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Звіт про роботу наукового гуртка з французької мови «Mes découvertes» 
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ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Декан гуманітарно-педагогічного 
факультету 
__________________  
__________________(підпис) 

І. М. Савицька 
«___»___________________2021. 

 
1. Назва гуртка – «Mes découvertes». Гурток створено у 2010 році на базі кафедри німецької 

та французької мов. Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності всіх його 
членів, самоврядування, законності та гласності. 

2. Звітний період – 2020-2021 навчальний рік 
3. Наукова спрямованість гуртка – дослідження актуальних питань французької філології; 

вивчення мови і мовних явищ, а також країнознавчих особливостей франкомовних країн.  
Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих 

студентів університету. 
Основними завданнями гуртка є: 

v  організація наукової і просвітницької діяльності в галузі французької мови і 
культури; 

v створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка;  
v   залучення до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-

дослідницьких і просвітницьких заходах;  
v   створення сприятливих умов для активного залучення студентів до творчої 

діяльності;  
v сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та 

міжнародного студентського співробітництва;  
v   сприяння духовному розвитку студентів та формуванню високих моральних 

принципів;  
v   розвиток взаємозв'язків з благодійними фондами, організаціями і об’єднаннями в 

Україні та за її межами;  
v   забезпечення і захист прав та інтересів членів гуртка;  
v   сприяння інноваційній діяльності членів гуртка;  
v   участь у громадському житті університету.  

4. Склад гуртка. Кількість членів гуртка. 

До складу гуртка входять студенти різних курсів усіх спеціальностей ОКР “Бакалавр” 
та “Магістр”, які вивчають французьку мову і які зацікавлені всім, що пов’язане з Францією. 
На сьогодні гурток відвідують 17 осіб, а також до роботи залучаються студенти, які вивчали 
французьку мову на попередніх курсах, та студенти, які проходили стажування у Франції, – 
усього близько 25 осіб. 

Керівник гуртка: ст. викладач кафедри іноземної філології і перекладу Рудницька Н.А.  
Староста гуртка: Шушківська  Антоніна  - студентка гуманітаро – педагогічного 

факультету 
 



 

 

Основні напрями роботи гуртка 
v країнознавство (знайомство з освітою, культурою, наукою, економікою, зокрема 

сільським господарством Франції); 
v вивчення актуальних проблем сучасної філології (участь у конференціях, 

публікації); 
v залучення  носіїв мови;  
v обмін досвідом щодо стажування на фермерських господарствах і 

сільськогосподарських підприємствах Франції (організація та проведення круглих 
столів);  

v практикум із перекладацької діяльності; 
v участь у заходах Французького культурного центру;  
v розвиток навичок усного мовлення у процесі спілкування з носіями мови  

5. Досягнуті результати роботи гуртка: 
№

  
п

/п 

Назва заходу Дата 
проведення 

Місце 
прведення 

Виконавец
ь (ПІБ) 

1
1. 

Онлайн–конференція "Мовне 
стажування- сходинки до 

кар'єрного успіху за участю 
асоціації викладачів FLE,  

«Обміни Франція-Україна», 
присвячена відбору студентів 

на стажування у Францію 

9 березеня онлайн 
конференція Рудницька 

Наталія 

2
2. 

Літня школа французької 
мови «FLE» при підтримці  
асоціації «Французька без 

кордонів» 

14 по 25 липня НУБіП 
України- 

Херсонщина 

Рудницька 
Наталія 

4
3. 

«Практичні методі щодо 
підвищення рівня мотивації 

при  вивченні іноземних 
мов», наук.-пр. семінар-

тренінг з Іваном 
Тимошенком (Бельгія) 

13 вересеня аудиторія № 19, 
корпус 1 

Рудницька 
Наталія 

5
4. 

"Форми організації освітньо-
науково-виробничої 

співпраці між підприємством 
та університетом." за участі 
представників посольства 

Франції 

20 жовтня 
 

НУБІП України Рудницька 
Наталія 

 
5. 

«Французька мова і 
професійна мотивація ‒ 
інструменти успішності 
майбутніх фахівців» за 

участі представники 
посольства Франції і  

федерації «Обміни Франція-
Україна», 

22 листопада НУБІП України Рудницька 
Наталія 

6
. 

 
6.  

Тиждень французької мови в 
НУБіП України. 

22-27 листопада онлайн 
фестиваль 

Рудницька 
Наталія 

 
 



 

 

 

У 2021 нвчальному році членами гуртка було організовано і проведено в НУБіП, а саме:  
v Пведено зустрічі з представниками організацій FEFU i асоціації «Французька без 

кордонів» на яких вони презентували можливості для професійного розвитку 
франкомовних студентів у рамках стажувань;         

v Онлайн–конференція «Обміни Франція-Україна», присвячена відбору студентів 
на стажування у Францію 

v Оганізовано зустріч з успішними випускниками французьких освітніх програм; 
v Проведено літню школу французької мови на Херсонщині 
v Проведено тренінг з Іваном Тимошенком (Бельгія) 
v Прийнято делегацію посольства Франції НУБіП України 
v Проведено онлайн фестиваль Тиждень французької мови в Україні 
 
Співробітництво гуртка: 
– французький культурний центр; 
– французька асоціація «Дружба без кордонів» (ASF – Amitié sans frontières) 
– французька асоціація «Французька без кордонів» 
– французька асоціація «Федерація обмінів Франція-Україна» (FEFU).  
 
Наші здобутки 
v Студентами гуртка опубліковано 5 статей у збірниках наукових праць. 
v Участь студентів-гуртківців у Олімпіаді з французької мови. 
v Організація Тиждня французької мови. 
v Забезпечення діяльності web-сторінки гуртка «Mes découvertes». 

 Адрес сторінки: https://nubip.edu.ua/node/22967 
 

Староста гуртка, 
студентка І курсу магістратури 
 факультетів ГП та ФАМ         Шушківська А. А. 
    
    
Керівник наукового гуртка,   
сарший викладач кафедри іноземної 
філології   і    перекладу                                            Рудницька Н.А. 
 
Завідувач кафедри, 
доктор пед. наук, професор     Амеліна С. М.  


