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1. Анотація дисципліни (призначення 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 

http://geo.chnu.edu.ua/res/geo/1/osvitni.programu/op_serednya%20osvita(bakalavr)2018.pdf
http://geo.chnu.edu.ua/res/geo/1/osvitni.programu/op_serednya%20osvita%20(bakalavr)%202021.pdf
http://french.chnu.edu.ua/?page_id=546
mailto:m.smirnova@chnu.edu.eu
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3462
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3835


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

закладах за кордоном. Вивчення даної дисципліни  Визначити її місце в структурі 

професійної підготовки майбутніх фахівців. 

 

2. Мета навчальної дисципліни:  

Мета є набуття майбутніми фахівцями певного рівня знань з французької мови та вмінь 

опрацьовувати франкомовні тексти за фахом, на побутовому, культурологічному та 

професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, 

необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних 

намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, 

відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість застосування 

іноземної мови у практичній діяльності. 

 

3. Завдання – опанування студентами комунікативною системою діалогічних реплік щодо 

особи студента, його повсякденного способу життя, його навчання і наукових захоплень, 

місця проживання (села, міста, країни). 

В результаті опанування відповідного ОК здобувачі освіти набувають загальні та фахові 

компетентності, а саме:  

Для спеціальності 014 Середня освіта (географія): 

ЗК 08. Здатність спілкуватися іноземною мовою, використовувати у професійній діяльності  

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, зокрема, в процесі виявлення 

та оцінки педагогічних проблем, прийняття рішень щодо їх усунення. 

ЗК 11. Здатність до самостійного вивчення нових методів, форм роботи, використання 

новітніх педагогічних технологій у практичній діяльності та підвищення професійної 

майстерності. 

ЗК 15. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ФК 01. Здатність застосовувати базові знання для оволодіння професійно орієнтованими 

дисциплінами в науководослідницькій і професійній діяльності.  

ФК 02. Здатність здійснювати професійну діяльність із дотриманням вимог чинного 

законодавства та внутрішніх нормативних документів закладу освіти. 

ФК 05. Здатність застосовувати комунікативні знання, уміння та навички а також 

індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення педагогічної 

комунікативної діяльності. 

ФК 07. Здатність упроваджувати сучасні фахові навчальні технології, інноваційні підходи, 

передовий педагогічний досвід . 

 

Для спеціальності 106 Географія: 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою 
 
Для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій: 

ЗК1. здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

ЗК 4. здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»; 

 
4. Пререквізити. Для успішного опанування курсу здобувачі освіти повинні засвоїти базовий 

шкільний курс іноземної мови.  

 

5. Результати навчання. В результаті опанування ОК3 здобувачі освіти набувають 

практичні навички, а саме:  

Для спеціальності 014 Середня освіта (географія): 

ПРН 03. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні. 



ПРН 04. Використовувати усно і письмово грамотну державну та іноземну мови у професійній 
діяльності.  

ПРН 08. Вміти застосовувати технології дистанційного навчання та он-лайн сервіси в професійній 

діяльності  

ПРН 09. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу, уміти 
проектувати і реалізувати навчальні проекти. 

 
Для спеціальності 106 Географія: 

ПРН13 Використовувати усно і письмово грамотну професійну державну та іноземну мови у 

професійній діяльності. 
 
Для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій: 

ПРН1. Використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися 

іноземною мовою у колі фахівців з геодезії та землеустрою; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен : 

знати: писемну компетенцією, яка передбачає фонетично й орфографічно правильне 

відтворення на письмі почутого;   

граматичну компетенцією, яка передбачає активне використання базової граматики й 

пасивне використання нормативних граматичних явищ     французької мови;  

синтаксичну компетенцією, яка передбачає вміння побудови речень;   

вміти : 

володіти соціокультурною компетенцією, яка полягає в умінні та навичках побудови та  

використання мовних засобів, розповсюджених у франкомовних країнах, а саме: правила 

ввічливості, правила поведінки, правила підтримки бесіди в різних комунікативних 

ситуаціях;  

володіти навчальною компетенцією, яка полягає у вмінні вчитися, у здатності 

спостерігати за новим досвідом і брати в ньому участь, приєднувати нові знання до вже 

існуючих, застосовувати отримані знання під час самостійної та індивідуальної роботи.  

