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Денна 

І 
І 4,5 135 128   128 7     + 

ІІ 4,5 135 112   112 23      

ІІ 
ІІІ 5 150 80   80 70     + 

IV 6 180 80   80 100     + 

Разом   20 600 400   400 200      

 

Мета та завдання курсу 

Основною метою вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних 

відносин є практичне опанування цієї мови як на діловому, так і на побутовому 

рівнях.  

Завдання з іноземної мови передбачають формування такого комплексу 

навичок усної та писемної комунікації:  

- мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, 

професійно-орієнтована тематики);  

- читання (художня, країнознавча, суспільно-політична,  фахова література); 

- аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, 

професійно-орієнтована тематики);  

- письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- лексичний мінімум, знання якого дає студентам можливість вільно вести бесіду 

галузевого спрямування (професійно-орієнтованого) та одержувати інформацію 

з іноземних письмових та усних джерел; 

- низку абревіатур, фахових термінів; 

- основи мовленнєвого етикету спілкування; 



- основи ділового листування;  

- основи мовно-комунікативного рівня проведення презентацій;  

- основи лінгвістичних методів аналітичного опрацювання іншомовних джерел; 

вміти:  

- сприймати мовлення іншої/інших осіб; 

- розуміти тексти на побутову, культурологічно-країнознавчу, суспільно-

політичну та професійно-орієнтовану тематики; 

- вести діалогічне та  монологічне мовлення; 

- грамотно письмово викладати свої думки; 

- анотувати та реферувати іншомовні джерела; 

Оцінювання знань студента 

здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені 

– 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 
Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю.  

Теми практичних занять 

Фонетичний мінімум. 

І семестр 

1. Орфографія і орфоепія. Транскрипція. 

2. Голосні звуки (артикуляційна, фонетична і фонологічна характеристика). 

Класифікація голосних звуків. 

3. Важливі ознаки системи голосних.  

4. Вимова голосних звуків і дифтонгів. 



5. Приголосні звуки (артикуляційна фонетична характеристика). 

6. Напівдзвінкість, аспірація, ступінь напруженості глухих і дзвінких 

приголосних. Класифікація приголосних. Наголос у слові. Наголос у простих, 

похідних і складних словах. 

7. Поняття про інтонацію та її функції. Компоненти інтонації. Поняття про 

фразовий наголос і його функції. 

 

Лексичні теми 

І семестр 

1. Мій життєпис (Дозвілля. Моє улюблене заняття). Моя родина. Людина, якою я 

горджуся. 

2. Знайомство та зустрічі. Спілкування. Я та соціум. 

3. Опис зовнішності. 

4. Характер та особисті якості. 

5. Почуття та відчуття. Настрій. 

6. Львівський національний університет імені Івана Франка: історія та сучасність. 

Мій факультет. Студентське життя. 

7. Україна (загальні відомості, географічне положення, клімат). 

8. Визначні місця України. 

9. Звичаї та традиції в Україні.  

10. Львів – культурний та економічний центр Західної України.  

11. Загальні відомості про країни, мова яких вивчається. Географічне положення, 

клімат. 

12. Найбільші міста та визначні місця країн, мова яких вивчається.. 

13. Звичаї та традиції країн, мова яких вивчається. 

14. Життя у великому місті. Сучасні реалії. Урбанізація.  

15. Подорож містом. Громадський транспорт.  

16. Їжа, продукти харчування, магазини. 

17. Здорове харчування. Фаст фуд. 

18. Сервірування столу. Столовий етикет. 

19. Правила етикету в ресторані та кафе.  

20. Візити та зустрічі. 

21. Голод як глобальна проблема людства. 

22. Лист рекомендація. Автобіографія (CV). 

ІІ семестр 

1. Активний відпочинок. Хобі. 

2. Зимові види спорту. Зимові канікули.  

3. Літні види спорту. Літні канікули.  

4. Мистецтво у нашому житті. 

5. Музика. Література. Театри  та музеї. 

6. Картинні галереї. Виставкові зали та кінотеатри.  

7. Видатні діячі мистецтва. 

8. Світ моди. 

9. Вища освіта: проблеми, реалії, перспективи. Болонський процес.  

10. Освіта в Україні. 



11. Освіта в Європі.  

12. Форми правління та форми державного устрою. 

13. Політичні організації, партії  та рухи.  

14. Політичний устрій України. 

15. Політичний устрій країн, мова яких вивчається. 

16. Основні світові релігії. 

17. Політична ситуація в світі. 

18. Україна на міжнародній арені. Основні події. 

19. Основні події міжнародного життя країн, мова яких вивчається. 

20. Відносини України з країнами, мова яких вивчається. 

21. Конгреси. З'їзди. Конференції.  

22. Визначні політичні постаті (історія та сьогодення). 

ІІІ семестр 

1. Людина в сучасному світі. 

2. Погодні умови. Клімат. 

3. Стихійні та природні лиха. 

4. Подорожі та туризм. 

5. На вокзалі. У поїзді. 

6. Аеропорт. Подорож літаком. 

7. Магазин. Покупки. 

8. Гроші та фінанси. Банківські рахунки та операції. 

9. Готель. Бронювання та проживання. 

10. Медична допомога. Консультація лікаря та лікування. 

11. Охорона здоров'я та благочинність. 

12. Здоровий спосіб життя. 

