
Друга іноземна мова 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, розширення загального культурного світогляду студентів та 
виховання студентів у дусі високих якостей людської моралі, підготовка 
фахівців з міжнародних відносин зі сформованою мовно-комунікативною 
компетенцією, які володіють фаховою лексикою та практичними навичками. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Друга іноземна мова» має 
безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Друга іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)», «Міжнародні відносини та світова політика 
«Зовнішня політика України», «Дипломатія України», «Міжнародні 
організації», «Проблеми національної та регіональної безпеки», «Історія 
української культури», «Політична географія», «Країнознавство» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження 

думок; стилістичні особливості другої іноземної мови, правила написання 
повідомлень, міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, які мають 
смислову і логічну завершеність та відповідають нормі та узусу, особливості 
вимови, темпу та мелодику звучання слів, речень та висловлювань, правила 
правопису лексичних одиниць, особливості стилю в культурно-естетичній та 
побутовій сферах, норми орфографії і пунктуації; 

вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, 
студентів або носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як 
формі діалогу, так і монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) 
текст, ставити запитання до тексту, володіти технікою читання, 
дотримуватись вимови, темпу та мелодики звучання, при читання “про себе” 
розуміти інформацію, виділяти основне, набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень, перекладати текст з другої іноземної мови на 
українську та з української на другу іноземну (з пройденого лексико-
граматичного матеріалу); 

володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, 
пов'язаними з професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, 
знаннями структури висловлювання із застосовуванням достатнього 
діапазону мовлення, складних синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура курсу «Друга іноземна мова» 
Інформація про себе. Моє рідне місто. Франція на мапі Європи. 

Інформація про себе, про колег. Мої вподобання, захоплення та мрії. Назви 
місяців, днів тижня. Частини доби. Франція на мапі Європи. Національні 
символи. Марсельєза. Країни, столиці, мови, національності. Франкофонія. 
Французька мова у світі. Париж учора і сьогодні. Архітектурні та історичні 
пам’ятки. Міста Франції. Орієнтування по плану міста і схемі метро. 



Розповідь про своє місто. Екскурсія по Києву. Резервування місць та 
проживання в готелі, молодіжному хостелі. Адміністративний устрій 
Франції. Регіони, департаменти. Поштові коди, адреса. Номери телефонів. 
Написання листа, поштової картки. Формули ввічливості. 

Ритми щоденного життя та дозвілля. Фізичні та психологічні риси 
людей. Розповідь про себе, свою професію, смаки та улюблені заняття. 
Розповідь про сім’ю. Сімейні свята. Культурні розваги. Розваги на свіжому 
повітрі. Заняття спортом. Спорт у Франції і в Україні. Улюблені розваги 
французів і українців. Ритми щоденного життя. Мій робочий день.  Щоденні 
справи та звички. Розпорядок дня. Години. Інтернет і медіа в щоденному 
житті. Сімейне життя, домашні обов’язки. Гендерна (не)рівність. Планування 
й обговорення дозвілля. Сімейні походи в кіно, музеї, на концерти. Музеї 
Парижа та Києва. Вихідний день за містом. 

Свята, канікули та подорожі. Календар французьких офіційних 
національних свят. Традиційні свята та звичаї у Франції. Офіційні та 
традиційні свята в Україні. Розмова по телефону: мовні кліше та усталені 
звороти. Соціальні мережі. Туристичні гіди та форуми. Популярні глянцеві 
журнали. Життя знаменитостей. Пори року. Природа та щоденне життя. 
Клімат. Прогноз погоди. Заморські департаменти і території: природа, 
клімат, населення. Брюссель – європейська столиця. Програма візиту. 
Подорож по Бельгії (Анверпен, Брюге, Ґент). Класика французької пісні 
(Піаф, Брасенс, Монтан і ін.) Відомі виконавці Бельгії, Канади. Сучасна 
пісня. 

Здорове харчування. Покупки в магазині. Мода. Здорове харчування. 
Гастрономічні звички французів. Кулінарні рецепти. Традиційні страви 
французької та української кухні. Французька мода. Відомі кутюр’є. 
Предмети одягу, взуття та аксесуари. Придбання одягу та взуття в крамниці 
та через Інтернет. Великі універсальні магазини і дрібна торгівля. Види 
магазинів. Щоденні покупки. Характеристики продуктів. Способи оплати. 
Відомі кухарі, гастрономічні гіди. Обід у ресторані. Меню, назви страв, 
замовлення. Чек і чайові. Французькі вина та сири. Розмови за столом. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 300 годин, у т. ч. – 150 години аудиторних занять і 150 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік/іспит. 


