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Розроблено робочою групою (науково-методичною комісією спеціальності  014 «Середня освіта», спеціалізація 014.02 
Середня освіта (Мова і література (французька)) у складі: 

Прізвище, 
ім’я, 
по батькові 
керівника та 
членів 
проектної 
групи 

Найменування 
посади, місце 
роботи 

Найменування 
закладу, який 
закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація згідно 
з документом про 
вищу освіту* 

Науковий ступінь, 
шифр і наймену 
вання наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 
кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно 

Стаж 
науково-
педагогічної 
та/або 
наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідній 
роботі, 
участь у конференціях і семінарах, робота з 
аспірантами та докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів) 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 
  

Керівник проєктної групи     

Руснак 
Діана 
Андріївна 

доцент 
кафедри 
романської  
філології та 
перекладу 

Чернівецький 
державний 
університет, 1994 р. 
Спеціальність 
«Романо-
германська 
філологія», 
Кваліфікація - 
Філолог- романіст, 
викладач 
французької мови 
та літератури. 

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.02 – Теорія і 
методика навчання: 
романські мови                
“ Формування   
граматичної 
компетенції 
майбутніх 
викладачів 
французької мови з 
комп’ютерною 
підтримкою”, 
доцент кафедри 
романської 
філології та 
перекладу. 
 

25 

1. Бігич, О.Б, Руснак, Д.А. Автентичні медіа-
ресурси як засіб формування у майбутніх 
учителів французької мови міжкультурної 
комунікативної компетентності. 
Інформаційні технології і засоби навчання, 
70 (2), 2019. – С. 165-179.(стаття категорії А, 
14 сторінок)                                                                        
DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2440 

2. Руснак Д.А. Франкомовна медіареклама як 
засіб формування міжкультурної 
компетентності у студентів мовних 
спеціальностей / Д. А. Руснак // Іноземні 
мови. – 2017. – №1.– С. 23–32 (стаття 
категорії Б, 9 сторінок) 
3. Руснак Д.А. Теорія і практика формування 
франкомовної граматичної компетентності з 
комп'ютерною підтримкою: Навчально-
методичний посібник . - Чернівці: 
Чернівецький національний університет 
2017. - 256 с (навчально-методичний 

1.Університет Лотарингії - 
Науково-дослідницький центр 
філологічного факультету 
Адреса: Острів Сольсі 57045 
Метц, 1 (Université de 
Lorraine, Metz, France) 
03.07.2015 

Звіт про проходження 
стажування 

Тема: 
„Cours de didactique de 
Français langue étrangère“ 
 
2. Літній університет, 
організований Посольством 
Франції в Україні, 
Лотаринзьким 
університетом та Асоціацією 
«Лотарінгія-Україна» 
(червень 2012, липень 2015, 

https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2440


посібник, 256 сторінок) 
4. D. A. Rusnak.  Les contenus spécifiques de 
l’enseignement interculturel de futurs 
enseignats de FLE : stéréotypes de genre / 
Руснак Д.А.  // Науковий вісник Київського 
національного лінгвістичного університету . 
Серія Педагогіка та психологія     – Вип. 28.  
–  Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. – 
С.133-139. (стаття категорії Б, 7 сторінок) 
5. Rusnak Diana The developping to future 
french teachers  of ethno-sociocultural 
competence  using media advertising //  
Development of modern science: the experience 
of European countries and prospects for 
Ukraine: monograph / edited by authors. – 2st 
ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 
С. 147-166 (розділ зарубіжної монографії, 29 
сторінок) DOI: https://doi.org/10.30525/978-
9934-571-78-7_25 
 
Керує науковими роботами магістрів та 
бакалаврів. 

червень 2018)  
 

Члени проєктної групи     

Смірнова 
Марина 
Романівна 

доцент 
кафедри 
романської  
філології та 
перекладу 

Чернівецький  
ордена Трудового 
Червоного Прапора 
державний 
університет, 
1988, 
спеціальність- 
романо-германські 
мови та література, 
кваліфікація - 
філоллог, викладач 
французької мови 
та літератури 

Кандидат 
філологічних наук,  
наукова 
спеціальність - 
10.02.17 – 
порівняльно-
історичне та 
типологічне 
мовознавство, 
 Тема дисертації   
Зіставлення 
лексико-
семантичних 
мікросистем із 
значенням “міцний” 
у французькій та 
англійській мовах,  
вчене звання – 

