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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Французька мова” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів наук з філософії за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавра. 

  

напряму  

6.020301 Філософія, 6.020101 Культурологія, 6.010203 Здоров’я людини  

 

спеціальності  

6.020301 Філософія, 6.020101 Культурологія     

 

 

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є граматична будова мови, лексичні одиниці 

загальної та фахової тематики. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох розділів: 

1.Граматика 

2.Усна практика 

3.Фонетика або лексика 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є практичне оволодіння студентами цією 

мовою, що передбачає формування навичок в різних видах мовної діяльності, отримання 

та передача відповідної (наукової) інформації. У процесі досягнення цієї мети 

реалізуються загальноосвітні та виховні завдання, розвивається лінгвістична культура, йде 

знайомство з основними досягненнями світової культури. Робота по всім аспектам 

вивчення французької мови ведеться на основі порівняння особливостей будови 

французької мови з рідними мовами (українською або російською). 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
 засвоєння правил французької фонетики та формування навичок нормативної 

французької вимови; 

 засвоєння правил французької граматики; 

 засвоєння лексичних одиниць загальної тематики; 

 формування навичок монологічного та діалогічного мовлення за даною тематикою; 

 формування навичок письма; 

 формування навичок перекладу з французької рідною мовою; 

 формування навичок користування словником; 

 формування мотивації до вивчення французької мови та сприяння поглибленню у 

студентів інтересу до французької мови. 

На першому році навчання студент повинен оволодіти основами фонетики, засвоїти 

техніку читання та поповнювати лексичний запас в першу чергу на базі інтернаціональної 

лексики. 

Загальний обсяг активної лексики на кінець першого етапу навчання складає близько 

1500 лексичних одиниць 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

По закінченню першого року навчання студент повинен: 
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знати: фонетичну будову мови; лексичні одиниці загальної тематики та за темами 

усного мовлення „Сім’я”, „На уроці французької мови“, „Свята та вільний час”; утворення 

та вживання Présent de l’Indicatif, Passé Composé, Imparfait.   

вміти:  
 розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази і прості речення, спрямовані на 

задоволення конкретних потреб.  

 представити себе й інших, поставити питання іншим людям щодо їхньої особи — 

наприклад, де людина живе, яких людей вона знає або які речі вона має — і 

відповідати на запитання такого типу.  

 порозумітися у простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко.  

На другому році навчання продовжується удосконалення вимови, усного мовлення, 

читання. На основі знань з граматики, а також уміння працювати зі словником 

продовжується розвиток навичок читання літератури за фахом та починається робота по 

навчанню учбовому реферуванню та анотуванню текстів. Загальний обсяг активної 

лексики на кінець другого року навчання складає близько 2000 лексичних одиниць. 

По закінченню другого року навчання студент повинен: 

знати: лексичний матеріал - близько 2000 лексичних одиниць та граматичну будову 

мови у межах підручника І.Н. Попової (Gérondif, умовний спосіб, узгодження часів), 

лексичні одиниці за темами усного мовлення „Україна”, „Франція” „Система освіти у 

Франції”, „Моя майбутня професія”. 

вміти:  

 розуміти речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього 

стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева 

географія, працевлаштування). 

 спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого 

обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. 

описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та 

пояснити безпосередні потреби. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показника 

Галузь знань (предметна 

область), напрям, 

спеціальність, рівень вищої 

освіти / освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

для денної форми 

навчання  - 6 

(І семестр – 1,5 

ІІ семестр – 1,5 

Ш семестр – 1,5 

ІV семестр – 1,5) 

 

Галузь знань (предметна 

область) 

0203 Гуманітарні науки  

0201 Культура  

0102 Фізична культура, 

спорт та здоров’я людини  
 

 

Напрям:  

6.020301 Філософія  

6.020101 Культурологія 

6.010203 Здоров’я людини 

 

 

Спеціальність: 

6.020301 Філософія  

6.020101 Культурологія   

 

 

Рівень вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний 

рівень) 

бакалавр_ 

 

 
 

