
 Назва 

дисципліни  
 

«Друга іноземна мова спеціальності 

(французька)» 

 Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну  
 

 факультет МЕВ і ТБ.  

Цільова аудиторія – студенти 1-2 курсів 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  
 

 

 Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання  
 

Старший викладач кафедри ділової іноземної 

мови та перекладу 

Дудка Лариса Анатоліївна 
61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 3 поверх, каб. 365; тел. (057) 707-55-
86. електронна адреса кафедри: 
dilovamova@karazin.ua.  

 Попередні умови для вивчення 

дисципліни  
 

 Вивчення дисципліни  не передбачає попереднє 

засвоєння французької мови  

 

 

Опис  
 

Мета дисципліни - оволодіння студентами 

французькою мовою, що передбачає 

формування мовленнєвих навичок в різних 

видах професійної діяльності, отримання та 

передача відповідної інформації. 

 

Очікувані результати навчання: 

засвоєння правил французької фонетики та 

формування навичок нормативної французької 

вимови; засвоєння правил французької 

граматики; засвоєння лексичних одиниць 

загальної тематики; формування навичок 

монологічного та діалогічного мовлення за 

даною тематикою; формування навичок 

письма; формування навичок перекладу з 

французької рідною мовою; формування 

навичок користування словником; формування 

мотивації до вивчення французької мови та 

сприяння поглибленню у студентів інтересу до 

французької мови. 

 

Теми аудиторних практичних занять та 

самостійної роботи 

Заплановано 4 (чотири) теми, які вивчаються 

протягом 120 годин аудиторних занять (120 

год. 80 год. –практичні заняття, 40 год. – 

самостійна робота 

 

Тема 1. Артикль,іменник, прикметник, 

дієслово. Іменник. Артикль. Прикметники. 

Дієслова І групи (Présent).  Алфавіт. Кількісні 

числівники. Порядок слів у   реченні. Питальне 

речення. 

Тема 2. Спілкування. Привітання, знайомство 

Тема 3.   Дієслова II та III груп (Présent). 

Дієсловa être, avoir. Множина. Заперечення. 



Присвійні займенники. Вказівні займенники. 

Прийменники 

Тема 4. Повсякденне життя. Навчання в університеті. 

Сім’я. Складання діалогів за темам (діалогічне 

говоріння).  Розмовні теми (монологічне говоріння)  
 

 Методи контролю результатів навчання  
- поточний контроль здійснюється у формі 

усних відповідей на практичних заняттях;  

- письмовий експрес-контроль; 

- тестові завдання; 

- виконання вправ і творчих завдань;  

- німецькомовне спілкування в ігрових 

професійних ситуаціях. 

Підсумковий контроль  
– у формі написання тестової роботи та 
складання заліку. 

 Мови викладання 

 французька, українська 

 

 


