
ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФ.СПРЯМ.)(ФРАНЦ.) 
 

  Мета курсу – формування комунікативної компетенції, вивчення всіх видів 
мовленнєвої діяльності, застосування компетентнісного підходу до навчання другої 
іноземної мови; розширення загального культурного світогляду студентів та виховання 
студентів у дусі високих якостей людської моралі, що означає опанування мовою як засобом 
міжкультурного спілкування; розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі 
культур і цивілізацій сучасного світу.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) (французька мова)» в структурно-логічній схемі базується на набутих 
знаннях з наступних ОК: «Іноземна мова», «Країнознавство», «Історія міжнародних 
відносин», «Історія України». Вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Історія та теорія 
міжнародних суспільних комунікацій», «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», 
«Зовнішня політика України». 
      Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентами таких 
дисциплін:   «Дипломатичний протокол та етикет», «Міжнародна інформація»,  
«Дипломатична та консульська служба», «Теорія та практика перекладу», «Основи наукових 
досліджень».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність працювати в міжнародному контексті;                                                                          
здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність спілкуватися 
іноземною мовою; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
здатність розуміти і виражати різні точки зору  французькою мовою; здатність 
демонструвати високий ступінь граматичного контролю, проводити компонентний аналіз 
тексту та його перекладу; здатність володіти лексикою за найбільш загальними темами та 
темами, пов'язаними з професійною діяльністю;                                                                                                                          
здатність застосовувати засади  дипломатичного протоколу та етикету,  уміння вести 
дипломатичне та ділове листування (українською та французькою мовами); здатність до 
здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних 
відносин (українською та французькою мовами). 

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

особливості французької мови; правила написання повідомлень, міркувань, пояснень, 
визначень, рецензій, доповідей; особливості вимови, темпу та мелодику звучання 
французьких слів, речень та висловлювань; правила правопису лексичних одиниць; 
особливості стилю в професійно-перекладацькій, культурно-естетичній та побутовій сферах; 
норми орфографії і пунктуації; 

уміти: 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; читати про себе, 
розуміти інформацію, виділити основне; перекладати текст з французької мови на українську 
та з української на французьку   (з пройденого лексико-граматичного матеріалу). 

Зміст навчальної дисципліни:  
Європейський союз та його інституції. Погляд на Європейський союз (історія, країни). 

Біля стійки «Довідка» («Інформація»). Європейські інституції. Професії, функції та 
обов’язки. Новини з Брюсселя. Ласкаво просимо до Брюсселя. Робочий день. Дипломатичні 
переговори. 

Європейські столиці. Ласкаво просимо  до Люксембурга. Мобільний телефон. Skype. 
Інтернет форуми. Соціальні мережі. Ласкаво просимо до Парижа. У Міністерстві 
закордонних справ. Ласкаво просимо до Страсбурґа. Страсбурський суд з прав людини. 

Перебування за кордоном. (Частина 1). Ласкаво просимо до Женеви. У закордонному 
відрядженні. Дипломатичний протокол.  Проживання та робота за кордоном. 
Адміністративні документи. 

Перебування за кордоном. (Частина 2). Дипломатичне відрядження. Пошук роботи. 
Оголошення про вакансії. Написання  резюме. Французька преса, медіа та Інтернет ресурси. 
Організація Франкофонії (країни, діяльність). 

Дипломатія та дипломатична кар’єра. Дипломатія і закордонна політика. Історична 
довідка. Двостороння дипломатія. Багатостороння дипломатія. Мережа дипломатичних і 
консульських установ. Дипломатична кар’єра (навчання, відбір, робота дипломата). Статус 
послів i співробітників посольств. 



Посада та компетенції послів і консулів. Призначення посла. Вірчі грамоти та 
акредитація. Завершення місії. Консульські посади та сфери діяльності. Президентські 
настанови послам. Особливості діяльності та життя дипломата. 

Структура та діяльність МЗС. Дипломатичний протокол. Офіційні прийоми та етикет. 
Сфери діяльності МЗС. Структура МЗС. Управління та департаменти. Комунікація в 
дипломатичній мережі. Дипломатичне листування. 

Дипломатичні місії. Функції дипломатичних місій : представницька, інформаційна, 
захисна. Консульські функції. Паспорти. Візи. Перемовини та договори. Превентивна 
дипломатія та залагодження криз. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредити ЄКТС, загальний обсяг 240 годин, у 
тому числі 120 годин практичних занять і 120 годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік, іспит, ПМК. 
Викладач – Лук’яненко Яна Василівна, канд.філол.наук, доцент кафедри іноземних 

мов. 