Нормативна 

Рік підготовки 

для заочної форми 

навчання - 6 

(І семестр – 1 

ІІ семестр – 1 

Ш семестр – 1 

ІV семестр –1 

V семестр – 1 (для 

напряму ЗЛ) 

VI семестр – 1(для 

напряму ЗЛ)) 

 

1-й  - 2 й 1-й - 3-й 

Семестр 

1-й – 4-й 1-й – 6-й 

Загальна кількість годин  

для денної форми 

навчання 

1-й рік – 108 

2-й рік – 108 

 

для заочної форми 

навчання 

1-й рік –72 

2-й рік –72 

3-й рік -72 

Практичні 

всього – 136 

(126(для 

напряму ЗЛ)) 

 год. 

(І семестр –

34 ; 

ІІ семестр –

34 (30(для 

напряму ЗЛ)) 

; 

Ш семестр – 

34; 

ІVсеместр –

34 (28(для 

напряму 

ЗЛ)). 

всього - 44 год. 

(І семестр –8 ; 

ІІ семестр – 4 ; 

Ш семестр –4; 

ІVсеместр –6 

V семестр –

6(для напряму 

ЗЛ) 

VI семестр-16 

(для напряму 

ЗЛ)) 

Самостійна робота 

всього -  80 

(90(для 

напряму ЗЛ)) 

год. 

(І семестр –

20 ; 

всього – 172 

год. 

(І семестр – 28; 

ІІ семестр –32; 

Ш семестр –

32; 
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ІІ семестр –

20 (24(для 

напряму 

ЗЛ)); 

Ш семестр – 

20; 

ІVсеместр – 

20 (26(для 

напряму 

ЗЛ)). 

ІVсеместр –30;  

V семестр –

30(для 

напряму ЗЛ); 

VI семестр-

20(для 

напряму ЗЛ)) 

Вид контролю:  

1-й семестр – 

залік 

2-й семестр – 

залік 

3-й семестр – 

залік 

4-й семестр - 

екзамен 

2-й семестр – 

залік 

3-й семестр – 

залік 

4-й семестр – 

залік 

6-й семестр-

екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 170 % (140%(для напряму ЗЛ)) 

для заочної форми навчання –  26% 

 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

 Семестр 1 

 Розділ 1. Граматика 

Іменник (рід, число, вживання). Артикль (означений, неозначений, злитний; вживання, 

невживання). Прикметники (займенникові, присвійні, вказівні). Дієслова І, II та III груп 

(présent) та наказовий спосіб (impératif). Зворот c´est. Безособові звороти il est, il y a та il 

fait. Порядок слів у французькому реченні. Питальне та заперечне речення. Займенники le, 

la, les. Прислівники та їх місце. Прийменники à, de. Кількісні та порядкові числівники. 

 

Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів за темами (діалогічне говоріння). 

Розмовні теми (монологічне говоріння): Тема 1. Привітання. Знайомство. Тема 2. 

Навчання в університеті. Тема 3. Сім’я. 

 

 Розділ 3. Фонетика 

Вступний фонетичний курс. Алфавіт. Класифікація французьких приголосних. 

Напівголосні звуки. Система голосних звуків. 

 

 Семестр 2 

 Розділ 1. Граматика 

Майбутні часи futur immédiat та futur simple. Минулі часи passé immédiat, passé composé, 

impаrfait. Утворення та вживання. Особові придієслівні займенники. Займенникові 

(зворотні) дієслова. Прикметники та прислівники – même, tout. Ступені порівняння 

прикметників. 
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 Розділ  2. Усна практика 

Складання діалогів за темами (діалогічне говоріння). Розмовні теми (монологічне 

говоріння): Тема 1. Робочий день студента. Тема 2. Свята та вільний час. 

Розділ 3. Лексика 

Читання та переклад текстів країнознавчого та загального характеру. Поповнення 

лексичного запасу.(мінімум 1500 слів). Перекази текстів. 

 

 Семестр 3. 

 Розділ  1. Граматика 

Пасивна форма. Утворення та вживання часів: passé simple, plus-que-pаrfait, futur dans le 

passé. Узгодження часів індикативу. Gérondif. Відносні займенники (qui, que, dont, auquel, 

etc.). 

Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів за темами (діалогічне говоріння): 2-3 діалоги. 

Розмовні теми (монологічне говоріння): Тема 1. Місто, в якому я живу. Тема 2. Україна. 

Тема 3. Система освіти у Франції. 

Розділ 3. Лексика 

Удосконалення навичок оглядового читання на матеріалі спеціальної літератури. Читання 

та переклад простих текстів за фахом. 

 

Семестр 4.  

Розділ 1. Граматика  

Утворення та вживання: conditionnel présent, conditionnel passé, subjonctif. Вживання часів 

у підрядному та умовному реченні. Жіночий рід іменників та прикметників. Дієслівні 

перифрази: faire + infinitif, laisser + infinitif, avoir à + infinitif та інші. Особливості 

перекладу. Інфінітивні та дієприкметникові звороти. 

Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів за різними темами (діалогічне говоріння): 2-3 діалоги. 

Розмовні теми (монологічне говоріння): Тема 1. Франція. Тема 2. Моя майбутня професія. 

Розділ 3. Лексика 

Читання та переклад текстів науково-популярного характеру за фахом. Поповнення 

лексичного запасу (мінімум 2000 слів). 

 

Семестр 5. 

Розділ 1. Граматика  

Займенники en, y. Неозначні займенники та прикметники aucun, quelques, quelques - uns. 

Узгодження часів в складних реченнях з придатковим реченням умови. Наголосні форми 

займенників. Утворення та вживання умовного способу. 

 Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів за різними темами (діалогічне говоріння): 2-3 діалоги. 

Розмовні теми (монологічне говоріння): Тема 1. Подорожі та зустрічі. 2. Відносини 

батьків та дітей. 

Розділ 3. Лексика 

Читання та переклад текстів науково-популярного характеру за фахом. Поповнення 

лексичного запасу. 

 

Семестр 6. 

Розділ 1. Граматика  

Займенник та прислівник  tout. Утворення та вживання минулого часу умовного способу. 

Неозначна форма дієслів. Вказівні займенники. Утворення та вживання  futur immédiat та  

passé immédiat dans le passé. 
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 Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів за різними темами (діалогічне говоріння): 2-3 діалоги. 

Розмовні теми (монологічне говоріння): Тема 1. Плани на майбутнє. 2. Машини 

(механізми) та людина. 

Розділ 3. Лексика 

Читання та переклад текстів науково-популярного характеру за фахом. Поповнення 

лексичного запасу (мінімум 2500 слів). 

.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма заочна форма 

усього  У тому числі усього  у тому числі 

П с. р. п с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1. 

Розділ 1. Граматика 20 14 6 13 3 10 

Розділ 2. Усна 

практика  

9 5 4 11 3 8 

Розділ 3.Фонетика 25 15 10 12 2 10 

Разом за семестр 54 34 20 36 8 28 

Семестр 2.  

Розділ 1. Граматика 30(28) 24(20) 6(8) 14 2 12 

Розділ 2. Усна 

практика  

16 6 10 11 1 10 

Розділ 3.Лексика 8(10) 4 4(6) 11 1 10 

Разом за семестр 54 34(30) 20(24) 36 4 32 

 Усього 

годин  

108 68(64) 40(44) 72 12 60 

 

Семестр 3. 

Розділ 1. Граматика 21 15 6 14 2 12 

Розділ 2. Усна 

практика  

15 9 6 11 1 10 

Розділ 3.Лексика 18 10 8 11 1 10 

Разом за семестр 54 34 20 36 4 32 

Семестр 4. 

Розділ 1. Граматика 20(18) 14(10) 6(8) 14 2 12 

Розділ 2. Усна 

практика  

22 12(10) 10(12) 10 2 8 

Розділ 3.Лексика 12(14) 8 4(6) 12 2 10 

Разом за семестр 54 34(28) 20(26) 36 6 30 

 Усього 

годин  

108 68(62) 40(46) 72 10 62 

Семестр 5. 

Розділ 1. Граматика    14 2 12 

Розділ 2. Усна 

практика  

   10 2 8 

Розділ 3.Лексика    12 2 10 
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Разом за семестр    36 6 30 

Семестр 6. 