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 
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1.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог
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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. 

16  8   8 14  2   12 



Відмінювання дієслова ІІІ групи faire.  

Питальний прислівник combien. 

Питальний прислівник quel. Лексика та 

текст зі спеціальності. Розмовна тема: 

«Ma famille». 

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: 
Утворення futur immédiat. Passé proche 

(immédiat). 

12 

 

 6 

 

  6 15  2   13 

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 8  4   4 10  2   8 



(Futur simple), на прикладі  тексту зі 

спеціальності. 

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 

 

3.2.1. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

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.  

 

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.  

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. 

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. 

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».  

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»  

 

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».  

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.   

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

11. Граматика: Утворення Passé composé, відмінювання з avoir та  être на прикладі тексту 

зі спеціальності Розмовна тема: «Їжа» 

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.  

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

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

спеціальності.  

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

спеціальності.  

16.  Повторення вивченого граматичного матеріалу. Підготовка до екзамену.  

 

 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

 

Назва теми 

1. Вивчити : Couleurs, poid, formes, dimention 

2. Вірш «Moi» напам’ять  

3. Розмовна тема „Моя сім’я” 

4. Вірш напам’ять « Tendresse » на звук [s]  

5. Cirruculum vitae. 

6. Вірш напам’ять «Gourmаndise». 

7. Розмовна тема „Mes études” 

8. «Ma journée de travail» 

9. Тренувальні вправи (додатково) – les verbes du 3-me grouppe 

10. Розмовна тема «Наш університет» 

11. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю  

12. Розмовна тема «Моя квартира». 

13. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю  

14. Переклад та додаткового тексту за спеціальністю 



15. Вірш напам’ять «Conte des fées » 

16. Тема «Мій друг» 

17. Тема: «Пори року» 

18. Скласти та відтворити діалог опираючись на лексику до тем «Пори року» 

19. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю 

20. Тема: «Подорож на поїзді переваги та недоліки» 

21. Тема: «Подорож літаком, кораблем» 

22. Скласти та відтворити діалог опираючись на лексику до теми : «Подорож літаком, 

кораблем» 

23. Тема: «В ресторані» 

24. Тема «Подорож» 

25. Тема: «Визначні місця Парижу» 

26. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю  

27. Тема: «Франція» 

28. Тренувальні вправи з граматики (додатково) : le passé composé et l’imparfait 

29. Текст по темі «Україна» 

30. Тренувальні вправи з граматики (додатково) le passé composé et  le plus-que- parfait 

31. Тренувальні вправи з граматики : Conditionnel présent et passée 

32. Текст по темі «Київ» 

33. Діалог. Розмовна тема  «Чернівці» 

34. Вірш на пам’ять : «La femme idéale » 

35. Французька пісня напам’ять « Salut c’est encore moi » 

36. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю  

37. Exercices sur les métaux. 

38. Виконання тренувальних вправ : Si Conditionnel  

39. Бесіда по темі: «La vie des jeunes» 

40. Noel en France. Noel en Ukraine 

41. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю  

42. Le Nouvel An 

43. Тренувальні вправи з граматики : Concordance des temps 

44. Розмовна тема:«Le corps humain» «Візит до лікаря» «Вірш на пам'ять » : « «Mon corps » 

45. «Chez le dentiste» 

46. «Fixer un rendez-vous avec le docteur» 

47. Французька пісня напам’ять : « Comme d’habitude » 

48. Переклад та переказ  додаткового тексту за спеціальністю  

49. Діалоги по темі «У продуктовому магазин» «Au grand magasin» 

50. Універмаг, магазин, бутік. У супермаркеті 

51. Тренувальні вправи з граматики на повторення усіх часів. 

