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Результати
навчання:

У результаті вивчення дисципліни на рівні А_2 студент повинен
розуміти і використовувати окремі речення і часто використовувані у
мові вирази, які стосуються тем особистої або сімейної інформації , тем
про покупки, найближче оточення, роботу, вміти комунікувати у
простих та звичайних ситуаціях, котрі вимагають лиш обмін
інформацією на прості і звичайні теми. Рівень А_2 дозволяє описати
своє навчання, навколишнє середовище і комунікацію на теми, які
дозволяють описати свої нагальні потреби. Розпізнавати бaзoвi
гpaмaтичнi cтpyктypи, щo є нeoбxiдними для виpaжeння вiдпoвiдниx
фyнкцiй тa пoнять, a тaкoж для poзyмiння i вiдтвopeння пoчyтoï фpaзи
чи iнфopмaцiï; eлeмeнтapнi пpaвилa cинтaкcиcy, щoб дaти мoжливicть
poзпiзнaвати i пpoдyкyвaти шиpoкe кoлo тeкcтiв y cфepi пoвcякдeннoгo
cпiлкyвaння; бaзoвий дiaпaзoн cлoвникoвoгo зaпacy, щo є нeo6xiдним
для eлeмeнтapнoгo cпpиймaння тa peaгyвaння нa вiдпoнiднy iнфopмaцiю
y piзниx cфepax кyльтypнoгo тa coцiaльнoгo xapaктepy. Cпpиймaти тa
вiдпoвiдaти нa зaпитaння eлeмeнтapнoгo piвня знaння iнoзeмнoï мoви,
для тoгo щo6 дocягти пopoзyмiння зi cпiвpoзмoвникoм; зacтocoвyючи
вiдпoвiднi зaco6и вep6aльнoï кoмyнiкaцiï, диcкyciï i дe6aти; знaxoдити
нoвy тeкcтoвy, гpaфiчнy, ayдio- тa вiдeo- iнфopмaцiю, щo мicтитьcя в
iншoмoвниx мaтepiaлax (як дpyкoвaнoмy, тaк i в eлeктpoннoмy виглядi);
кopиcтyвaтиcя двoмoвними, тлyмaчними cлoвникaми.

Короткий зміст
навчальної
програми:

Важливим моментом у навчанні є принцип доступності й
доцільності матеріалу, що подається. Інтенсивне навчання припускає
самостійність і творчу активність студента у поєднанні з
цілеспрямованістю та працездатністю, а також систематичність і
послідовність подання матеріалу, що вивчається, з урахуванням
індивідуальних особливостей студента. На всіх етапах вивчення
французької мови використовується метод групового навчання,
ефективність якого доведена багаторічною практикою. Цей метод дає
змогу швидко і якісно засвоїти знання і одразу ж навчитися
використовувати їх на практиці. У процесі навчання іноземній мові
прищеплюються вміння і навички роботи з підручником, словником,
текстом. На вищому рівні навчання за допомогою аналізу і синтезу
відбувається поглиблене вивчення французької мови. Це насамперед
стосується професійних аспектів навчання діловому, економічному та
іншим різновидам французької мови. На цьому етапі аналізуються

Необхідні
обов'язкові
попередні та
супутні
навчальні
дисципліни:

тексти, виконується порівняльний аналіз лексико-граматичного
матеріалу, а також здійснюється індивідуальне навчання (коли викладач
грає роль консультанта), вимагається періодичне повторення для того,
щоб знання великої кількості розрізнених явищ вклались у певну
систему. Циклічна презентація матеріалу — це методична організація
лексичного матеріалу навколо тематичних блоків. Концентрація
забезпечує постійне повернення до одного й того самого матеріалу,
робить його використання частотним, без чого засвоєння іноземних мов
неможливе, а циклічність побудови кожного блоку навчального
матеріалу полегшує виконання вправ.
Формули вітання, знайомства, звертання, прощання Корективний курс
фонетики. Будова людини. Частини тіла. Опис фізичний та
психологічний. Візит до лікаря. Хвороби. Національність, країни.
Франція і регіони. Франкомовні країни Європи та світу.
Дата, дні тижня, місяці, пори року.Години. Розклад дня. Щоденні
справи. Робочий день.Сім’я, друзі, однокурсники. Розмовні вирази:
позитивна відповідь на запрошення (accepter une invitation),
відмовитися від запрошення
( refuser l’invitation), висловлення
подяки. , вибачення, висловити жаль, співчуття з приводу.Корективний
курс фонетики. Дім. Навколишнє середовище. Mon appartement-poésie.
У місті. Місто і його організація. Моє рідне місто. Напрям. На дорозі.
Дорожньо-транспортна пригода. Транспорт. Переваги різних видів
транспорту. На вокзаліПодорож. Дозвілля. Готель. Бронювання номерa
у готелі. На митниці. Продукти харчування. Фрукти. У ресторані.
Рецепти приготування улюблених блюд. Професії.
• Іноземна мова,
• Іноземна мова спеціальності,
• Ділова українська мова,
• Практичний курс української мови,
• Історія зарубіжної літератури
• Вступ до перекладознавства
• Вступ до мовознавства

Методи і
критерії
оцінювання:

• письмові роботи, усне опитування, контрольна робота (30%)
• підсумковий контроль (контрольний захід – диференційований залік):
письмово-усна форма (70%)
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