Розділ 1. Граматика    16 6 10 

Розділ 2. Усна 

практика  

   12 6 6 

Розділ 3.Лексика    8 4 4 

Разом за семестр    36 16 20 

 Усього 

годин  

   72 22 50 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Семестр 1  

1.1 Особливості вимови французьких приголосних, алфавіт 2 

   2.1 

3.1 

Порядок слів у реченні. Ритмічна група. Зчеплення. 

Урок 1. Звуки [a, i].  

2 

2 

1.2 

2.2 

Урок 2. Звуки [e, ε].  

Відмінювання дієслів 1 та 2 групи (présent). Артикль. Утворення 

жіночого роду та множини іменників. 

3 

2 

1.3 

2.3 

3.3 

Урок 3. Звуки [y, ǿ, ].  

Заперечна форма дієслова, III група дієслова.  

Вказівні та присвійні прикметників. 

2 

2 

2 

1.4 

2.4 

Урок 4. Звуки [u, o].  

Безособові дієслова. Питальне речення. Злиті артиклі. 

2 

2 

1.5 Розмовна практика «Навчання на уроці французької мови» 3 

1.6 

2.6 

Урок 5. Звуки [ã, j, õ].  

Звороти il y a, ce sont. 

2 

2 

1.7 Введення лексики по темі «Сім’я». Бесіда по темі. 2 

1.8 

2.8 

Урок 6. Звуки [ŋ, ε]. 

Особові придієслівні займенники. Прийменники місця. 

2 

2 

 Семестр 2  

1.1 

2.1 

Займенникові дієслова. Урок 7. Звуки [w, ŋ]. 

Читання та переклад текстів країнознавчого та загального 

характеру. 

4 

4 

1.2 Неозначені прикметники ¨tout, même¨ etc. 4 

1.3 Минулі часи Passé composé. Утворення, вживання. 4 

1.4 Passé Composé займенникових дієслів 4 

1.5 Бесіда за темою «Робочий день студента» 4 

1.6 Утворення та вживання Imparfait. 4 

1.7 Бесіда по темі «Свята та вільний час». 2 

1.8 Майбутні часи. Утворення, вживання. 4 

 Семестр 3  

1.1 

2.1 

Повторення вживання минулих часів. 

Урок 1. Читання, переклад текстів за фахом, переказ тексту А. 

4 

3 

1.2 

2.2 

Урок 2. Читання, переклад текстів за фахом, переказ тексту А.  

Пасивна форма. Gérondif. Утворення та вживання, особливості 

перекладу в наукових текстах. 

3 

4 

1.3 Бесіда по темі «Україна». 3 

1.4 Урок 3. Читання, переклад текстів за фахом, переказ тексту А. 2 
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2.4 

3.4 

Узгодження часів індикативу.  

Вживання plus-que-parfait та futur dans le passé. 

4 

4 

1.5 

2.5 

Урок 4. Читання, переклад текстів за фахом, переказ тексту А .  

Відносні займенники qui, que, dont, auquel etc. 

2 

3 

1.6 Бесіда по темі «Система освіти у Франції» 2 

 Семестр 4  

1.1 

 

2.1 

Утворення та вживання часів умовного способу. Узгодження в 

підрядних реченнях.  

Урок 5. Читання, письмовий переклад текстів В, С. Переказ тексту 

А. 

4 

 

2 

1.2 

 

Урок 6. Читання, письмовий переклад текстів В, С. Переказ тексту 

А. Вивчення кліше для анотування та реферування текстів. 

2 

1.3 Розмовна практика «Франція». 2 

1.4 

2.4 

Урок 7. Читання та переказ тексту А. Реферування текстів В, С.  

Дієслівні перифрази, інфінітивні звороти. 

2 

4 

1.5 

 

2.5 

Урок 8. Читання та переказ тексту А. Письмовий переклад та 

реферування тексту В.  

Особливості перекладу абсолютних дієприкметникових зворотів. 

2 

 

2 

1.6 

2.6 

Урок 9. Читання та реферування текстів уроку.  

Утворення та вживання subjonctif. 

