Опис кредитного модуля (дисципліни)
Назва модуля (дисципліни): Частина І: Практичний курс другої іноземної мови (французька)
Код модуля (дисципліни): 6.020303 2_4_04
(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)

Тип модуля (дисципліни): : за вільним вибором студента
(обов'язкова, вибіркова)

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінари, курсова робота(проект), самостійна робота.і т.д.

Семестри: 2, 3, 4
Обсяг модуля (дисципліни): кількість годин - 540; кількість кредитів ECTS - 18
(всі дані тільки за денною формою навчання ).

2 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 98 год., самостійна робота
студентів – 82 год.; кількість кредитів ECTS – 6, вид контролю – залік
(залік; іспит)

3 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 98 год., самостійна робота
студентів – 82 год.; кількість кредитів ECTS – 6, вид контролю – екзамен
(залік; іспит)

4 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 98 год., самостійна робота
студентів – 82 год.; кількість кредитів ECTS – 6, вид контролю – залік
(залік; іспит)

Лектори: викл. Грищенко К.В.

(науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. ).

Мова навчання: французька, українська

(українська, англійська, французька, німецька ).

Спосіб навчання: аудиторне навчання

(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))

Методи і критерії оцінювання
Поточний контроль: опитування на практичних заняттях, тестування, написання словникових диктантів,
робота зі словником, переклад текстів із французької мови на українську та з української мови на
французьку, домашнє читання (художня література), презентації.
Експрес-контрольні роботи, тестування, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, тощо

Оцінювання проводиться протягом семестру за рейтинговою системою.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (дисципліни) (пререквізити і кореквізити): вступ до
перекладознавства, лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької), порівняльна лексикологія
іноземної та української мови, сучасна українська мова (культура мови і практична стилістика), теоретичний
курс другої іноземної мови (французької).
Результати навчання: знати - близько 1000 лексичних одиниць (слів та зворотів) у межах тем, що вивчаються;
фонетичні норми та правила мовлення й читання; способи словотвору у французькій мові; необхідний об’єм
граматичного матеріалу (Le féminin des noms, Le pluriel des noms communs nombrables, L’article, Le féminin des
adjectifs qualificatifs, Le pluriel des adjectifs qualificatifs, L’adjectif, Les pronoms personnels, Les pronoms « en »,
« y », Les pronoms relatifs, Les pronoms relatifs composés, Les pronoms toniques, Les pronoms démonstratifs, Les
pronoms possessifs, Pronoms inrerrogatifs simples, Pronoms inrerrogatifs composés, Le pronom « dont », « on »,
« Quelque », « quelqu’un », « Chaque », « chacun », « Autre », « certain », « Tel », « aucun », « Nul », « même »,
« tout », L’adverbe relatif « où », Négations, Présent, Mode impératif, Futur simple, Passé composé, Imparfait, Futur
immédiat, Plus-que-parfait, Futur dans le passé, Concordance des temps); правила написання основних видів
творчих робіт. Вміти - фонетично правильно, з повним розумінням смислу читати оригінальні тексти;
перекладати оригінальні тексти українською мовою і навпаки; переказувати зміст прочитаного або
прослуханого тексту та аналізувати його; вести бесіду французькою мовою, дотримуючись граматичних і
фонетичних норм; упевнено спілкуватися в межах згаданих тем; долати чинники, що перешкоджають
розумінню під час спілкування; письмово викладати зміст прочитаного або прослуханого тексту; писати
перекази, твори з запропонованих тем, повідомлення-описи, повідомлення-порівняння, публіцистичні твори з
формуванням власної точки зору, повідомлення про розвиток подій, аналіз позитивних та негативних аспектів
ситуацій тощо.
короткий опис, що здобувач вищої освіти повинен знати, вміти

Зміст дисципліни:
Dossier 1: Faites comme chez vous.
Dossier 2: Les faits du logis.
Dossier 3: Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Dossier 4: Ca vous chatouille ou ça vous gratouille ?
Dossier 5: Vous descendez à la prochaine?

Dossier 6: Ne coupez pas!
Dossier 7: Lèche-vitrines.
Dossier 8: Où aller dîner ce soir?
стислий перелік тем з тематичного плану дисципліни

Рекомендована література:
1. Костюк О.Л.. Français, niveau intermédiaire DELF: Підручник для вищих навчальних закладів.- К.,
Ірпінь: ВТФ “Перун”. 2002. - 224 с., іл.
2. Le Petit Larousse illustré 2010 en couleurs (dictionnaire encyclopédique), - Larousse, 2010.
3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для
институтов и факультетов иностранных языков. – 12-е изд., стереотипное. – М., 2003. – 480 с.
перелік тільки основних літературних джерел або тільки список авторських підручників і посібників лектора (ів)

