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І. Основна мета 
дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни  Іноземна мова (французька) є розвиток у аспірантів системного уявлення 

про мову, формування лінгвістичної, комунікативної та соціокультурної компетенції, нормативно правильного та 

адекватного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою (аудіювання, читання, письмо, 

говоріння), формування навичок здійснювати усну та письмову комунікацію іноземною мовою в певній галузі наукової 

та професійної діяльності на рівні В2. 

 

  

ІІ. Місце навчальної  

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

01 Освіта/Педагогіка  

011 Освітні, педагогічні науки,  

доктор філософії 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

Здатність: 

- використовувати знання про основні аспекти системи французької мови, правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації; 

- володіти французкою мовою у науково-професійних цілях на рівні В2; 

- використовувати діалогічне та монологічне мовлення, враховуючи країнознавчі знання та соціокультурні  особливості функціонування 

французької мови; 

- правильно застосовувати лексико-семантичні та граматичні  перекладацькі трансформації для адекватного перекладу оригінальних текстів  за 

фахом та адекватної побудови повідомлення в процесі спілкування; 

- використовувати знання синтаксичних, морфологічних та лексичних особливостей  французької мови при написанні різних видів наукових 

робіт (тези, анотації, реферати, резюме тощо). 

 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни 

Тема 1: Enseignement superieur. Les études à l’Université. 

Тема 2: Sciences humaines,sociales, économiques et les recherches scientifiques. 

Тема 3: Assister à une conférence. 

Тема 4: Coopération internationale dans une sphère scientifique. 

Тема 5: Supervision de la recherche. 

Тема 6: Présentation des rapports et documents de recherche. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який буде 

забезпечувати викладання 

дисципліни 

Кафедра романо-германської філології  

Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова 
Вінічук Л.С., кандидат педагогічних наук, доцент 

VI. Обсяг навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни 

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів), з яких: 

60 – практичні, 120 – самостійна робота. 

Викладається в 1-2 семестрах першого року навчання в аспірантурі. 

 



VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни 

  1. Крючков Г.Г., Хлопук  В.С. Поглиблений курс французької мови. Київ . Вища школа. 2002. 

  2. Попова Н.И., Казакова Ж.А. Cours pratique de grammaire française . M ;2006  

  3. Dranenko Y .DALF. .Niveau avancé . Kyiv. 2001. 

  4. Dollez C, Pons S. Alter Ego. Niveau  2. Paris: Edition Hachette. 2001 . 

  5. Gregoire M. Thiévenaz O. Grammaire progressiste du français. Clé International  : Nouvelle édition !2007. 

  6. Tcherednitchenko O. Koval V. Théorie et pratique  de la traduction. Kyiv. 1999. 

VIІI. Система оцінювання Поточний контроль: оцінювання на практичних заняттях, заліковий тест, виконання 

індивідуальних завдань  

Підсумковий контроль: залік та кандидатський екзамен з іноземної мови (французька) 

 

 