– 28 років 

Методичні праці. 
1. Ковтанюк М.Р. La didactique du français. 
Методика навчання французької мови: курс 
лекцій. – Чернівці: Рута, 2002. – 63 с. 
2. Ковтанюк М.Р. Комунікативна методика 
навчання іноземних мов: курс лекцій. – 
Чернівці: Рута, 2003. – 64 с. 
3. Ковтанюк М.Р. Зіставна семантика 
лексичних мікросистем: Навчальний 
посібник. / Укл.: М.Р.Ковтанюк. – Чернівці: 
Рута, 2004. – 64 с.  
Статті: 
1. Ковтанюк М.Р. Синтагматичні зв’язки 
прикметників ЛСГ із значенням “міцний” у 
французькій мові. //  Науковий вісник 
Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – 
Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 247.   Романська 
філологія. – С. 3-9.   

1.Науково-методичне ста-
жування у м. Мец (Франція) 
(червень 2013)  
3.Літній університет, 
організований Посольством 
Франції в Україні, 
Лотаринзьким 
університетом та Асоціацією 
«Лотарінгія-Україна» 
(червень 2012, липень 2015, 
червень 2018)  
 

https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_25
https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_25


доцент кафедри 
французької мови 

2. Ковтанюк М.Р. Зіставлення семантичних 
полів міцності французької та англійської 
мов за допомогою статистичних методів. // 
Проблеми квантитативной лінгвістики: 
Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 
2005. – С. 272-283.  
3. Ковтанюк М.Р. Мир через культуру (70-
летию Пакта Рериха) // Особистість. Час. 
Культура. Міждисциплінарні проблеми 
дослідження їх взаємозв’язку в гуманітарних 
науках Матеріали науково-практичної 
конференції. 28-29 листопада 2005 р. – 
Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С.85-94.  
4. Ковтанюк М.Р., Ляпіна О. Сполучуваність 
прикметників периферії ЛСГ із значенням 
“міцний” у французькій мові. // Матеріали 
Першої Всеукраїнської наукової конференції 
романістів: Структурно-семантичні і 
когнітивно-дискурсивні парадигми 
сучасного романського мовознавства. – 
Чернівці: Рута, 2006. – С. 28-29.  
5. Ковтанюк М.Р. Синтагматичні зв’язки 
неядерних прикметників ЛСГ із значенням 
“міцний” у французькій мові  // Науковий 
вісник Чернівецького університету: Зб. наук. 
пр. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 332.   
Романська філологія. – С. 21-26.   
6. Ковтанюк М.Р. // Мова – матеріальний 
вияв етногенезу // Матеріали Другої 
Всеукраїнської наукової конференції 
романістів: Структурно-семантичні і 
когнітивно-дискурсивні парадигми 
сучасного романського мовознавства. – 
Чернівці: Рута, 2008. – С. 99-101. 
 
Керує науковими роботами магістрів та 
бакалаврів.  

Кутасевич 
Галина  
Ярославівна 

Доцент 
Кафедра 

романської 
філології та 

Чернівецький 
державний 

університет імені 
Юрія Федьковича, 

Кандидат 
філологічних наук, 

10.02.05 – романські 
мови, 

20 років 

Кутасевич Г.Я. Інтонаційно-синтаксичні 
засоби вираження суб’єктності // 
Актуальні питання суспільних наук та 
історії медицини. Спільний українсько-

Centre international d’études 
pédagogiques, Université 
régionale – BELC (м. 
Будапешт, Угорщина)   



перекладу 
Чернівецький 
національний 
університет 
імені Юрія 
Федьковича 

2000 р.,  
«Французька мова 

та література», 
кваліфікація – 
магістр філології. 

диплом 
ДК № 046021 від 

9.04.2008 р. 
Тема дисертації: 

«Мовний 
антропоцентризм 

французького 
речення», 

доцент кафедри 
романської 
філології та 
перекладу, 

атестат 
12ДЦ № 023716 від 
9.11.2010 р 

румунський науковий журнал. Серія 
“Філологічні науки”. – Чернівці-Сучава: 
БДМУ, 2016. – №4. – С. 46-51. 

Kutasevych H. Pour une approche interactive et 
multimodale de l’exploitation des textes 
littéraires en classe de français // Regards 
croisés sur la place du français dans des 
sociétés en mutation. - Athènes 2019, - P. 
129. 

