: 

http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/ 

http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання ___іспит, іспит________________ 

5. Засоби діагностики успішності навчання    
- два контрольних індивідуальних завдання, що складаються з граматичних завдань, 

розуміння прочитанного тексту та розуміння прослуханного тексту; 

- чотири словникових диктанти; 

- письмовий переказ текста для аудіювання; 

- усна анотація статті (французькою мовою) за тематикою підручника.  
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