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Іноземна мова ( друга ) 

назва дисципліни 

 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  

(шифр, назва)                   
0403 Системні науки та 

кібернетика 

Кількість кредитів –3 ЄКТС Методи навчання 

 

Практичні заняття з 

застосуванням аудіо- та 

відеоматеріалів. Спеціальність  

 (код, назва)               
6.040302 Інформатика 

Загальна кількість годин - 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

(бакалавр/магістр)  

бакалавр 

Лекції: 

- - 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

вибіркова 

34 - 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

 

Модульні контрольні роботи, 

самостійні роботи 

 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 рік 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр                  III - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:    2 години 

- самостійна робота: 2 години 

56 - Форма підсумкового контролю 

Залік 

 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – французька 

1/2 - Передумови навчання 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності рівня А2, 

достатньої для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. Основним завданням вивчення 

дисципліни є формування у студентів мовної та мовленнєвої компетенції, соціокультурної та 

соціолінгвістичної компетенції, дискурсивної  та стратегічної     компетенції.  Студент повинен знати 

лексику, граматику, фонетику, орфографію французької мови відповідно до комунікативних тем, які 

вивчаються. Студент повинен вміти спілкуватися в ситуаціях з непідготовленим мовленням 

відповідно до тем, які вивчаються, використовувати у мовленні мовленнєві форми  «повідомлення», 

«опис», «міркування», спілкуватися з тем підготовленого мовлення у  формі монологу або різних 

типів діалогу, використовувати оглядове читання для пошуку потрібної інформації, використовувати 

додаткову інформацію з метою кращого усвідомлення суті прочитаного, написати листа другові, 

викладаючи різні факти. 

Програма навчальної дисципліни: Час. Характер – Особистість. Будні. Професійне життя. Моє 

помешкання. Сім’я. Освіта. Туризм, канікули. Транспорт. Рух на вулицях. Кухня. Ресторан. Кафе. 

Бізнес. Фінанси та банки.  Мистецтво та культура. Звичаї та традиції. 

Рекомендована література:  

1.И.Н. Попова, Ж.А. Козакова, Г.М. Ковальчук. Французский язык. Харьков, 2008. 2.Потушанская Л. 

Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского языка. В 2 –х  ч. Ч. 1.: Учеб. Для 

ин-тов и фак. иностр. яз. -  6-е изд., испр. -  М.: «Митра-Принт», 1999. - 296с. 3.Прискорений курс 

французької мови: Підручник, Г.Г.Крючков, М.П. Мамонтенко, В.С. Хлопчук, В.С. Воэводська. – к. : 

Вища школа. – 1994. -319с. 

Методичне забезпечення: словники, довідники, засоби зорової наочності, автентичні тематичні 

публікації у французькомовних періодичних виданнях, навчальні аудіо- та відеоматеріали. 

Викладач: викладач Іванов Олексій Володимирович. 

Факультет: Природничо-географічної освіти та екології 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-84 