Kutasevych H. Dynamiser l’apprentissage du 
français langue étrangère à partir des 
activités ludiques // Langues, sciences et 
pratiques. Actes du 1er Colloque 
international francophone en Ukraine. – 
Kiev, 2017. – P. 86-87. 

Kutasevych H. Les activités coopératives pour 
favoriser l’interaction en classe de français 
// Langues, sciences et pratiques. Actes du 
2eme Colloque international francophone en 
Ukraine. – Dnipro, 2018. 

Kutasevych H. Diversifier les modalités de 
travail et les supports pour dynamier les 
pratiques de l'oral // Méthodal 2eme Congrès 
international : Méthodologie de 
l’apprentissage des langues. Vers 
l’excellence pédagogque, didactique et 
linguistique. – Théssalonique, 2018. 

https://methodal.net/Diversifier-les-modalites-
de-travail-et-les-supports-pour-dynamiser-les 
 
Керує науковою роботою магістрів та 
бакалаврів.  

 
Сертифікат  
від 5 липня 2019 
 
Тема: «Adopter des techniques 
d’animation de formation: 
ingénierie pédagogique». 
Стажування організоване 
Міжнародним центром 
педагогічних дисциплін 
(CIEP) при Міністерстві 
освіти Франції. Будапешт, 
липень 2019 року. 30 годин. 
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1. Профіль освітньої програми «Французька мова та література» зі 
спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметною спеціальністю 
014.023  Середня освіта (Мова та література (французька)) 

  
 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича 
факультет іноземних мов 
кафедра романської філології та перекладу 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти “Бакалавр” 
 Бакалавр. Середня освіта (Мова і література (французька)) 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Французька мова і література та друга іноземна мова  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2588420 відповідно до 
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2012 протокол 
№100, наказ МОН України від 19.12.2016 №1565, термін дії 
сертифіката до 1 липня 2022 року. 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,  
ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 
Мова(и) викладання Французька, англійська, українська 
Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії освітньої програми 2017-2022 р.  

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://mel.chnu.edu.ua/informacijnij-paket 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовити ерудованого конкурентноздатного фахівця – вчителя основної іноземної мови, 
який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, методологією 
наукового дослідження, сучасними інформаційними технологіями в галузі навчання 
іноземних мов у загальноосвітніх закладах різних ступенів, здатними до творчої навчально-
методичної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Освітньо-професійна програма передбачає: 
– опанування майбутнім фахівцем змісту навчальних дисциплін 
з теорії та методики організації процесу викладання у 
середньому навчальному закладі, набуття умінь застосування 
форм, методів та засобів навчання, контролю та оцінювання 
результатів навчання;  
– володіння методикою викладання французької мови та 
літератури, використання активних методів навчання; 
здійснення планування та самоорганізації власної професійної 
діяльності у ЗОШ; організації виховної роботи х учнями 
середньої школи. 
• теоретичне навчання (229 кредитів ECTS – 95,4%) по 

дисциплінах у вигляді аудититорних занять (лекції, 
семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної 
роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує 

https://mel.chnu.edu.ua/informacijnij-paket


отримання базової кваліфікації з фрагцузькоїї мови складає 
102,5 кредитів ECTS (42,7%). Блок навчальних дисциплін, 
що забезпечує підготовку з англійської мови складає 28,5 
кредитів ECTS (11,9%);     

• виконання курсових робіт за спеціальністю ( 6 кредитів) 
• проходження педагогічної практики з базової кваліфікації (6 

тижнів 6 кредитів ECTS) 
Об’єкт вивчення: французька мова (у теоретичному, 

практичному); література (у теоретичному, практичному 
аспектах ), методика (у теоретичному, практичному, науково-
дослідницькому аспектах). 

