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Даний посібник, розроблений згідно з програмою
з лексикології французької мови, призначено для студентів
третього курсу факультету «Референт-перекладач». Також посібник
може бути використаний при вивченні французької мови за
індивідуальним планом навчання або дистанційно. Складається з
двох частин: восьми основних теоретичних розділів та розділу,
який присвячено вправам, виконання яких сприятиме кращому
засвоєнню базового теоретичного матеріалу студентами.
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Передмова
Даний навчальний посібник розроблено згідно з програмою та
навчальним планом з лексикології французької мови і розраховано на студентів
третього курсу факультету «Референт-перекладач». Також посібник може бути
використаний, студентами, які вивчають французьку мову на факультеті «РП»
за індивідуальним графіком навчання або при дистанційній формі навчання.
Метою даного курсу лекцій є аналіз різних аспектів вивчення лексики сучасної
французької мови, розкриття найбільш важливих характеристик її лексичних
одиниць, структурований опис словникового складу мови, закономірностей
його становлення, розвитку та функціонування.
Запропонований посібник покликаний забезпечити навчальний процес
при вивченні курсу з лексикології французької мови та враховує специфіку
навчання на факультеті «РП» з обов’язковим однаковим рівнем викладання
двох іноземних мов, однією з яких є французька.
Навчальний посібник містить 2 частини: вісім основних розділів
теоретичного матеріалу та розділ з вправами для самостійного виконання, що
сприятиме
студентами.
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