IV семестр 

1. Наука та новітні технології. 

2. Засоби масової інформації та їх роль в житті людства. 

3. Передбачення майбутнього. Містичні явища.  

4. Закон і право. 

5. Законодавча, виконавча та судова гілки влади. 

6. Правопорушення. Злочин та покарання. Смертна кара. 

7. Права людини. Світові та загальноєвропейські стандарти та їх реалізація в 

Україні. 

8. Дипломатична служба. Привілеї та імунітети. 

9. Міжнародні організації. 

10. Європейський союз.  

11. Глобалізація у світі.  

12. Норми спілкування в сфері бізнесу. 

Граматичні теми 

 

І семестр 

1. Іменник та його значення. Загальна характеристика іменників. Морфологічний 

склад іменників. Класифікація іменників. Категорії роду та числа. 



2. Основні шляхи утворення множини іменників та їхні фонетичні 

характеристики. Правила правопису множини іменників. 

3. Артикль. Види артиклів: означений, неозначений, частковий. Основні випадки 

невживання артикля. 

4. Основні функції означеного та неозначеного артиклів. Правила вживання 

часткового артикля.  Вживання артиклів із  злічуваними та незлічуваними 

іменниками. Вживання артиклів з іменниками у сталих виразах. 

5. Дієслово. Основні морфологічні форми дієслів, правила їх утворення та 

написання. Граматичні категорії дієслів. Семантична та синтаксична  

класифікація дієслів. 

6. Загальна характеристика самостійних і допоміжних дієслів. Значення, 

особливості функціонування. 

7. Перехідні та неперехідні дієслова. 

8. Дієслова доконаного та недоконаного виду. 

9. Три групи дієслів. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслів. 

10. Займенникові дієслова та їх відмінювання. 

11. Прості та складні часи. 

12. Часи дійсного способу, їх утворення та вживання 

13. Наказовий спосіб дієслів 1-3 груп. 

14. Структура простого речення. Класифікація простих речень за метою і способом 

висловлювання. Типи речень (розповідні, питальні, спонукальні, окличні). 

15. Порядок слів у реченні. Прямий та зворотній порядок слів. 

16. Типи питальних речень (загальні, спеціальні, альтернативні, розділові). 

17. Підмет Способи вираження. 

18. Присудок. Типи присудка (простий дієслівний, складений, дієслівний, іменний 

складений). Способи вираження. 

19. Синтаксичні функції займенника середнього роду le. 

20. Словотворення. Утворення слiв за допомогою суфiксiв/префiксiв. Найбільш 

вживані суфікси, префікси. 

21. Утворення слів шляхом переходу слів з однієї частини мови в іншу. 

22. Прикметники. Ступені порівняння. 

23. Двоякий спосіб утворення ступенів деяких прикметників. Правила правопису. 

ІІ семестр 

1. Утворення форм пасивного стану. Значення пасиву. 

2. Особливості вживання речень у пасивному стані. Особливості функціонування 

неперехідних дієслів у складі пасивних конструкцій. 

3. Конструкція речення в активному стані і відповідна конструкція у пасивному 

стані. 

4. Особливості перекладу речень з дієсловом у пасивному стані українською 

мовою. 

5. Загальна характеристика інфінітива. Вживання infinitif présent  та infinitif passé. 

6. Дієприкметник теперішнього часу. Герундій. 

7. Прислівник. Класифікація. Утворення. Ступені порівняння. 

8. Числівник. Класифікація. Утворення та вживання кількісних і порядкових 

числівників. 

9. Займенники. Їх форми та вживання. Безособовий займенник. Адвербіальний 

займенник. 



10. Сполучники підрядності та сурядності. 

11. Прийменники. Форми прийменників (прості та складні). Особливості вживання 

деяких прийменників. 

12. Узгодження часів. 

13. Другорядні члени речення. 

14. Означення. 

15. Обставина. 

16. Підрядні речення умови та часу. 

ІІІ семестр 

1. Узгодження часів дійсного способу. 

2. Умовний спосіб у французькій мові. Теперішній час. 

3. Умовні речення. Утворення, вживання та переклад. 

4. Умовний спосіб у французькій мові. Минулий час. 

5. Вживання часів умовного способу в незалежних реченнях. 

6. Вказівні та присвійні займенникиє 

7. Неозначені займенники та прикметники. 

8. Пряма та непряма мова. 

9. Підрядне речення-означення. 

IV семестр 

1. Безособові форми дієслова 

2. Особливості вживання часу Futur antérieur. 

3. Підрядне обставинне речення часу. 

4. Особливості вживання часу Passé antérieur. 

5. Спосіб Subjonctif: теперішній час. 

6. Вживання способу Subjonctif в підрядних додаткових реченнях. 

7. Спосіб Subjonctif: минулий час. 

8. Вживання способу Subjonctif в підрядних означальних реченнях. 

9. Вживання способу Subjonctif в підрядних обставинних реченнях. 

Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Єленіна З. І. Франція – Україна : Навч. посіб. /  З. Єленіна  – К. : Знання 

України, 2005. – 158 с. 

2. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П.Поглиблений курс французької мови / 

Г. Крючков, В. Хлопук, Л. Корж. – К. : Вища школа, 1998. 

3. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический 

курс /  И. Попова, Ж. Казакова. – Москва, 2000. 
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