2 

4 

1.7 Бесіда по темі «Моя майбутня професія». 2 

 Семестр 5  

1.1. Займенники en, y.  Cкісні речення. Дієслова на – eindre, -aindre,      

-oindre. Дієслово  acceuillir.  

Читання та письмовий переклад текстів: Partir en vacances: toujours 

en luxe? Voyages. Читання, обговорення текстів: En avion (d´après 

M.Lévy), mon paradis sur mer.  

1 

1.2. Займенники en, y з займенниковими дієсловами. Неозначні 

займенники та прикметники aucun, quelques, quelques - uns. 

Умовний спосіб. Вживання часів в складному реченні з 

придатковим реченням умови. Один з випадків невживання 

артиклю (прикладка). Дієслово apercevoir. 

Читання та письмовий переклад текстів: La géographie de la 

France. Géographie d´un pays. Читання, обговорення текстів: La 

France au vol d´oiseau. (d´après E. Orsenna)Algérie. 

1 

1.3. Місце двох займенників – додатків. Минулий час умовного 

способу. Складне речення з придатковим реченням умови (огляд). 

Місце прикметника – означення. Сполучники часу. Дієслова   

mourir, naître. 

Читання та письмовий переклад текстів:Lyon. Ville. Читання, 

обговорення текстy: La Rochelle. 

1 

1.4 Бесіда за темою «Подорожі та зустрічі» 1 

1.5 Особисті займенники – додатки (повторення). Наголосні форми  

особистих займенників – додатків що вживаються замість 

додатків з прийменником à. Особисті займенники – додатки 

(огляд). Інфінітивні речення. Займенникові дієслова взаємної дії. 

Дієслова plaire, se taire. 

Читання та письмовий переклад текстів:La vérité sur la syber - 

rencontre. Portrait.Читання, обговорення текстiв: C´est peut – être 

ça, l´amour. (d´après Ph. Adler) L´éducation sentimental (d´après G. 

Flaubert). 

1 

1.6 Відносні займенники qui, que, don’t, où. Присвійні займенники.  
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Заперечний сполучник ni. Дієслова на – uire. 

Читання та письмовий переклад текстів:Adolescence éternelle. 

Relations parents - enfants.  Читання, обговорення текстiв: Junior 

(d´après A. Gavalda). Pourquoi les garcons sont-ils forts en science?. 

1 

1.7 Складні відносні займенники. Утворення теперішнього часу 

умовного способу. Умовний спосіб після дієслів та висловів 

волевиявлення. Умовний спосіб в незалежних реченнях. 

Читання та письмовий переклад текстів: Enseignement supérieur. 

Etablissement d´ un enseignement supérieur.  Читання, обговорення 

текстiв: Chevalier à la plume d´or (d´après E. Orsanna). Pourquoi les 

jeunes Français sont si mauvais en langues étrangères? 

1 

1.8 Бесіда за темою «Відносини батьків та дітей»  

 Семестр 6  

1.1 Умовний спосіб в придаткових реченнях – додатках (вислів 

почуттів). Минулий час умовного способу. Посилююча частка nе. 

Неозначна форма дієслова: часи та деякі випадки вживання. 

Вказівні займенники. Займенник tout.  

Читання та письмовий переклад текстів: Quel avenir pour les jeunes 

diplômés. Métiers.  Читання, обговорення текстiв: Trouver sa voie 

dans la vie (d´après M.Page). Lettre de motivation. 

2 

1.2 Умовний спосіб після дієслів та вислівів із сумнівом. Вказівні 

займенник і (продовження). Казуативні конструкції. 

Узагальнююче значення неозначного артиклю.  Прислівник tout.  

Дієслово suffire. 

Читання та письмовий переклад текстів: Ambassadeur. Diplomatie.  

Читання, обговорення текстiв: Une visite au Caire (d´après F.Zeller). 

Lettre officielle d´invitation. 

2 

1.3 Умовний спосіб в придаткових реченнях обставини. Вказівні 

займенники ce, cela, ça, ceci. Часи вживання  futur immédiat та  

passé immédiat dans le passé. Узгодження часів (повторення). 

Вживання часів дієслів та маркерів минулого часу в плані 

минулого.  

Читання та письмовий переклад текстів: Journaliste au long cours. 