52. Sport 

53. Проблеми сучасної науки, коротке резюме французькою мовою. 

 

3.2.3. Самостійна робот 

 

№ Назва теми 

1 Faisons connaissance. Accueillir. 

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

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

pouvoir, vouloir, devoir).  

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



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

5 Злитий артикль. Питальне речення з простою та скадною  інверсією. 

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

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

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

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

10 Основні правила утворення множини іменників та прикметників. Texte spécialisé. 

11 Основні правила утворення жіночого роду прикметників та іменників. Текст «Наш 

університет». 

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

avoir. 

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

être. 

14 Утворення  imparfait та його особливості вживання. Offrir un cadeau. 

15 Futur simple, verbes irréguliers. Autoriser, interdire.  

16 Fixer un rendez-vous. 

17 Особові займенники, що грають роль прямого та непрямого додатка (форми і 

вживання). Правило Вожля. Texte spécialisé. 

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

19 Exprimer le dégout. 

20 Текст по спеціальності.  

21 Текст по спеціальності.  

22 Les problèmes de la jeunesse.  

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

24 Утворення plus-que- parfait. Спецтекст.  

25 Узгодження часів дійсного способу. Спецтекст.  

26 Лексика по темі. “Curiosités de Paris” 

27 Lexique: “Les repas”. 

28 Texte spécialisé. 

29 Лексика по темі. “Ukraine”. 

30 Exprimer son intérêt. 



31 Si conditionnel. Повторення пройденого матеріалу та перевірка якості засвоєння 

поданого матеріалу. 

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

33 Вивчення наукової символіки. 

34 Безособові дієслова. Verbes: falloir, pleuvoir.  

35 Спецтекст.  

36 Лексика по темі «Achat» 

37  «Au grand magasin» 

38 Qualités du caractère. 

39 Parler de son état physique 

40 Граматичні вправи на закріплення Subjonctif 

41 Médicaments, dans la phrmacie.  

42 Savoir exprimer ses besoins. 

43 Читання та написання резюме спец тексту. 

44 Повторення всіх видів артиклів, всіх часів: indicatif, conditionnel, subjoncif, imperatif. 

 Разом  

 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання. 

Очна форма: Навчальна аудиторія з дошкою. Комп’ютер, відеопроектор. Мережа 

Інтернет. Інтернет-сторінка дисципліни на платформі Moodle. 

Дистанційна форма: Комп’ютер, відеокамера, мікрофон. Мережа Інтернет. 

Відеозв’язок на платформі Google Meet. Текстова інформація та інтерактивна робота зі 

студентами на Інтернет-сторінці дисципліни на платформі Moodle. 

 

Політика курсу. Відповідає чинним нормативно-правовим документам України, 

стандартами вищої освіти, Етичному кодексу та Положенням щодо прав та обов’язків, 

правил поведінки, академічної доброчесності, доступу до навчання осіб з обмеженою 

мобільністю та ін. нормативно правовим документам, затвердженим в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича (див. 

докладніhttp://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/scienc/02%20osvitniad/02) 

 

Відвідування занять. Регуляція пропусків. 

Інтерактивний характер курсу передбачає обов’язкове відвідування практичних 

занять. Студенти, які за певних обставин не можуть відвідувати практичні заняття 

регулярно, мусять продовж тижня узгодити із викладачем графік індивідуального 

відпрацювання пропущених занять. Окремі пропущенні завдання мають бути відпрацьовані 

на найближчій консультації впродовж тижня після пропуску. Відпрацювання занять 

здійснюється у формі співбесіди за питаннями, визначеними планом заняття або у формі 

письмової роботи. 

 

 



4. Система контролю та оцінювання 

 

Засоби оцінювання 

1/ тестові завдання (в тому числі на платформі Moodle) 

2/ самостійні роботи на практичному занятті 

3/ модульні роботи (в тому числі на платформі Moodle) 

4/ тестові модульні роботи (в тому числі на платформі Moodle) 

5/ творі роботи 

6/ робота групах  

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Форма поточного контролю –  

 самостійна письмова робота, 

 групова робота,   

  усна відповідь,  

 читання та переклад тексту  

Форма підсумкового контролю –  

 залік – 2 семестр 

 екзамен – 3 семестр  

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

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

Т1 Т2 Т3 T1 Т2 Всього Т1 Т2 Т1 T2 Всього  40 100 

5 5 5 7 8  30 7 8 7 8 30    

Змістовий модуль 1. 

