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кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
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денна форма 

навчання 

заочна форма 
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Кількість кредитів  –  

Денна /  

І - 4.0 / 3.0 

ІІ – 2.0 /3.0 

ІІІ – 2.0 /3.0 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
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Напрям підготовки  
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II-2          II-2 
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Скорочена форма 
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2-й 

1-й 
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Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 Семестри:  

І-й 

ІІ-й 

ІІІ-й 

Загальна кількість годин: 

180 год. /  год.  

Денна              Заочна  

І - 60 год.        І - 60 год 

II-60 год.         II- 60 год 

III- 60 год        III- 60 год. 

Скорочена форма 

ІІІ – 60  

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної / заочної форми 

навчання: 

аудиторних –  

І - 2 / 0.5  

ІІ – 2 / 0.5 

ІІІ –2 / 0.5  

Скорочена форма  

ІІІ - 2 

Самостійної роботи 

студента –  

І – 2 /3.4  

ІІ– 2 /3.4 

ІІІ – 2 / 3.3 

Скорочена форма  

ІІІ – 2  

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

I-30 год. 

II-30 год. 

III-30 год. 

ІІІ 3– 26 год. 

I-8 год. 

II-8 год. 

III-8 год.  

Самостійна робота 

I-30 год. 

IІ - 30 год. 

ІІІ – 30 год. 

Скорочена 

форма – 30 

год.  

 

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю:  

1 семестр -  

2 семестр залік, 2 год 

3 семестр екзамен, 3 год.  

   



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Глобалізаційні процеси нашого часу вимагають від спеціалістів різних 

галузей  знання хоча б однієї іноземної мови. Знання однієї з іноземних мов є 

основоположною умовою реалізації Болонських принципів, метою яких є 

піднесення престижу української вищої освіти в світовому освітньому 

просторі,  підвищення якості вищої освіти, забезпечення на цій основі 

фахової конкурентоспроможність випускників українських вузів на світових 

ринках праці. Крім того, студенти мають можливість навчатися у вищих 

навчальних закладах за кордоном. Власне це й визначило мету та завдання 

даної типової програми з французької мови для студентів неспеціальних 

факультетів.  

Запропонована програма призначена для студентів, які продовжують 

вивчення французької мови на основі знань, набутих у середньому учбовому 

закладі. Отже, мета вивчення французької мови в університеті полягає у 

поглибленні набутих знань та вдосконаленні практичних навичок у різних 

видах мовленнєвої  діяльності.  

Відповідно до зазначеної мети, студенти повинні оволодіти основами 

сучасної французької мови на кваліфікаційному рівні й вміти: 

- читати й перекладати оригінальні тексти зі спеціальності для 

отримання необхідної інформації; 

- резюмувати прочитаний текст за фахом іноземною мовою;  

- анотувати україномовний текст французькою мовою;     

- вести бесіду іноземною мовою за темою своїх наукових пошуків;   

- брати участь в усному спілкуванні на побутову тематику, 

передбаченою програмою. 

У результаті опанування навчальним матеріалом студенти повинні 

оволодіти:  

- основами просодії французької мови;  

- нормативною системою французької граматики;  

- оптимальним словниковим запасом лексичних одиниць за фахом;    

- певними мовленнєвими навиками спілкування на побутову та наукову 

тематику;   

- принципами перекладу та реферування фахових текстів.   

Курс вивчення французької мови на неспеціальних факультетах 

поділений на три етапи, кожний з яких має свою навчальну мету та обсяг 

завдань, які конкретизуються  відповідно до освітньо-кваліфікаційних 

характеристик різних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр), визначених у 

чинних документах Міністерства освіти і науки України та виділеної у 

навчальних планах сітки годин.  

На І етапі систематизуються і узагальнюються знання мови, здобуті в 

середньому навчальному закладі, закладається фонетична, граматична та 

лексична база для подальшої роботи студента над мовою. Особлива увага 

приділяється оволодінню звуками та основними типами інтонації і розвитку 

навичок розмовної мови. Формуються навички читання суспільно-політичної 

літератури та адаптованої літератури за фахом.  