Методи і засоби: поєднання методів і засобів, які 
застосовують у філологічній науці та наукових галузях, які 
відповідають предметним спеціалізаціям. 
Професійна підготовка фахівця з середньої освіти 

передбачає володіння випускниками поняттями, концепціями 
і фактами сучасної французької філології та методичної науки, 
а саме: 

• мова, як суспільне явище; її походження та розвиток; мова і 
мовлення; система мови, основні одиниці мови і мовлення; 
сучасні напрями в методиці викладання іноземних мов; 

• вільне й правильне спілкування іноземною мовою в усіх видах 
мовленнєвої діяльності (з дотриманням усіх фонетичних, 
лексико-синтаксичних, граматичних норм) у різних ситуаціях, 
головним чином, у ситуаціях професійного спілкування; 

• обговорення й лінгвостилістичний аналіз художніх творів 
сучасної і класичної іноземної літератури з точки зору їхнього 
змісту, композиційних та індивідуально-стилістичних 
особливостей; 

• реферування й анотування іноземною мовою суспільно-
політичних, економічних, науково-технічних текстів; 

• написання творів-есе суспільного, літературознавчого 
характеру; 

• володіння системою сучасних лінгво-культурологічних знань, 
специфікою мовних картин світу й відповідних особливостей 
мовної поведінки носіїв іноземної мови; 

• опанування сучасних прагмалінгвістичних знань про 
структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної, в 
тому числі міжкультурної комунікації; 

• з урахуванням основних положень методики вміння 
використовувати знання у процесі навчання іноземної мови в 
різних типах навчальних закладів; 

• вміння аналізувати матеріал підручників і допоміжної 
літератури з іноземної мови для різних типів середніх і вищих 
навчальних закладів; змінювати, доповнювати і 
вдосконалювати зміст навчання; 
• вміння проводити наукове дослідження та викладати його 
результати в усній та писемній формі 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна, прикладна  
академічна та професійна освіта  
Спрямована на підготовку до роботи за такими видами 
професійної діяльності: освітня (вчитель французької мови та 
літератури).  

Основний фокус Загальна освіта у галузі педагогіки. 



освітньої програми та 
спеціалізації 

  Основний фокус програми – підготовка майбутнього вчителя 
французької мови 

Особливості програми Програма поєднує поглиблене вивчення основної та другої 
іноземної мов з глибоким опануванням теоретико-
лінгвістичних, психолого-педагогічних дисциплін  
Програма передбачає навчальну та виробничу практику, 
реалізація якої проходить в рамках програми, стажування за 
кордоном, участь у міжнародних програмах академічного 
обміну (наприклад, програми Еразмуса, в рамках угоди про 
співпрацю з Лотаринзьким університетом імені Поля Верлена 
м. Мец (Франція)) та ін.; в освітянських програмах;  
пропедевтична програма; наявність мовних асистентів 
іноземців,  іноземна мова викладання фахових предметів. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

бакалавр середньої освіти може працювати в освітній галузі; на 
викладацьких посадах у загальносвітніх навчальних закладах. 

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за 
спеціальністю «Середня освіта (французька мова та 
література)» можуть бути спрямовані на підготовку з таких 
професій (згідно з чинною редакцією Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 

2320 (2331) – вчитель загальноосвітнього навчального 
закладу 

2332 – вихователь дошкільного навчального закладу 
2332 – методист з дошкільного виховання  
2359.2. – організатор позакласної та позашкільної виховної 

роботи з дітьми  
2359.2. – педагог-організатор   
3439 - фахівець, 
3491 - лаборант наукового підрозділу, 
3340 - асистент вчителя, 
3340 - лаборант (освіта), 
3439 - організатор громадських заходів, 

Подальше навчання бакалавр середньої освіти може продовжувати навчання за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, педпрактика,  комунікативно-діяльнісний 
підхід. 

Оцінювання усні та письмові екзамени, практика, захист бакалаврської роботи.  
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог.  
• Здатність кваліфіковано використовувати іноземну мову як 

засіб спілкування у різних сферах мовленнєвої діяльності із 
врахуванням соціокультурних норм та для здійснення 
професійних функцій; 

• здатність до самоосвіти упродовж життя; 
• знання орфоепічних, фонетичних, графічних, лексико-

фразеологічних, морфологічних, синтаксичних, 



стилістичних, орфографічних та пунктуаційних норм 
сучасної французької мови; 

• знання теоретичних засад офіційно-ділового, наукового й 
розмовно-літературного стилів, що становлять основу 
іншомовного спілкування. 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 3. Здатність аналізувати різножанрову художню літературу; 
ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК 5. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з 
різних джерел; 
ЗК 6. Здатність використовувати державну мову в усіх сферах 
суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; 
ЗК 7. Здатність самостійно аналізувати, здійснювати науковий 
пошук; 
ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 
розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 
суспільства; 
ЗК 9. Здатність організовувати навчально-виховний процес; 
ЗК 10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 11. Здатність застосовувати положення цивільного та 
трудового законодавства у професійній діяльності; 
ЗК 12. Здатність ефективно формувати комунікаційну 
стратегію.  

