
Анотація до дисципліни
Французька мова-І. 1 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 1-29. Домашнє читання «Ж.-Ж. Сампе, Р. Госсини. Маленький Николя».

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 
(1)  дієвідміни  французьких  дієслів;  безособові  форми  дієслова  і  їх  вживання; 

дієвідмінювання дієслів теперішнього, минулого та майбутнього часів індикативу;  типи 
речень;  утворення  заперечного,  стверджувального  та  питального  речень;  спонукальні 
речення.

    (2) мовленнєві формули і лексичний матеріал (підручник  Попової, Казакової);
    (3)  базовий  лексичний  матеріал  та  інформацію  за  темами  усної  практики 

«Національні  свята  Франції  та  України»,  «Середня  освіта  у  Франції»,  «Організація 
учбового процесу у середніх та вищих учбових закладах Франції та України», «Проблеми 
студентського життя у Франції та Україні», «Mоя родина», «Будинок, в якому я мешкаю. 
Адреса.  Квартира»,  «Портрет  друга  (зовнішність,  характер)»,  «Мій  робочий день.  Мій 
вихідний», «Париж та його монументи».

вміти: 
       (1) вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності;
       (2) розуміти основний зміст,  коли вживається зрозуміла  загальновживана мова і 
йдеться про знайомі поняття, пов’язані з роботою, школою, дозвіллям тощо. Вміння 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-І, 2 курс

Зміст: Підручник: Потушанська Л.Л., Юдіна І.А., Шкунаєва І.Д. Французька мова. 
Практичний курс – І. – М.: Мирта-Принт, 2004.-335 с., уроки 1-14. Домашнє читання: Андре 
Моруа, Новели. – М.: Прогрес, 1965.- 266 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)  Часові форми дієслова у дійсному способі, узгодження часів, основні випадки 
вживання  означеного,  неозначеного,  часткового  артикля,  особові  займенники  у 
функції  прямого та непрямого додатка.  Займенники  en,  y.  Відносні  займенники 
qui,  que,  dont, утворення та вживання  умовного способу дієслова, часові форми 
Subjonctif, прикметник : рід, число, ступені порівняння.
2) Мовленнєві формули і лексичний матеріал (підручник  Потушанская, Юдина, 
Шкунаева, частина 1, уроки 1- 14);
3) Базовий лексичний матеріал та інформацію за темами усної практики «Система 
освіти у Франції», «Проблеми виховання дітей», « Гастрономічні вподобання», 
«Захист навколишнього середовища»

Вміти: 
1) Вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої 
діяльності;
2) Розуміти зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми;
3) Спонтанно, вільно, чітко й деталізовано висловлюватися до широкого спектру 
тем; висловлювати думку до актуальних питань (усно та  письмово); вміти вести 
дискусію, обґрунтовувати недоліки й переваги різних можливостей.



Анотація до дисципліни
Французька мова-І, 3 курс

Зміст:  Підручник  «Потушанська  Л.Л.,  Котова  Г.М.,  Шкунаєва  І.Д.  Французька 

мова. Практичний курс ІІ. – М.: Вища школа, 1991.-270 с.», граматика «Гольденберг Т.Я., 

Нікольська  Є.К.  Граматика французької  мови.  Підручник для інститутів  і  факультетів 

іноземних мов.  – М.:  Вища школа, 1974.-364 с.»,  домашнє читання «Гі  де  Мопассан, 

Оповідання. –М.: Прогрес, 1974.- 336 с».

Мета - практичне оволодіння мовою в обсязі даного курсу.

Завдання - оволодіння лексичним і граматичним  матеріалом курсу

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  лексико-граматичний матеріал в обсязі даного курсу

вміти:  володіти діалогічним та монологічним мовленням, володіти навичками 

адекватного усного та письмового перекладу на рівні речення і тексту

 



Анотація до дисципліни
Французька мова-І, 4 курс

Зміст: Підручник «И.Л.Филимонова, Е.Ю.Юрьева. Учебник французского языка. – М.: “ВШ”, 
1982. – 248 с.». Домашнє читання «H. de Balzac. Le père Goriot. – M. – 318 с.»

Мета:  формування  у  студентів  іншомовної  комунікативної  компетенції  і  здійснення  в 
процесі навчання виховання і розвитку особистості студента. 

Завдання: набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і 
формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: мовленнєві  формули  і  лексичний  матеріал  (И.Л.Филимонова,  Е.Ю. Юрьева, 

Учебник французского языка, уроки 1- 15); базовий лексичний матеріал та інформацію за темами 
усної практики.

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності; 
розуміти  зміст  складних  текстів  на  конкретні  та  абстрактні  теми;  спонтанно,  вільно,  чітко  й 
деталізовано висловлюватися з широкого спектру тем; висловлювати думку з актуальних питань 
(усно та письмово); вміти вести дискусію, давати належну аргументацію.
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