Перший етап розпочинається з корективного курсу, що являє собою 

певну систему лексико- граматичних вправ, спрямовану на опрацювання 

навичок правильної вимови, інтонації, навичок читання та усного 

мовлення в межах шкільної програми, на основі яких можна розпочати 

вузівський курс. 

На П етапі продовжується вдосконалення навичок читання та мовлен-

ня, але порівняно з І етапом більше часу відводиться навчанню навичкам 

читання та розуміння наукового тексту. Особливого значення набувають 

вправи, що навчають вмінню самостійно розкривати значення слів та сло-

восполучень на основі словотворення, контексту, мовної здогадки. 

ІІІ етап характеризується переходом до самостійної роботи над оригі-

нальною літературою за фахом. Значне місце відводиться усному та 

письмовому перекладу, навчанню навичкам реферування та анотування, 

складанню тезисів, доповідей, повідомлень за темами курсових робіт. 

 

 

2. Теоретичний зміст програми навчальної дисципліни 

Модуль 1. Французька орфоепія. Лексико-граматичний курс 

 Тема 1. Тестування мовних знань студентів за шкільною програмою: 

фонологічний рівень (читання), граматичний рівень (писання), лексичний 

рівень (орфографія), мовлення (комунікативна компетенція)  

Фонетика. Читання літер C/G / E та буквосполучень ch, ph, qu, tion. 

Загальна характеристика звукової системи французької мови. Система 

приголосних та особливості їх артикуляції в порівнянні з приголосними 

української мови. Наголос і поділ мовного потоку на ритмічні групи. 

Розмовна тема «Знайомство». (2 год) 
Тема 2. Фонетика Правила читання букви E, невимовні кінцеві 

приголосні.  

Граматика: Особові займенники-підмети. Морфологічні групи дієслів. 

Теперішній час. Відмінювання дієслів 1 групи у Présent 3-х формах. 
Наказовий спосіб. Заперечна форма. Загальне питання.  

Лексика та текст зі спеціальності. (4 год.) 

Тема 3. Фонетика: Правила читання буквосполучень (eu, oeu, ou-u).  

Граматика: Основні правила утворення жіночого роду прикметників та 

іменників. Основні правила утворення множини іменників та прикметників. 

Питання до прямого додатку. Питання до підмета. Відмінювання дієслова ІІІ 

групи être. Лексика та текст зі спеціальності. (6 год.)  

Модуль-контроль. (2 год.) 

Змістовий модуль 2. Фонетичний та лексико-граматичний курс з 

елементами професійної лексики. 

Тема 1. Фонетика: Читання буквосполучення -on, -om та – ill; -il. 

Граматика: Неозначений та означений артиклі. Вживання артикля після 

звороту c’est та ce sont. Невживання артикля. Безособовий зворот il y a. 

Вказівні та присвійні прикметники. 

Лексика та текст зі спеціальності. (6 год. ) 



Тема 2. Фонетика: Буквосполучень –au ; -eau, –ui ; -uy, – oi, - oy, – ion. 

Граматика: Кількісні числівники. Відмінювання дієслова ІІІ групи avoir. 

Відмінювання дієслова ІІІ групи faire.  Питальний прислівник combien. 

Питальний прислівник quel. Лексика та текст зі спеціальності. Розмовна тема: 

«Ma famille». (8 год.) 

Модуль-контроль. (2 год.) 

 

ІІ семестр.  

Змістовий модуль 3. Лексично-граматичні аспекти з елементами 

розмовної практики та професійної лексики.  

Тема 1. Фонетика : Читання буквосполучень -en ; -em ; -an ; -am.  