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФК 1. Знання орфоепічних, граматичних, лексичних і 
стилістичних норм в усній і письмовій формах мовленнєвої 
діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо);  
ФК 2. Знання лексики побутового, суспільно-політичного, 
науково-ділового, професійно-виробничого, літературознавчого 
і лінгвістичного характеру;  
ФК 3. Розуміння писемних текстів будь-якого жанру і різного 
ступеню складності; розуміння усного мовлення різноманітних 
за жанром текстів із різних джерел, сучасних технічних (відео, 
аудіо, безпосереднє мовлення носія мови ) тощо; 
ФК 4. Розуміння структури філологічної науки та її 
теоретичних основ; мати базові уявлення про мову як особливу 
знакову систему, її природу та функції, про генетичну і 
структурну типологію мов світу; фонетичний, лексичний і 
граматичний рівні мови; 
ФК 5. Знання соціолінгвістичного статусу кожної з сучасних 
романських / германських мов та ареал її розповсюдження; 
діалектний склад основних романських / германських мов; 
різновиди класифікацій романських/ германських мов; мовні 
особливості народної латини на кожному етапі її розвитку; 
перші писемні та літературні пам’ятки романських/ 
германських мов; основні напрями дослідження романських/ 
германських мов; 
ФК 6. Розуміння будови та функції мовленнєвого апарату у 
процесі артикуляції іншомовних звуків; розуміння правил 
артикуляції голосних і приголосних; знання про систему 
голосних і приголосних та принципи їх класифікації; 
використання явищ зчеплення, зв’язування та елізії; розуміння 
характеру і видів наголосу; принципи фонетичної транскрипції; 



знання параметрів і компонентів просодики та інтонації 
іншомовного речення тощо; 
ФК 7. Знання основних інтонаційних структур чотирьох 
комунікативних типів речення в стилістично різних 
мовленнєвих реалізаціях; знання поняття ритму і темпорального 
компоненту інтонації; 
ФК 8. Знання гностичної функції – аналізувати свою 
професійну діяльність і навчальну діяльність учнів, добирати 
підручники і посібники, прогнозувати труднощі засвоєння 
учнями мовного і мовленнєвого матеріалу; конструктивно-
плануючої функції – планувати й творчо конструювати 
навчально-виховний процес у цілому і процес навчання 
конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня 
навчання; організаторської функції – реалізовувати плани 
(поурочні, серії уроків, позакласних заходів) з урахуванням 
особливостей ступеня навчання; творчо розв’язувати методичні 
завдання у процесі навчання і виховання з урахуванням 
провідних характеристтик визначати мовні особливості 
народної латини на фонетичному, граматичному та лексичному 
рівнях; 
ФК 9. Знання фразеологічних виразів з позиції теоретичних 
принципів сучасної лексикологічної науки; знання семантичної 
структури слова, його словотвірного потенціалу, знання 
природи парадигматичних і синтагматичних зв’язків; 
розрізнення вільних та стійких словосполучень; 
визначення антонімічних та синонімічних рядів слів; 
застосування принципів аналізу лексичних одиниць у практиці 
викладання іноземної мови; 
ФК 10. Знання ключових понять стилістики; основних етапів 
становлення стилістичної науки; специфічні особливості 
функціональних стилів іноземної мови; визначення та 
мовленнєве використання стилістичних фігур та тропів; 
використання основних методів стилістичного аналізу тексту; 
застосовування мовних навичок і вмінь в процесі інтерпретації 
літературно-критичного матеріалу; 
ФК 11. Знання складових елементів  наукових знань з іноземної 
філології; основних термінологічних понять філологічного 
наукознавства; історії досліджень з германського і романського 
мовознавства; наукові парадигми сучасного мовознавства;  
ФК 12. Знання методологічних принципів проведення 
наукового дослідження; складових елементів  наукових знань з 
методики навчання ІМ; основних термінологічних понять 
методики; історії досліджень з методики навчання французької 
мови; наукові парадигми сучасної методики 
ФК 13. Знання географічних характеристик країни, мова якої 
вивчається; основні етапи історії країни, мова якої вивчається; 
місце виучуваної мови у світі; зміни у лексичній, фонетичній та 
граматичній будові іноземної мови на всіх етапах її розвитку; 
знати історичні та соціолінгвістичні умови розвитку іноземної 
мови; найголовніші закономірності еволюції мови; основні 
екстралінгвістичні фактори, які впливають на зміни фонетичної 
структури та граматичної будови іноземної мови. 
ФК 14. Знання змін у лексичній, фонетичній та граматичній 
будові іноземної мови на всіх етапах її розвитку; історичних та 



