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Дисципліна  
«Іноземна мова ІІ (французька)» 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
засвоєння лексичних одиниць загальної тематики; засвоєння 
правил французької граматики;  
формування навичок письма та навичок користування 
словником, перекладу франкомовних текстів рідною мовою;  
формування навичок монологічного та діалогічного мовлення 
як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому 
середовищі, науковій та професійній сферах, які сприяють 
формуванню мотивації до вивчення французької мови та 
поглибленню інтересу до другої іноземної мови. 
У процесі оволодіння мовою реалізуються загальноосвітні та 
виховні завдання, розвивається лінгвістична культура, йде 
знайомство з основними досягненнями світової культури.  

 

   



 
 

 

Французька мова 

В результаті вивчення дисципліни здобувач 

вищої освіти має досягти рівня А2 (середній - 

Waystage) володіння французькою мовою, що 

відповідно до Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти, передбачає:  

знати лексичний матеріал в обсязі побутової 

та загальної тематики та продуктивний 

граматичний мінімум. 
 

Програмні результати навчання: знання 



 
 

 

Французька мова 

• розуміти розгорнуте мовлення загального 
та академічного побутового характеру 
стандартною мовою у нормальному темпі; 

• читати з високим рівнем самостійності, 
розпізнавати широкий діапазон термінології 
та скорочень з побутової, навчальної та 
професійної сфер;  

• робити детальні описи та презентації з 
широкого кола загальних тем з 
використанням інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

Програмні результати навчання: уміння 



 
 

 

Французька мова 

• комунікація 
брати активну участь у розгорнутих бесідах і 
дискусіях, обґрунтовуючи свої погляди; 
 
• softskills  
ефективно користуватися навчальними 
стратегіями для самостійного вивчення 
іноземних мов. 

Програмні результати навчання: 



 
 

 

Підручник: FORUM 1 А1-А2 

Курс французької мови Forum 1 

- Forum 2, призначений для 

дебютантів, що вперше 

приступають до вивчення 

французької мови, рівень А1 – 

А2. В основі даного курсу 

лежать комунікативні 

методики, що дозволяють 

швидко опанувати розмовною 

французькою мовою, подолати 

мовний бар'єр.  

Baylon C., Campa A., Mestreit C., MourilioJ., Tost M., Forum I: 
Méthode de français I / C. Baylon, A.Campa, C. Mestreit, 
J.Mourilio, M.Tost–Hachette. 2000. 210 p.  



 
 

 

Підручник: FORUM 2 А2-В1  

Цей навчально-методичний 

комплекс активно виконує 

європейські рекомендації : 

розвиває знання, ноу-хау, 

інноваційно інтегрує досягнення 

наукових досліджень у навчанні 

FLE, французької, як другої 

іноземної мови: глобальна 

комунікація, афективний аспект 

мовлення, навчання, 

самостійність, міжкультурність. 

Campa A., Mestreit C., Mourillo J., Tost M., Forum 2:  
Méthode de français 2 / A.Campa, C. Mestreit, J. Mourillo, M.Tost –  
Hachette. 2001. – 194 p.  



 
 

 

FORUM 1 A1-А2 

Thèmes 
 
Présentation du personnel. 
Nationalités. 
Professions. 
Comportements. 
Style de vie. 
Passe temps. 
Réunions d'affaires. 
Transports en commun. 
Itinéraires et voyages. 
Relations. 
Magasins et achats. 
Gastronomie. 
Multilinguisme. 

Теми 
 
Презентація персоналу. 
Національності.  
Професії. 
Поведінка.  
Стиль життя. 
Проведення часу.  
Ділові зустрічі. 
Громадський транспорт.  
Маршрути та подорожі. 
Стосунки. 
Магазини та покупки.  
Гастрономія та харчування.  
Багатомовність. 

   



 
 

 

FORUM 2 A2-В1 

Thèmes 
 
La France et les Français. 
Problèmes de ville. 
Émissions.  
Presse. 
Sondages et rapports. 
Stages.   
Internet. 
Problèmes publics. 
Habitudes des Français. 
Les Français et l’écologie. 

Теми 
 
Франція та французи. 
Проблеми міста. 
Передачі (радіо, телевізійні). 
Преса. 
Огляди та звіти. 
Стажування. 
Інтернет. 
Громадські питання. 
Звички французів. 
Французи та екологія.  

   



 
 

 

MERCI! 
À bientôt! 
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