Граматика: Відмінювання дієслів ІІІ групи prendre, apprendre, 
comprendre. Відмінювання дієслів І групи на – e . er ; - é . er. Питання до 

підмета. Особові придієслівні займенники-додатки. Питальний прикметник 

comment. Розмовна тема: «Моє навчання» та «Пори року» (8 год) 

Тема 2.  Фонетика : Читання буквосполучень – in, - im, - un, -  um, - ain, -
aim, ain – aim. Граматика: Дієслова ІІІ групи aller. Злитий артикль. 
Питання до не прямого додатка (à qui, de qui, de quoi). Розмовна тема: 
«Моя особистість». (6 год.) 
Модуль-контроль. (2 год.) 

Змістовий модуль 4. Лексично-граматичні аспекти з елементами 

розмовної практики та професійної лексики.  

Тема 1. Повторення фонетичного курсу.  

Граматика: Питальні прислівники où / d’où, quand, pourquoi. 
Відмінювання дієслів ІІ групи. Займенникові дієслова. Розмовна тема: «мій 

робочий день». Телефона розмова.  (6 год.) 

Тема 2.  Текст зі спеціальності. Граматика: Утворення futur immédiat. Passé 

proche (immédiat). (6 год.) 

Модуль-контроль. (2 год.) 
Залік  

 

ІІІ семестр.  

Змістовий модуль 5. Лексично-граматичні аспекти в професійних 

текстах.  
Тема 1. Граматика: Утворення Passé composé, відмінювання з avoir та  
être на прикладі тексту зі спеціальності Розмовна тема: «Їжа». ( 6 год.) 
Тема 2. Вивчення минулого незавершеного часу (imparfait) та порівняння з  

(passé composé) на прикладі тексту зі спеціальності (4 год.)  
Тема 3. Вивчення  майбутнього часу (Futur simple), на прикладі  тексту зі 
спеціальності. (4 год.) 

Модуль-контроль. (2 год.) 
Змістовий модуль 6. Лексико-граматичні принципи французької мови 

в професійних текстах.  



Тема 1.   Вивчення умовного часу (Coditionnel présent). Умовні речення. 

Вивчення лексики зі спеціальності. (6 год.)           
Тема 2. Le gérondif – дієприкметник, на прикладі тексту зі спеціальності. 
Вивчення лексики зі спеціальності. (4 год.) 
Тема 3. Повторення вивченого граматичного матеріалу. Підготовка до 
екзамену. (2 год.) 
Модуль-контроль (2 год.) 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п л

а

б 

інд с.р. л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 7 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Французька орфоепія. Лексико-граматичний курс 

Тема 1. Тестування мовних знань 

студентів за шкільною програмою: 

фонологічний рівень (читання), 

граматичний рівень (писання), 

лексичний рівень (орфографія), 

мовлення (комунікативна 

компетенція)  

Фонетика. Читання літер C/G / E та 

буквосполучень ch, ph, qu, tion. 

Загальна характеристика звукової 
системи французької мови. Система 

приголосних та особливості їх 

артикуляції в порівнянні з 

приголосними української мови. 

Наголос і поділ мовного потоку на 

ритмічні групи. Розмовна тема 

«Знайомство». 

4  2   2 12  2   10 

Тема 2 Фонетика Правила читання 

букви E, невимовні кінцеві 

приголосні.  

Граматика: Особові займенники-

підмети. Морфологічні групи дієслів. 

Теперішній час. Відмінювання дієслів 
1 групи у Présent 3-х формах. 

Наказовий спосіб. Заперечна форма. 

Загальне питання.  

Лексика та текст зі спеціальності. 

8  4   4 11  1   10 

Тема 3.  Фонетика: Правила читання 

буквосполучень (eu, oeu, ou-u).  

Граматика: Основні правила 

утворення жіночого роду 

прикметників та іменників. Основні 

правила утворення множини 

іменників та прикметників. Питання 

до прямого додатку. Питання до 
підмета. Відмінювання дієслова ІІІ 

групи être. Лексика та текст зі 

спеціальності. 

14  6   8 11  1   10 

Модуль-контроль 4  2   2       

Разом за змістовим модулем 1 30  14   16 34  4   30 



Змістовий модуль 2. 