соціолінгвістичних умов розвитку іноземної мови різних 
періодів; 
ФК 15. Знання правил використання сучасних технологій у 
галузі методики викладання іноземних мов; стилі та стратегії 
навчання; методику нейролінгвістичного програмування; 
технології  Web 1 / Web 2/ Web 3.  

7 – Програмні результати навчання 
Соціокультурна 
компетентність 

 

Комунікативна 
компетентність 

 

 

 

 

Навчальна 
компетентність 

 
 
 
 
 

Професійно-
педагогічна 

компетентність 

ПРН 1. Розуміння іншомовних соціокультурних реалій, знання 
й адекватне тлумачення різних зразків мовленнєвої поведінки, 
уміння адекватно реагувати й діяти у різноманітних контекстах 
полікультурного середовища; 
ПРН 2. Уміння застосовувати культурологічну інформацію у 
професійній діяльності. 
ПРН 3. Уміння вільно та спонтанно спілкуватися   французькою 
/англійською мовою для вираження думки у ситуаціях 
соціальної, навчально-академічної та професійної сфер; 
ПРН 4 Уміння розуміти складні тексти різного обсягу, 
тематики та жанрової приналежності та розкривати імпліцитну 
інформацію, що міститься в них, при читанні та аудіюванн; 
ПРН 5. Уміння висловлюватися у письмовій формі з 
необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, 
демонструючи вільне володіння прийомами структурної 
побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на 
суперсинтаксичному рівні. 
ПРН 6 Уміння аналізувати іншомовні тексти різних жанрів, 
виявляти їх лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості у 
взаємозв’язку зі змістом та основною думкою твору; 
ПРН 7 Уміння здійснювати самоосвітню діяльність, 
розширювати іншомовні знання та застосовувати їх у 
професійній діяльності; 
ПРН 8 Уміння використовувати лексикографічні джерела та 
Інтернет-ресурси з метою вдосконалення власної навчальної 
діяльності. 
ПРН 9. Уміння застосовувати мовні, лінгво-комунікативні та 
лінгво-дидактичні знання для виконання професійних функцій 
під час педагогічної практики; 
ПРН 10. Уміння фонемно правильно вимовляти усі звуки та 
адекватно розуміти їх у процесі сприйняття мовлення інших; 
транскрибувати з урахуванням редукції ненаголошених 
голосних у службових словах в потоці мовлення; коректно 
інтонаційно оформлювати власне мовлення, дотримуючись 
правил паузації; усвідомленого оперування інтонаційними 
засобами у різних мовленнєвих ситуаціях; наочно 
демонструвати артикуляцію звуків та графічно оформлювати 
інтонаційні схеми різних видів дискурсу; 
ПРН 11. Уміння розпізнавати граматичну структуру за 
формальними ознаками, співвідносити її зі значенням, 
диференціювати її від омонімічних форм, ідентифікувати 
відмінні форми, синонімічні за значенням; 
ПРН 12. Уміння працювати з вітчизняною і зарубіжною 
літературою та іншими інформаційними ресурсами, 
присвяченими питанням практичної граматики сучасної 
французької / англійської мови; надавати правильну теоретичну 



