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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання французька  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Навчальна дисципліна передбачає формування базових мовних 

навичок та розвиток мовленнєвих умінь володіння другою 

іноземною мовою (рівень А1 – В1). У дидактичному процесі 

використовується комунікативний метод навчання. Формування 

фонетичних і лексико-граматичних навичок та розвиток умінь 

читання, письма, аудіювання та говоріння відбувається на 

матеріалі, що відповідає ситуаціям повсякденного іншомовного 

спілкування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Кінцева мета курсу другої іноземної мови (французької) полягає у 

набутті студентами умінь володіння французькою мовою у 

побутовій, соціальнокультурній і суспільно-політичній сферах на 

базовому рівні, який є підготовчим етапом до оволодіння нею у 

фаховій сфері. 

Чого можна навчитися 

(результати навчання) 

Після закінчення курсу студенти повинні:  

- володіти технікою читання; 

- адекватно використовувати основні фонетичні моделі та 

ритміко-мелодійні структури;  

- розуміти мову викладача/диктора в межах програмного 

граматичного та лексичного матеріалу;  

- читати та розуміти незнайомий адаптований текст;  

- вести бесіду в межах програмної тематики; 

- перекладати текст з французької мови на українську та з 

української на французьку (з урахуванням програмного 

лексико-граматичного матеріалу; 

- переказувати прочитаний/прослуханий) текст, ставити 

запитання до тексту. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Друга іноземна 

мова (французька)» здобувач вищої освіти набуває наступних 

компетентностей: 

- здатність читати тексти середньої складності французькою 

мовою з наступною передачею основного змісту прочитаного в 

усній або письмовій формі; 

- здатність ідентифікувати та коментувати вживання вивчених 

граматичних явищ у письмовому тексті та усному мовленні; 

- здатність вести бесіду на побутові, соціально-культурні та 

суспільно-політичні  теми; 

- здатність розуміти усне мовлення співрозмовника, лектора або 

диктора в межах програмної тематики; 

- здатність робити доповіді та повідомлення на основі 

прочитаних художніх та публіцистичних текстів; 



- здатність перекладати тексти середньої складності побутової, 

суспільно-політичної, соціально-культурної тематики з 

французької мови на українську і з української мови на 

французьку. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Фонетика Система голосних і приголосних, їхні характеристики. 

Інтонаційне оформлення речень.  

Граматика. Іменник. Іменники власні, загальні, прості, складні, 

зчислювані, незчислювані. Рід і число іменників. Артикль. Види 

та трансформації артиклів. Прикметник. Утворення жіночого 

роду та множини прикметників. Ступені порівняння якісних 

іменників. Місце прикметника. Прислівник. Ступені порівняння 

та місце прислівника в реченні. Утворення прислівників від 

прикметників. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. 

Займенник. Особові придієслівні (ненаголошені) та самостійні 

(наголошені) займенники та їхнє місце у реченні. Вживання 

присвійних, вказівних, відносних, питальних, неозначених 

займенників. Дієслово. Основні форми дієслів. Дійсний та 

наказовий спосіб. Дієвідмінювання   дієслів І, II та III груп. 

Займенникові дієслова. Безособові конструкції. Утворення та 

вживання часів Рrésent, Futur simple, Раssé composé, Futur 

immédiat, Раssé immédiat, Іmparfait, Рlus-que-раrfait, Futur dans le 

passé. Узгодження часів.  Пасивний стан: утворення та вживання. 

Прийменник.   

Лексика. Словниковий мінімум охоплює найбільш уживану 

лексику побутової, соціально-культурної та суспільно-політичної 

тематики. 

Види занять: практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: комунікативний метод. 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти з української та англійської мов. 

Пореквізити Знання з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» можуть 

використовуватися при подальшому оволодінні французькою 

мовою на фаховому рівні, для пошуку та використання іншомовної 

інформації у навчальній, науковій та професійній діяльності.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П.,  Хлопук В.С., Воєводська В.С. 

Français accéléré: Прискорений курс французької мови. – К.: 

A.C.K., 2001. – 384 с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный 

курс французского языка. – М.: Мирто, 1996. – 334 с.  

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в 

упражнениях: 400 упражнений с ключами и комментариями. – 

СПб: КАРО, 2006. – 320 с.  

4. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français. Niveau 

débutant. 2me édition avec 430 exercices. – CLE international, 

2010. – 175 p.  

5. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français 

avec 500 exercices. – CLE international, 1995. – 256 p. 

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42945 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42783 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42945
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42783


http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38058 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21913 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29117 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36324 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39255 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальні лабораторії іноземних мов із сучасним обладнанням для 

проведення практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра іноземних мов 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) МЕЛЬНИК ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ 

Посада: доцент кафедри іноземних мов ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/en/structure/department_ua/k_im/sklad/ 

Тел.: 406-78-15 

E-mail: yevhenii.melnyk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.305 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9C%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%84%D

0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%AE%

D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
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