Фонетичний та лексико-граматичний курс з елементами професійної лексики. 

Тема 1.  Фонетика: Читання 

буквосполучення -on, -om та – ill; -il. 

Граматика: Неозначений та 

означений артиклі. Вживання артикля 

після звороту c’est та ce sont. 
Невживання артикля. Безособовий 

зворот il y a. Вказівні та присвійні 

прикметники. Лексика та текст зі 

спеціальності.  

12  6   6 12  2   10 

Тема 2. Фонетика: Буквосполучень –

au ; -eau, –ui ; -uy, – oi, - oy, – ion. 

Граматика: Кількісні числівники. 

Відмінювання дієслова ІІІ групи avoir. 

Відмінювання дієслова ІІІ групи faire.  

Питальний прислівник combien. 

Питальний прислівник quel. Лексика 

та текст зі спеціальності. Розмовна 
тема: «Ma famille». 

16  8   8 14  2   12 

Модуль-контроль  2  2   -       

Разом за змістовим модулем 2  30  16   14 26  4   22 

Усього годин 60  30 

 

  30 60     52 

Змістовий модуль 3. 

Лексично-граматичні аспекти з елементами розмовної практики та професійної лексики. 

Тема1. Фонетика : Читання 

буквосполучень -en ; -em ; -an ; -am. 

Граматика:Відмінювання дієслів ІІІ 

групи prendre, apprendre, comprendre. 

Відмінювання дієслів І групи на – e . 

er ; - é . er. Питання до підмета. 

Особові придієслівні займенники-

додатки. Питальний прикметник 

comment. Розмовна тема: «Моє 
навчання» та «Пори року»  

16  8   8 15  2   13 

Тема 2. Фонетика : Читання 

буквосполучень – in, - im, - un, -  um, - 

ain, -aim, ain – aim. Граматика: 

Дієслова ІІІ групи aller. Злитий 

артикль. Питання до не прямого 

додатка (à qui, de qui, de quoi). 

Розмовна тема: «Моя особистість». 

12  6   6 15  2   13 

Модуль-контроль  2  2   -       

Разом за змістовим модулем 3  30  16   14 30  4   26 

Змістовий модуль 4.  

Лексично-граматичні аспекти з елементами розмовної практики та професійної лексики. 

Тема 1.  
Повторення фонетичного курсу.  

Граматика: Питальні прислівники où / 

d’où, quand, pourquoi. Відмінювання 

дієслів ІІ групи. Займенникові 

дієслова. Розмовна тема: «мій 

робочий день». Телефона розмова. 

12 

 

 6   6 

 

15  2   13 

Тема2.  
Текст зі спеціальності. Граматика: 

12 

 

 6 

 

  6 15  2   13 



Утворення futur immédiat. Passé proche 

(immédiat). 

Модуль-контроль.  2  2   -       

Разом за змістовим модулем 4 30  14   16  30  4   26 

Усього годин 60  30   30 60  8   52 

Залік  2            

ІІІ семестр  

Змістовий модуль 5. Лексично-граматичні аспекти в професійних текстах. 

Тема 1. Граматика: Утворення Passé 

composé, відмінювання з avoir та  être 

на прикладі тексту зі спеціальності 

Розмовна тема: «Їжа».  

12 

 

 6 

 

  6 

 

10  1   9 

Тема 2. Вивчення минулого 

незавершеного часу (imparfait) та 

порівняння з  (passé composé) на 

прикладі тексту зі спеціальності 

8  4   4 10  1   9 

Тема 3. Вивчення  майбутнього часу 
(Futur simple), на прикладі  тексту зі 

спеціальності. 

8  4   4 10  2   8 

Модуль-контроль  2  2          

Разом за змістовим модулем 5 30  16   14 30  4   26 

Змістовий модуль 6. 

Лексико-граматичні принципи французької мови в професійних текстах. 

Тема 1.   Вивчення умовного часу 

(Coditionnel présent). Умовні речення. 

Вивчення лексики зі спеціальності. 