інтерпретацію різноманітним граматичним явищам, а також 
ілюструвати кожне теоретичне положення конкретними 
мовними прикладами; використовувати набуті знання 
іншомовної граматики при виконанні професійно-практичних 
завдань та в ситуаціях особистого спілкування; 
 ПРН 13. Уміння обирати та застосовувати на практиці 
адекватні підходи, методи та прийоми формування іншомовної 
комунікативної компетентності; обирати та застосовувати 
відповідні форми, види і способи контролю рівня 
сформованості мовної, мовленнєвої і соціокультурної 
компетентностей; аналізувати та узагальнювати досвід 
учителів, що досягли значних успіхів у галузі навчання 
іноземних мов; визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, 
методи і прийоми навчання ІМ; аналізувати, обирати й 
ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з 
ІМ; аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи 
різних типів і видів; формувати в учнів мовну, мовленнєву і 
соціокультурну компетенції; оцінювати рівень сформованості 
усіх складників іншомовної комунікативної компетентності; 
ПРН14. Уміння аналізувати мовний матеріал з точки зору 
семантичних, морфологічних, словотворчих та етимологічних 
характеристик лексичних та фразеологічних одиниць; 
проводити стилістичну диференціацію лексичних і 
фразеологічних одиниць, вжитих у мовленні; узагальнювати і 
систематизувати знання з лексичного складу іноземної імови, 
розпізнати і оцінити певні процеси в розвитку мовної системи, а 
також на основі цих знань здійснити фаховий коментар з 
приводу особливостей вживання певних лексико-семантичних 
варіантів лексичних одиниць; 
ПРН 15. Уміння визначати пріоритетні напрями та об’єкти 
педагогічної діагностики; добирати оптимальний діагностичний 
інструментарій; розробляти програму педагогічного 
діагностування як окремої особистості, так і мікрогруп; 
аналізувати та узагальнювати результати діагностичної роботи; 
використовувати результати діагностування в проектах 
педагогічної діяльності; доцільно оперувати різновидами 
прогнозування; 
ПРН 16. Уміння враховувати вікові та індивідуальні 
особливості учнів у процесі педагогічної діяльності; планувати 
основні етапи освітнього та виховного процесів; визначати 
пріоритетні напрями освітньої та виховної діяльності, доцільно 
розподіляти функціональні обов’язки учасників освітнього та 
виховного процесів; координувати та коригувати діяльність 
учнів; застосовувати методи навчання на уроці; здійснювати 
комунікативну презентацію; добирати адекватні прийоми 
комунікативного впливу, попереджати та долати конфліктні 
ситуації, добирати оптимальні засоби та прийоми спілкування; 
аналізувати дидактичні аспекти уроку; аналізувати власні 
судження, вчинки і в кінцевому результаті – діяльність 
(правильність постановки мети та завдань; ефективність 
вибраних форм, методів, прийомів, засобів діяльності; причини 
успіхів та недоліків, помилок та труднощів у процесі 
діяльності); 
ПРН 17. Уміння керувати власними думками, діями, емоціями в 



будь-якій ситуації та контролювати їх; керувати власним 
настроєм; висувати до себе вимоги; долати нервово-психічні 
навантаження; знімати психологічне напруження; 
ПРН 18 Уміння самостійно створювати медіапроекти, 
використовуючи інформаційні системи в освітньому процесі; 
захищати інформаційні ресурси та бази даних; застосовувати 
сучасні мультимедійні програмні засоби у педагогічній 
діяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-

педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи: 
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання – 80% ; 
2) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання 
професора – 30 %, 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

 Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів (кв.метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами) – 3,45 (+1,05); 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій) – 43% (+13%); 
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді – 
19 (+14); 
Наявність електронного ресурсу закладу освіти, що містить 
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі дистанційного 
навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін) – 78 
(+12). 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Не передбачена 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Рамкова угода про співпрацю між Чернівецьким національним 
університетом та Лотаринзьким університетом (м. Мец, 
Франція) (Еразмус+); 
Літній університет з методики викладання французької мови як 
іноземної, організований Чернівецьким національним 
університетом, Лотаринзьким університетом, Міжнародною 
агенцією франкофонії, Посольством Франції в Україні. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

 Не передбачена 

 
 



2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

2.1.  Перелік компонентів ОП 
2.  

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

ОК 1. Актуальні питання історії та культури України 4 іспит 
ОК 2. Філософія 4 іспит 
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)  3 залік / іспит 
ОК 4. Основи цивільного та трудового права 3 залік 
ОК 5 Основи наукових досліджень 3 залік 
ОК 6.. Основна іноземна мова 66.5 іспит 
ОК 7. Історія зарубіжної літератури 10 іспит / залік 
ОК 8 Вступ до мовознавства 3 іспит 
ОК 9 Вступ до спеціальності 3 залік 