Journalisme.  Читання, обговорення текстiв: Mes debuts dans le 

journalisme. (d´après Ph.Labro). Un clawn McDonald´s victim d´un 

enlèvement, faits divers. 

2 

1.4 Бесіда за темою «Плани на майбутнє» 2 

1.5 Прикметник tout. Прикметник та займенник autre. Час futur 

antérieur. Заперечувальні слова plus, jamais, rien, personne, nulle 

part. Деякі особливості прислівника plus. Вживання артиклю в 

заперечувальних конструкціях.  

Читання та письмовий переклад текстів: Téléphone portable, 

ordinateur, appareils électroménagers. Читання, обговорення текстiв: 

Une soirée rote (d´après A. Gavalda). Bouilloire  électrique, mode 

d´emploi. 

2 

1.6 Прислівник, прикметник, займенник même. Герундій та 

дієприкметник теперішнього часу. Дієприкметники теперішнього 

та минулого часу. Прикметники, що вживаються в якості 

прислівників. Деякі особливості прислівників, що утворюються за 

допомогою закінчення – ment. Вживання детермінативів з 

іменниками – назвами частин тіла. 

Читання та письмовий переклад текстів:Les Français 

2 
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consommateurs de soins médicaux. Anatomie humaine, santé. 

Читання, обговорення текстiв:Camille est malade (d´après A. 

Gavalda). Malbouffe, pourquoi c´est si bon. Article de presse/lettre de 

lecteur.  

1.7 Складний дієприкметник минулого часу. Обороти, що виділяють 

слово (словосполучення). Займенники quelqu´un, chaqu´un, soi. 

Читання та письмовий переклад текстів:Le loisir est devenu un droit 

essentiel. Loisir, sport. Читання, обговорення текстiв:Le mal- être de 

Claire (d´après O. Adam). Judo club.vichyssais. Affiche pour une 

activité culturelle. 

2 

1.8 Бесіда за темою «Машини (механізми) та людина» 2 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

Форма 

контролю 

1 Семестр 1 

Підготовка до практичних 

занять. 

Вивчення активної лексики та 

монологів за темами: 

Тема 1. Привітання. 

Знайомство.  

Тема 2. Навчання в 

університеті. 

Тема 3. Сім’я. 

20 

поточний та 

підсумковий 

контроль 

2 Семестр 2 

Підготовка до практичних 

занять. 

Вивчення активної лексики та 

монологів за темами: 

Тема 1. Робочий день студента. 

Тема 2. Свята та вільний час. 

20(24) 

поточний та 

підсумковий 

контроль 

3 Семестр 3 

Підготовка до практичних 

занять. 

Вивчення активної лексики та 

монологів за темами: 

Тема 1. Місто, в якому я живу. 

Тема 2. Україна. 

Тема 3. Система освіти у 

Франції. 

20 

поточний та 

підсумковий 

контроль 

4 

 
Семестр 4 
Підготовка до практичних 

занять. 

Вивчення активної лексики та 

монологів за темами: 

Тема 1. Франція.  

Тема 2. Моя майбутня професія. 

20(26) 

поточний та 

підсумковий 

контроль 

5 Семестр 5 
Підготовка до практичних 

занять. 

30 поточний та 

підсумковий 

контроль 
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Вивчення активної лексики та 

монологів за темами: 

Тема 1. Подорожі та зустрічі.  

Тема 2. Відносини батьків та 

дітей. 

6 Семестр 5 
Підготовка до практичних 

занять. 

Вивчення активної лексики та 

монологів за темами: 

Тема 1. Плани на майбутнє.  

Тема 2. Машини (механізми) та 

людина. 

20 поточний та 

підсумковий 

контроль 

 

 
 

7. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачаються 

 
8. Методи навчання 

Методичні прийоми навчання: 

1. Словесні методи навчання: розповідь, бесіда, пояснювання граматичного матеріалу. 

2. Наочні методи навчання: демонстрація, ілюстрація. 

3. Практичні методи навчання: письмові вправи, аналіз тексту. 

4. Рольові ігри. 

5. Робота з підручником. 

