
Анотація до дисципліни
Французька мова-ІІ, 1 курс

Зміст: Підручник «И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. Французский язык. 
Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. Нестор 
Академик Паблишерз, М., 1996., 2003 - 2007. – 568с.», уроки 1-16.
Мета : практичне оволодіння мовою в обсязі даного курсу
Завдання : оволодіння фонетичним, лексичним і граматичним  
матеріалом курсу
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: лексико-граматичний матеріал в обсязі даного курсу, фонетичну будову 
французької мови; відмінювання основних дієслів у теперішньому часі; наказовий 
спосіб; вживання артиклів, звороти c`est,  il y a; конструкція c`est - ce sont, питання 
до підмета та прямого додатк; запереченн; присвійні та вказівні прикметники; 
питальне речення.
вміти: розуміти речення, і часто вживаній вислови, пов`язаній з безпосередньо 
знайомими сферами ( наприклад: інформація про особу і сім` ю, покупки, робота, 
близьке оточення); простий і прямий обмін інформацією про відомі речі;
розуміти діалогічне, монологічне мовлення, володіти навичками 
адекватного усного та письмового перекладу на рівні речення і тексту
 



Анотація до дисципліни
Французька мова-ІІ, 2 курс

Зміст:  Підручник  «И.Н.  Попова,  Ж.А.  Казакова,  Г.М.  Ковальчук.  Французский  язык. 
Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. М., 1996. – 568с.», уроки 
17-29. Домашнє читання С. Лагерльеф. Путешествие Нильса.

Метою навчальної дисципліни «французька мова» є формування у студентів іншомовної 
комунікативної  компетенції  і  здійснення  в  процесі  навчання  виховання,  освіти  і  розвитку 
особистості студента. 

Завдання даної  навчальної  дисципліни  полягає  у  набутті  студентами  мовних, 
лінгвокраїнознавчих  та  культурологічних  знань  і  формуванні  системи  мовленнєвих  умінь  з 
говоріння, читання, письма та аудіювання. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: (1) відмінювання основних дієслів, часи «Passé immédiat», «Futur immédiat», «Passé 

composé», «Imparfait», «Futur simple», придієслівні займенники
(2) мовленнєві формули і лексичний матеріал (підручник Попової, Казакової, уроки 17 – 

28);
(3) базовий лексичний матеріал та інформацію за темами усної практики «Свята Франції», 

«Описання зовнішності та характеру», «Життя студентів» та ін.
вміти: розуміти речення і часто вживані вислови, пов’язані з безпосередньо знайомими 

сферами; порозумітися у простих, побутових ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін 
інформацією про відомі речі. Вміння простими засобами описати власне походження, освіту, 
безпосереднє оточення і речі безпосередньої необхідності



Анотація до дисципліни
Французька мова-ІІ, 3 курс

Зміст:  Підручник  «Л.Л.  Потушанська,  І.А.Юдіна,  Шкунаєва  І.Д.  Практичний  курс  з 
французької мови. – Ч.I. – М.,2003.- 295с.». Домашнє читання  «Georges Simenon. Maigret tend 
un piège. – М.: Прогресс. – 1985. – 120 с.»

Метою навчальної дисципліни «французька мова» є формування у студентів іншомовної 
комунікативної  компетенції  і  здійснення  в  процесі  навчання  виховання,  освіти  і  розвитку 
особистості студента. 