. ОК 10. Вступ до спец. філології 3 іспит 
ОК 11. Вступ до літературознавства 3 залік 
ОК 12. Лексикологія 3 іспит 
ОК 13. Стилістика 3 іспит 
ОК 14. Граматика основної мови 6 Залік/ іспит  
ОК 15. Латинська мова 3 залік 
ОК 16. ЛКЗ основної мови 3 іспит 
ОК 17. Основи теорії мовної комунікації 3 залік 
ОК 18. Теорія та історія основної іноземної мови  3,5 іспит 
ОК 19. Основи медичних знань 3 залік 
ОК 20. Психологія загальна, педагогічна та вікова 5 іспит / залік 
ОК 21 Педагогіка з основами пед. майстерності 5 іспит 
ОК 22. Методика навчання іноземної мови та літератури  у ЗЗСО  9  іспит / залік 
ОК 23 Методика формування виховної діяльності з ін. мов  у 

ЗЗСО   
3 залік 

ОК 24. Практична фонетика 6 залік 
ОК 25. Спецкурс «Практикум з проблем викладання іноземної 

мови у школі»  
3,5 залік 

ОК 26. Курсова робота 6 - 
ОК 27. Кваліфікаційний іспит  іспит 

 Загальний обсяг основних компонентів 179,5  
 Вибіркові компоненти  ОП * 

Вибірковий блок 1 (за наявності)  
ВБ 1. Фізичне виховання (вибір за видами спорту) 3 залік 
ВБ 2. Сучасні інформаційні технології / Українська мова / 

Фізичне виховання / Громадське здоров’я та медицина 
порятунку / Релігієзнавство / Демократія: від теорії до 
практики / Загальноуніверситетська дисципліна 

3 залік 

ВБ 3. Військова підготовка 29* - 
ВБ 4. Друга іноземна мова   34.5 іспит / залік 
ВБ 5. Сучасна література країни, мова якої вивчається/  

Франкомовна література ХХ ст. / Філологічний аналіз 
художнього твору  

6 залік 

ВБ 6 Сучасні технології вивчення іноземних мов / Електронні 
засоби навчання іноземних мов 

3 залік 

ВБ 7 Усне мовлення / Ділове писемне мовлення 3 залік 
ВБ 8 Сучасні європейські мови: німецька / іспанська / 

італійська 
8 іспит / залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 60,5  
Практична підготовка 

ПП1 Ознайомлювальна педагогічна практика 3 залік 
ПП2 Педагогічна практика  6 іспит 

 Загальний обсяг 9  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів 



 
 
 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

ОК 2 

 
ОК 7 

 
ОК 15 

ОК 14 

 
ОК 1 

 
ОК 13 

 
ВБ 2 

 
ВБ 3 

ОК 9 

 
  ВБ 5 

 
ОК 11 

 
ОК 5 

ОК 17 

 
ОК 19 

ОК 8 

 
ОК 24 

 
  ПП 1 

 
ОК 16 

 
ВБ 6 

ВБ 8 

 
 ОК 27 

 
ОК 22 

 
ОК 6 

 
ОК 25 

 
 ПП 2 

 
ОК 23 

 
ОК 18 

 
ОК 4 

 
ОК 12 

 
ОК 10 ВБ 7 

 
ВБ 1 

 
ОК 21 

ОК 20 

ВБ 4 

 
   ОК 3 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014 «Середня 
освіта» проводиться у формі захисту кваліфікаційного іспиту з основної 
іноземної мови та завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр. 
Середня освіта за предметною спеціальністю 014.023 «Середня освіта (Мова і 
література (французька))», освітня програма «Французька мова і література та 
друга іноземна мова».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми  

Таблиця 1 
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                                                                  Таблиця 2 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
 відповідними компонентами  освітньої програми 

Таблиця 1 
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ПРН 10                        •    

ПРН 11              •              

ПРН 12     •    • •    •    •          

ПРН 13                      •   •  • 

ПРН 14        •   • •     • •         • 

ПРН 15                     •  •     

ПРН 16                    •        

ПРН 17  •                           

ПРН 18                            
 



                                                          Таблиця 2 
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ПРН 1           

ПРН 2           

ПРН 3           

ПРН 4    •    •   

ПРН 5    •    •    

ПРН 6     •       

ПРН 7 •         • • 

ПРН 8  •    •     

ПРН 9         • • 

ПРН 10    •    •   

ПРН 11    •    •   

ПРН 12           

ПРН 13       •    

ПРН 14     •      

ПРН 15         • • 

ПРН 16         • • 

ПРН 17   •        

ПРН 18  •    •     
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