Опис кредитного модуля (дисципліни)
Назва модуля (дисципліни): Практичний курс третьої іноземної (французької) мови
Код модуля (дисципліни): 6.020303 5_1_03
(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)

Тип модуля (дисципліни): вибіркова

(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: 5, 6, 7, 8
Обсяг модуля (дисципліни): кількість годин - 300; кількість кредитів ECTS – 10,0
(всі дані тільки за денною формою навчання ).

5 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 49 год., самостійна робота
студентів – 26 год.; кількість кредитів ECTS – 2,5, вид контролю – залік;
(залік; іспит)

6 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 49 год., самостійна робота
студентів – 26 год.; кількість кредитів ECTS – 2,5, вид контролю – залік;
(залік; іспит)

7 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 49 год., самостійна робота
студентів – 26 год.; кількість кредитів ECTS – 2,5, вид контролю – залік;
(залік; іспит)

8 семестр: лекції – 0 год., лабораторні заняття - 0 год., практичні – 49 год., самостійна робота
студентів – 26 год.; кількість кредитів ECTS – 2,5, вид контролю – залік.
(залік; іспит)

Лектори: викл. Грищенко К.В.

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

Мова навчання: французька

(українська, англійська, французька, німецька ).

Спосіб навчання: аудиторне навчання

(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))

Методи і критерії оцінювання
Поточний контроль: опитування на практичних заняттях, робота зі словником, письмовий переклад із
французької мови на українську і навпаки.
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): порівняльна
лексикологія іноземної та української мови, порівняльна граматика іноземної та української мови, вступ до
перекладознавства.
Результати навчання: знати - особливості фонетичних французьких норм, правил вимови та читання; володіти
словниковим запасом в межах визначених програмою тем; граматичний матеріал за тематикою, що вивчається;
граматичні та лексичні проблеми перекладу; вміти – фонетично правильно читати, розуміти та перекладати
оригінальні тексти з французької мови на українську та навпаки; переказувати іноземною мовою зміст
прочитаного або прослуханого тексту; вести бесіду, складати діалоги французькою мовою; письмово викладати
зміст прочитаного або прослуханого тексту; писати твори та перекази із запропонованих тем, дотримуючись
граматичних правил.
короткий опис, що здобувач вищої освіти повинен знати, вміти

Зміст дисципліни:
1. Scènes d’intérieur.
2. A votre service.
3. France: Loisirs.

стислий перелік тем з тематичного плану дисципліни

Рекомендована література:
1. Попова И.Н. и др.. Французский язык: учебник для I курса институтов и факультетов иностранных
языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., исправленное. – М.: ООО
«Издательство «Нестор Академик», 2009. – 576 с.
2. Communication progressive du français: niveau débutant / Claire Miquel. - CLE International, 2009. – 124 р.
3.
Костюк О.Л.. Français, niveau avancé DАLF: Підручник для вищих навчальних закладів.- К., Ірпінь:
ВТФ “Перун”. 2002. - 224 с., іл..
перелік тільки основних літературних джерел або тільки список авторських підручників і посібників лектора (ів)