12  6   6 

 

10  1   9 

Тема 2. Le gérondif – дієприкметник, 

на прикладі тексту зі спеціальності. 

Вивчення лексики зі спеціальності. 

8  4   4 10  1   9 

Тема 3. Повторення вивченого 

граматичного матеріалу. Підготовка 

до екзамену. 

4  2   2 10  2   8 

Модуль-контроль    2  2   -       

Разом за змістовим модулем 6 30  14   14 30  4   26 

Усього годин 60  30   30 60  8   52 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

 

Тестування мовних знань студентів за шкільною програмою: 

фонологічний рівень (читання), граматичний рівень (писання), 

лексичний рівень (орфографія), мовлення (комунікативна 

компетенція)  

Фонетика. Читання літер C/G / E та буквосполучень ch, ph, qu, 

tion. Загальна характеристика звукової системи французької 

мови. Система приголосних та особливості їх артикуляції в 

порівнянні з приголосними української мови. Наголос і поділ 

мовного потоку на ритмічні групи. Розмовна тема 
«Знайомство».  
 

2 год. 

2.  

 

Фонетика Правила читання букви E, невимовні кінцеві 

приголосні. Граматика: Особові займенники-підмети. 

Морфологічні групи дієслів. Теперішній час. Відмінювання 

дієслів 1 групи у Présent 3-х формах. Наказовий спосіб. 
Заперечна форма. Загальне питання.  

4 год. 



Лексика та текст зі спеціальності.  

3. Фонетика: Правила читання буквосполучень (eu, oeu, ou-u). 

Граматика: Основні правила утворення жіночого роду 

прикметників та іменників. Основні правила утворення 

множини іменників та прикметників. Питання до прямого 

додатку. Питання до підмета. Відмінювання дієслова ІІІ групи 

être. Лексика та текст зі спеціальності. 

6год. 

4.  Фонетика: Читання буквосполучення -on, -om та – ill; -il. 

Граматика: Неозначений та означений артиклі. Вживання 

артикля після звороту c’est та ce sont. Невживання артикля. 

Безособовий зворот il y a. Вказівні та присвійні прикметники. 

Лексика та текст зі спеціальності. 

6  год.  

5.  Фонетика: Буквосполучень –au ; -eau, –ui ; -uy, – oi, - oy, – 

ion.Граматика: Кількісні числівники. Відмінювання дієслова ІІІ 

групи avoir. Відмінювання дієслова ІІІ групи faire.  Питальний 

прислівник combien. Питальний прислівник quel. Лексика та 

текст зі спеціальності. Розмовна тема: «Ma famille».  

8 год.  

6. Фонетика : Читання буквосполучень -en ; -em ; -an ; -am. 

Граматика: Відмінювання дієслів ІІІ групи prendre, 
apprendre, comprendre. Відмінювання дієслів І групи на – e . 

er ; - é . er. Питання до підмета. Особові придієслівні 

займенники-додатки. Питальний прикметник comment. 

Розмовна тема: «Моє навчання» та «Пори року»  

 

8год. 

7.  Фонетика : Читання буквосполучень – in, - im, - un, -  um, - 
ain, -aim, ain – aim. Граматика: Дієслова ІІІ групи aller. 
Злитий артикль. Питання до не прямого додатка (à qui, de 
qui, de quoi). Розмовна тема: «Моя особистість».  

6год. 

8.  Тема 1. Повторення фонетичного курсу.  
Граматика: Питальні прислівники où / d’où, quand, pourquoi. 
Відмінювання дієслів ІІ групи. Займенникові дієслова. 
Розмовна тема: «мій робочий день». Телефона розмова.   

6 год. 

9.  Текст зі спеціальності. Граматика: Утворення futur immédiat. 
Passé proche (immédiat). 

6 год.  

11. Граматика: Утворення Passé composé, відмінювання з avoir 
та  être на прикладі тексту зі спеціальності Розмовна тема: 
«Їжа» 

6 год. 

