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014. Середня освіта (Мова і література (французька))

Короткий опис дисципліни

Основною метою курсу країнознавства є формування у
студентів цілісної системи уявлень про історію, географію,
політичний устрій та культуру Франції, розширення
загального кругозору студентів та комунікативної
компетенції.
Основними завданнями вивчення дисципліни є :
формуватання країнознавчої орієнтації студентів;
вдосконалення практичної підготовки з французької мови
за рахунок розширення словникового запасу з
країнознавчої тематики і синтезування вмінь в різних
видах мовленнєвої діяльності для ефективного
спілкування французькою мовою з носіями мови;
формування вміння студентів адекватно оцінювати
одержану країнознавчу інформацію, усвідомлювати
багатство світових культур.

1
денна
Дисципліна передбачає попереднє засвоєння практичного
курсу французької мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни є :
формуватання країнознавчої орієнтації студентів;
вдосконалення практичної підготовки з французької мови за рахунок розширення словникового
запасу з країнознавчої тематики і синтезування вмінь в різних видах мовленнєвої діяльності для
ефективного спілкування французькою мовою з носіями мови;
формування вміння студентів адекватно оцінювати одержану країнознавчу інформацію,
усвідомлювати багатство світових культур;
формування вміння використовувати країнознавчу інформацію для ефективного пояснення
мовних явищ та вміння відбирати в навчальних цілях матеріал згідно з інтересами та віковими
особливостями учнів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати : Географічне положення Франції та її населення, економіку країни, державний та
політичний устрій, систему середньої та вищої освіти, історичні особливості та основні етапи
історичного розвитку Франції, реалії Повсякденного життя французів.
вміти : орієнтуватися по географічній карті, аналізувати літературу з економіки, історії та культури,
моделювати комунікативні ситуації, використовуючи вивчений матеріал: опис регіона, міста,
давати рекомендації для туристів куди поїхати, чому, проводити заняття з французької мови в
школі з використанням країнознавчої інформації, вміти пояснити різні національні реалії.