Завдання даної  навчальної  дисципліни  полягає  у  набутті  студентами  мовних, 
лінгвокраїнознавчих  та  культурологічних  знань  і  формуванні  системи  мовленнєвих  умінь  з 
говоріння, читання, письма та аудіювання. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: (1) відмінювання основних дієслів, часи «Plus-que-parfait», формування жіночого 

роду  іменників  та  якісних  прикметників,  відмінювання  дієслів  на  –uire та  дієслів  pleuvoir,  
falloir,  правила  узгодження  часів  дійсного  способу,  «Futur dans le passé»,   формування 
прислівників  на  –ment,  дієслова  на  –aître та  відмінювання  дієслова  apercevoir,  форми  та 
вживання партитивного артиклю, правила формування та вживання пасивної форми, множина 
іменників,  дієслова  на  –frir,  -vrir,  дієслово  devoir,  непряме  питання,  наказовий  спосіб  в 
непрямій мові, умовний спосіб дієслова (теперішній час), особливі випадки вживання imparfait, 
місце  двох  займенників-додатків,  відносні  займенники  (прості,  складні),  засоби  виділення 
різних членів речення; 

(2) мовленнєві формули і лексичний матеріал (підручник Попової, Казакової, уроки 27 – 
29, підручник Потушанської уроки 1-3);

(3)  базовий лексичний матеріал  та  інформацію за  темами усної  практики  «Подорожі», 
«Відпочинок на березі моря» та ін.

вміти: розуміти речення і часто вживані вислови, пов’язані з безпосередньо знайомими 
сферами; порозумітися у простих, побутових ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін 
інформацією  про  відомі  речі;  простими  засобами  описати  власне  походження,  освіту, 
безпосереднє оточення і речі безпосередньої необхідності, подорожі, професії, правила етикету; 
розуміти  основний  зміст,  коли  вживається  зрозуміла  загальновживана  мова  і  йдеться  про 
знайомі  поняття,  пов’язані  з  роботою,  школою,  дозвіллям  тощо.  Вміти  вийти  з  більшості 
ситуацій,  що  трапляються  під  час  поїздок  у  країну,  мова  якої  вивчається.  Вміння  просто  і 
зв’язано висловлюватися на знайомі теми або теми особистих інтересів. Вміння описати досвід, 
події, мрії, сподівання й цілі з власного життя, давати короткі пояснення й обґрунтування щодо 
планів і намірів.



Анотація до дисципліни
Французька мова-ІІ, 4 курс

   Зміст:  Підручник  «Потушанська  Л.Л.,  Юдина  І.  А.,  Шкунаєва  Ш.Д.  Практичний  курс  з 
французької мови. – Ч.І.– М., 1990.– 335 с.». Граматика  Попова І.М., Казакова Ж.А. Граматика 
французьскої мови. – М., 1999. – 474 с. Домашнє читання G. de Maupassant. Contes et nouvelles. 
– М., 1974. – 335 с.

Метою навчальної дисципліни «Французька мова» є формування у студентів іншомовної 
комунікативної  компетенції  і  здійснення  в  процесі  навчання  виховання,  освіти  і  розвитку 
особистості студента. 

Завдання даної  навчальної  дисципліни  полягає  у  набутті  студентами  мовних, 
лінгвокраїнознавчих  та  культурологічних  знань  і  формуванні  системи  мовленнєвих  умінь  з 
говоріння, читання, письма та аудіювання. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: (1)  умовний  спосіб  дієслова  (теперішній  і  минулий  час),  узгодження  часів 

умовного  способу;  умовний  спосіб  ІІ  (Subjonctif),  узгодження  часів  умовного  способу  ІІ; 
вживання вказівних та адвербіальних займенників;

(2) мовленнєві формули і лексичний матеріал (підручник Потушанської, уроки 4 – 10);
(3)  базовий  лексичний  матеріал  та  інформацію  за  темами  усної  практики  «Туризм», 

«Спорт», «Мистецтво» та ін.
вміти: розуміти  основний  зміст  складних  текстів  на  конкретну  та  абстрактну  тему, 

розуміти дискусії  за фахом; порозумітися настільки спонтанно і вільно, щоб вести звичайну 
розмову  з  носіями  мови;  чітко  і  деталізовано  висловлюватися  на  широке  коло  тем, 
висловлювати  думку  щодо  актуальних  питань;  обґрунтовувати  недоліки  й  переваги  різних 
можливостей.
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