12. Вивчення минулого незавершеного часу (imparfait) та 
порівняння з  (passé composé) на прикладі тексту зі 
спеціальності Порядкові та кількісні числівники. Розмовна 
тема: пори року. Погода.  

4 год. 

13.  Вивчення  майбутнього часу (Futur simple), на прикладі  
тексту зі спеціальності. 

4 год. 

14. Вивчення умовного часу (Coditionnel présent). Умовні 
речення. Вивчення лексики зі спеціальності.  
 

6 год. 

15.  Le gérondif – дієприкметник, на прикладі тексту зі 
спеціальності. Вивчення лексики зі спеціальності.  

4 год. 

16.  Повторення вивченого граматичного матеріалу. Підготовка 
до екзамену.  

2 год. 



 

 

5. Самостійна робота 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Faisons connaissance. Accueillir. 2 

2 Теперішній час дієслів І-ІІ груп. Присвійні прикметники. «Ma 

famille» 

2 

3 Утворення теперішнього часу дієслів IІІ групи (venir, aller, lire, 

écrire, faire, mettre, pouvoir, vouloir, devoir).  

2 

4 Дієслова avoir, être. Вказівні прикметники. Зворот il y a та його 

відмінність від дієслова être. Текст по темі " Notre salle d`études". 

2 

5 Злитий артикль. Питальне речення з простою та скадною  

інверсією. 

2 

6 Питальний прикметник quel, de quelle couleur. “Mon appartement” 2 

7 Inviter, accepter, refuser une invitation. Remercier qqn. 2 

8 Повторення фонетичного курсу. verbes en –frir, -vrir. Texte 

spécialisé. 

2 

9  Кількісні числівники. Лексика по темі «L’heure ». 2 

10 Основні правила утворення множини іменників та прикметників. 

Texte spécialisé. 

2 

11 Основні правила утворення жіночого роду прикметників та 

іменників. Текст «Наш університет». 

2 

12 Утворення складного минулого часу Passé composé. P.p. дієслів, 

що відмінююються з avoir. 

2 

13 Утворення складного минулого часу Passé composé. P.p. дієслів, 

що відмінююються з être. 

2 

14 Утворення  imparfait та його особливості вживання. Offrir un 

cadeau. 

2 

15 Futur simple, verbes irréguliers. Autoriser, interdire.  2 

16 Fixer un rendez-vous. 2 

17 Особові займенники, що грають роль прямого та непрямого 

додатка (форми і вживання). Правило Вожля. Texte spécialisé. 

2 

18 “La France” ( position géographique). Лексика по темі.  2 

19 Exprimer le dégout. 2 

20 Текст по спеціальності.  2 

21 Текст по спеціальності.  2 

22 Les problèmes de la jeunesse.  2 

23 Le voyage (le train,l’avion, le bateau avantages et inconvénients). 2 

24 Утворення plus-que- parfait. Спецтекст.  2 

25 Узгодження часів дійсного способу. Спецтекст.  2 

26 Лексика по темі. “Curiosités de Paris” 2 

27 Lexique: “Les repas”. 2 

28 Texte spécialisé. 2 

29 Лексика по темі. “Ukraine”. 2 

30 Exprimer son intérêt. 1 

31 Si conditionnel. Повторення пройденого матеріалу та перевірка 

якості засвоєння поданого матеріалу. 

2 

32 Вирази з дієсловом avoir. Verbes : plaire, se taire.  1* 



33 Вивчення наукової символіки. 2* 

34 Безособові дієслова. Verbes: falloir, pleuvoir.  1 

35 Спецтекст.  2* 

36 Лексика по темі «Achat» 1 

37  «Au grand magasin» 2 

38 Qualités du caractère. 2 

39 Parler de son état physique 2/ 

40 Граматичні вправи на закріплення Subjonctif 2/ 

41 Médicaments, dans la phrmacie.  1* 

42 Savoir exprimer ses besoins. 1* 

43 Читання та написання резюме спец тексту. 1/* 

44 Повторення всіх видів артиклів, всіх часів: indicatif, conditionnel, 

subjoncif, imperatif. 