Французька орфоепія. Лексико-граматичний курс 

Змістовий модуль 2. 

Фонетичний та лексико-граматичний курс з елементами професійної лексики. 

Змістовий модуль 3. 



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

Змістовий модуль 4. Лексично-граматичні аспекти з елементами розмовної практики та 

професійної лексики. 

для екзамену  

ІІІ семестр  

Змістовий модуль 5.  

Лексично-граматичні аспекти в професійних текстах. 

Змістовий модуль 6. 

Лексико-граматичні принципи французької мови в професійних текстах. 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Іспит проводять у письмовій та усній формі, оцінюють за такою шкалою (сума балів за 2 

модулі та бали за іспит): 

Письмова частина іспиту (лексико-граматичні тести  ) = 20 балів 

 

Критерії оцінювання тестів - 1 правильна відповідь = 1 бал 

 

Усна частина іспиту містить два питання  = 20 балів 

- читання і переклад фахового тексту = 10 балів 

- монологічне висловлювання за заданою темою  = 10 балів 
 

Критерії оцінювання усної відповіді 

Читання і переклад тексту   

9-10 балів = вичерпне, критичне розуміння – опановано 90-100 % тексту 

7-8 балів = детальне розуміння – опановано 70-80 % тексту 

5-6 балів = поверхнєве розуміння – опановано більше 50 % тексту 

3-4 бали = часткове розуміння– опановано менше 50 % тексту 

1-2 бали = розуміння окремих моментів 
 

Усне висловлювання  

9-10 балів = тема повністю розкрита, широкий лексичний діапазон , коректне 

граматичне і фонетичне оформлення 

7-8 балів = тема достаньо розкрита, задовільний лексичний діапазон, 

зустрічаються граматичні і фонетичні помилки 

5-6 балів = тема достаньо розкрита, задовільний лексичний діапазон, 

зустрічаються численні граматичні і фонетичні помилки 

Поточне тестування та самостійна робота 
(екзамен) Сума 

Змістовий модуль №5 Змістовий модуль № 6 

Т1 Т2 Т3 Всього  Т1 Т2 Т3 Всього  
40 100 

10 10 10 30 10 10 10 30 



3-4 бали = тема не розкрита, невеликий лексичний діапазон, коректне 

граматичне і фонетичне оформлення 

1-2 бали = тема не розкрита, невеликий лексичний запас, багато граматичних і 

фонетичних  помилок  
 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим 

повторним курсом 

 

5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 

1. Громик А.О. Французька мова: навчальний посібник для студентів факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи / Аліна Громик. –– Чернівці, 2017. –– 127 с.  

2. Barféty M., Beaujouin P. Compréhension orale. Niveau 1,2 / Michèle Barféty, Patricia 

Beaujouin. ––  Paris : Clé international. –– 128 р.  

3. Grand-Clément O. Grammaire en dialogue. Niveau grand débutant / Odile Grand-Clément. - –– 

Paris : Clé internatinal, 2010.  –– 128 р. 

4. Miquel C. Grammaire en dialogue. Niveau débutant / Claire Miquel. –– Paris : Clé internatinal, 

2010.  –– 123 р. 
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3. Abry D. Chalaron M.-L. La nouvelle grammaire des premiers temps / Dominique Abry (Auteur), 
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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.   
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6. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices / Claire Miquel. –– Paris : Clé 
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7.  Abbyy Lingvo – електронний словник  

 

6. Інформаційні ресурси 

1. http://www.tv5monde.com/   

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

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

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

5.   http://monde.bonjourdumonde.com/index/indexpedago.htm 

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

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

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

9. https://leszexpertsfle.com 
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