 
9. Методи контролю 

 Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування; 

 метод письмового контролю: письмовий залік, екзамен; 

 метод тестового контролю: контрольна робота; 

 метод самоконтролю. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Бали:  Бали: підсумкова робота Сума балів 

Практичні 

заняття 

60 

(30* + 30**) 

( поточна успішність + 

письмова контрольна 

робота) 

40*** 100 

* поточна успішність середній бал ×6. 

** контрольна робота        

*** середній бал ×8 

 

 

 

Форми контролю навчальних здобутків студентів: 

Тема 1 та Тема 3 – лексико-граматичний переклад. 

Тема 2 – усна відповідь; словниковий диктант. 

Тест вважається виконаним, якщо студент правильно виконує не менш 50% завдань. 
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Письмова контрольна робота 

Тестові завдання на множинний вибір 

Кількість 

завдань 

кількість контрольних 

елементів 
кількість балів час виконання 

30 30 

30 

( по 1 балу за кожну вірну 

відповідь) 

45 хвилин 

15 15 
15 (по 2 бали кожну вірну 

відповідь) 
45 хвилин 

 

 

Письмова підсумкова робота (залік) 

1. Переклад тексту з іноземної мови рідною (залік) 

тип завдання 

кількість 

контрольних 

елементів 

кількість знаків кількість 

балів час виконання 

переклад 

тексту 

 

20 

500 (700-1200 

відповідно 

семестру) 

 

20 45 хвилин 

 

2. Лексико-граматичний переклад (залік) 

тип завдання 

кількість 

контрольних 

елементів 

кількість знаків кількість 

балів час виконання 

переклад 

речень з рідної 

мови 

іноземною 

 

20 

 

500  

 

20 
45 хвилин 

 

Письмова підсумкова робота (екзамен) 

1.Переклад тексту з іноземної мови рідною (екзамен) 

тип завдання 

кількість 

контрольних 

елементів 

кількість знаків кількість 

балів час виконання 

переклад 

тексту 

 

20 

 

1500  

 

20 45 хвилин 

 

2.Анотування тексту (екзамен) 

тип завдання 
кількість контрольних 

елементів 
кількість балів 

час 

виконання 

Анотування  

загальнонаукового тексту 
10 речень 20 45 хвилин 
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Шкала відповідності оцінки (за національною системою)  

кількості штрафних балів для перекладу 

 

Кількість 

активних 

моментів 

Кількість 

штрафних 

балів на 

«відмінно» 

Кількість 

штрафних балів 

на «добре» 

Кількість 

штрафних 

балів на 

«задовільно» 

Кількість штрафних 

балів на 

«незадовільно» 

40 0 – 4 4,5 – 12 12,5 – 20 20,5 і більше 
  

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену Для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Базова література 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Manuel de français. – М., 2005. – 568с. 

2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М Грамматика французского языка. – 

М.,2005. – 475с. 

3. Бражникова Т.Ю., Конопельцева Л.В. Відкриваємо Францію. – Харків 2003.-119с. 

Бражникова Т.Ю., Конопельцева Л.В. Франція сьогодні. – Харків 2004.-112 c. 

 

Допоміжна література 
1. С. Є. Опацький «Français. Niveau débutant».Київ, Ірпінь, 2002. - 312 с.: іл. 

2. M. Orieux et. M. Everaere. Leçons de choses. Cours moyen. Classiques Hachette. Paris. 

1954. – 130 c. 

3. Godier, S. Moreau, M. Moreau. Les leçons de choses. Aux cours moyen et supérieur. 

Fernand Nathan. 1955. – 192 c. 

4. Godier, S. Moreau, M. Moreau. Les leçons de choses. Au cours élémentaire. Fernand 

Nathan. 1954. – 124 c. 

 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. http://musibiol.net/biologie/ 

2. http://www.didier-pol.net/6LEX-SMS.html 

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_fran%C3%A7aise 

4. http://www.delices-du-monde.fr/recettes-francaise.html 

5. http://www.hku.hk/french/starters/fetes.htm 

6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_la_Sant%C3%A9 
 
 

http://www.delices-du-monde.fr/recettes-francaise.html
http://www.hku.hk/french/starters/fetes.htm