1* 

 Разом  90 

83* 

883 

 

7. Методи навчання 

1. Інструктаж  

      2. Консультація 

 

8. Методи контролю 

1/ тестові завдання 

2/ самостійні роботи на практичному занятті 

3/ модульні роботи  

4/ тестові модульні роботи 

                                                                        
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Залі

к 

Сум

а Змістовий модуль №1-2 Змістовий модуль № 3-4 

Т 

1-

2 

Т 

3-

4 

Т 

4-

5 

T 

6-

7 

Т 

8-

9 

Т 

10-

11 

T  

13-

14 

T 

15 

Т 

1-

2 

Т 

3-

4 

Т 

4-

5 

T 

6-

7 

Т 

8-

9 

Т 

10-

11 

T  

13-

14 

T 

15 
40 100 

4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота (екз

аме

н) 

Сум

а 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 

1-

2 

Т 

3-

4 

Т 

4-

5 

T 

6-

7 

Т 

8-

9 

Т 

10-

11 

T  

13-

14 

T 

15 

Т 

1-

2 

Т 

3-

4 

Т 

4-

5 

T 

6-

7 

Т 

8-

9 

Т 

10-

11 

T  

13-

14 

T 

15 
40 100 

4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового для заліку 



проекту (роботи), практики 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
80–89 В 

добре  
70–79 С 

60–69 D 
задовільно  

50–59 Е  

35–49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 
1. Руснак Д.А. Стефурак О.В. Le français élémentaire: курс французької мови для 

початківців: Методичний посібник для студентів неспеціальних факультетів, - Чернівці: 

Рута, 2005. – 84с. 

 

2. Français accéléré : Прискорений курс французької мови: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл./ Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт.. вид., 

випр.. – К.: Видавництво А.С.К., 2005.   

 

3. Abry D. Chalaron M.-L. La nouvelle grammaire des premiers temps / Dominique Abry 

(Auteur), Marie-Laure. –– Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. –– 288 р. 

4. Aküz A., Bazelle-Shamaei B., Bonenfant  J. Exercices de grammaire en contexte, niveau 

débutant / Anne Aküz, Bernadette Bazelle-Shamaei, Joëlle Bonenfant. Paris : - Hachette. – P. 

144.   

5. Brunel F., Valletta A. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. – P., 1991. 

Miquel C. Grammaire en dialogues - Niveau débutant / Claire Miquel. – Cle internationnal.- P.   

128 

7. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices / Claire Miquel. –– Paris : 

Clé internatinal. –– 190 р. 

8. Miquel C. Grammaire en dialogue. Niveau débutant / Claire Miquel. –– Paris : Clé 

internatinal. –– 123 р. 

Рекомендована література 
1. Дроздов А. А. Граматика французької мови в таблицях та схемах.- К., - 1997  

2. Попова Г. Н., Козакова М. Грамматика французского языка. Практический курс. – М., 

1999. 

3. Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. – М., 2002.  

4. Ивлиева И.В. Грамматика французского языка. – Ростов н/Д., 2001. 

5. Каюзак М. Французский язык. Практикум по грамматике. – М., 2006.  



6. Щерба Л.В. Большой русско-французский словарь. – М., 2004. 

7.   Abbyy Lingvo – електронний словник  

8. Le point du FLE – annuaire du français langue étrangère [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.lepointdufle.net/   

9. 1jour1actu – les clés de l’actualité junior [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :1jour1actu.com/  

 

Інформаційні ресурси 

1.    http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psychologie.htm 

2.     http://www.fle.fr/  

3.     http://www.larousse.fr/ 

4.     http://www.lingvo.ua/ru 

5.     http://www.ersm.org/content-5-Historique.html 

6.     http://www.meirieu.com/COURS/listedescours.htm 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psychologie.htm
http://www.fle.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.lingvo.ua/ru
http://www.ersm.org/content-5-Historique.html
http://www.meirieu.com/COURS/listedescours.htm
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