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Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами 
теоретичними знаннями з граматики французької мови, які необхідні для 
подолання труднощів граматичного характеру, що виникають при вивченні 
французької мови; надання студентам базових знань для їх подальших 
наукових досліджень; систематизація знань студентів з практичної граматики 
французької мови. 

Зміст курсу полягає в широкому теоретичному тлумаченні 
граматичних явищ французької мови. У зв’язку з цим увага приділяється 
складним та дискусійним проблемам французької граматики та викладанню 
існуючих з цього приводу точок зору, які викликані тими чи іншими 
об’єктивними причинами. Згідно загально прийнятому існуючому порядку, 
курс поділяється на морфологію та синтаксис. В часті морфології увага 
звертається на поліфункціональність граматичних одиниць, асіметрію форми 
та змісту, різні ядерні та періферійні явища, взаємодію граматики з 
лексикою. Функціональний підхід дозволяє дати систематичне висвітлення 
різноманітних фактів мови та мовлення, що має істотне значення і в 
практичному відношенні. В часті синтаксису розглядаються проблеми 
класифікації простих та складних речень, членів речення. Значна увага 
приділяється також теорії висловлення, комунікативному та прагматичному 
аспектам речення, теорії мовленнєвих актів. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
застосовувати отримані теоретичні знання для практичного вивчення 

граматики французької мови; вміти узагальнювати інформацію з різних 
теоретичних та практичних джерел з граматики французької мови, даючи при 



цьому наукове пояснення й обґрунтування; використовувати знання з 
теоретичної граматики для подальших науково-теоретичних досліджень; 

вміти:  
застосовувати отримані теоретичні знання для практичного вивчення 

граматики французької мови; вміти узагальнювати інформацію з різних 
теоретичних та практичних джерел з граматики французької мови, даючи при 
цьому наукове пояснення й обґрунтування; використовувати знання з 
теоретичної граматики для подальших науково-теоретичних досліджень. 

 
Курс розраховано на 24 лекційних години 
Формою контролю є екзамен. 
Навчально-методичне забезпечення: курс лекцій з теоретичної 

граматики сучасної французької мови. 
Мова викладання: французька 
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