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Іноземна мова (французька). Робоча програма навчальної дисципліни складена на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями: 103 Науки про 

Землю (географія), 106 Географія, 014 Середня освіта (географія), 241 Готельно-ресторанна 

справа , 2019 року. 

 

Розробник: доц. к.філол.н. ЯРОШКО Н.С.  

 

Програма затверджена на засіданні кафедри французької філології 

 

Протокол № 1 від 29 серпня 2019 р. 

 

 
Затверджено рішенням Вченої ради факультету іноземних мов 

 

Протокол №1 від 29 серпня 2019 р. 
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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 
Шифр умінь та змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

Змістовий модуль 1. 

«Знайомство та 

представлення» 

Тема 1. «Нульовий урок»: 

1. Вивчення фонетичних правил та правил читання. 

2. Вивчення алфавіту та цифр. 

3. Вивчення структур привітання, тренування у побудові міні-

діалогів. 

Тема 2. «Розкажіть про себе»: 

1. Розвиток вміння відрекомендуватися, надати особисту 

інформацію та запитати координати співрозмовника. 

2. Засвоєння відповідної тематичної лексики («Знайомство») та 

найпростіших граматичних розповідних та питальних структур. 

Дієслова «être, avoir, aller, s’appeler» та дієслова першої групи 

(відмінювання у Теперішньому часі). 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Франкофонія». 

Тема 3. «Куди ми прямуємо?» 

1. Засвоєння лексики «Міська інфраструктура та напрямки», 

«Транспорт», вивчення комунікативних конструкцій для 

пояснення місцезнаходження та маршруту. 

2. Граматичні теми «Означені та неозначені артиклі», «Рід 

іменників професій», «Відмінювання неправильних дієслів 

prendre, descendre". 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Франкомовні міста». 

Тема 4. «Що будемо їсти?» 

1. Засвоєння лексики «Їжа та покупки», вивчення 

комунікативних конструкцій для висловлення своїх вподобань, 

здійснення замовлення у ресторані, вміння спілкуватися у 

магазині. 

2. Граматичні теми «Однина та множина іменників», 

«Займенник en», «Частковий артикль» та ін. 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Особливості кухні франкомовних країн». 

Змістовий модуль 2. 

«Щоденні аспекти 

життя» 

Тема 5. «Магазини та розпродажі»: 

1. Засвоєння лексики «Одяг та побутові прилади», «Погода», 

вивчення комунікативних конструкцій для висловлення 

вподобань у одязі, питання про ціну, пояснення застосування, 

опису стилю одягу. 

2. Граматичні теми «Вказівний займенник», «Число. Рід, місце 

прикметника», «Близький майбутній час / недавній минулий 

час». 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Марин’єрка – символ французької моди» 

Тема 6. «Яка програма на сьогодні?»: 

1. Засвоєння лексики «Щоденні побутові справи», «Години, 

пори дня», вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення години, щоб домовитися про зустріч, 

зарезервувати щось по телефону, розповісти про свій типовий 

розклад дня. 
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2. Граматичні теми «Відмінювання займенникових дієслів», 

«Наказова форма дієслова», «Вказівники часу», «Відмінювання 

дієслів pouvoir, vouloir”. 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою «Перехід 

на літній / зимовий час». 

Тема 7. «Прийміть наші вітання»: 

1. Засвоєння лексики «Сім’я», «Характер», вивчення 

комунікативних конструкцій для опису своєї сім’ї, характеру, 

вміння висловити привітання. 

2. Граматичні теми «Присвійні займенники», «Минулий 

доконаний час (частина 1)», «Вказівники минулого / 

майбутнього часу».  

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою «Свята у 

Франції». 

Тема 8. «Вдома»: 

1. Засвоєння лексики «Меблі. Розташування квартири», 

«Домашні неприємності», вивчення комунікативних 

конструкцій для висловлення побутової проблеми, опису 

помешкання, питальних конструкцій, щоб розпитати про 

квартиру на винайм. 

2. Граматичні теми «Займенники прямі додатки», «Конструкції 

зобов’язання», «Займенник y», «Вказівники місця». 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою «Професія 

дизайнера». 
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2.ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 Змістовий модуль 1. «Знайомство та 

представлення» 

64 

 Змістовий модуль 2. «Щоденні аспекти життя» 64 

 
2.5. Самостійна робота студента: самостійне опрацювання окремих тем згідно з 
навчально-тематичним планом; написання рефератів; підготовка до практичних 
занять. 
 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 

ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Методичне забезпечення 

1. Семестрові плани практичних занять. 
 

Рекомендована література 
1. Alcaraz M., Braud C., Calvez A. Édito A1 : méthode de français / M. Alcaraz, 

C. Braud, A. Calvez. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p. 

2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.-

P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 

122 p. 

3. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français : niveau débutant 

/ M. Boularès, J.-L. Frérot. – Paris : Clé Internationale, 2004. – 192 p. 

4. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français : niveau 

débutant / C. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Paris : Clé Internationale, 2007. 

– 190 p. 

 

11. Інформаційні ресурси 

1. https://www.larousse.fr/ 

2. https://www.francaisfacile.com/ 

3. https://www.ciep.fr/ru 

4. http://w3.restena.lu/amifra/exos/ 

 

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента 

здійснюється в національній 4-бальній системі (“5”, “4”, “3”, “2”). Критерії 

такого оцінювання подані в таблиці далі (1 – № п/п; 2 – види навчальної 

діяльності; 3 – оцінка; 4 – критерії оцінки). 

1 2 3 4 

1. Аудиторна 

робота 

5 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – 90-100%. Продуктивні 

види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): повна 

відповідність висловлювання темі; логічна побудова 
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мовлення; та розкриття теми; вживаність різноманітних 

мовних засобів, відповідність обсягу висловлювання вимогам 

програми. Переклад: адекватний усний та письмовий переклад 

на рівні речення і тексту. Володіння фонетичним, лексичним і 

граматичним матеріалом курсу в повному обсязі (90-100%). 

  4 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – 75-89%. Продуктивні 

види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): повна 

відповідність висловлювання темі; логічна побудова 

мовлення; та розкриття теми; вживаність різноманітних 

мовних засобів, дещо менший обсяг висловлювання. 

Переклад: адекватний усний та письмовий переклад на рівні 

речення і тексту. Володіння фонетичним, лексичним і 

граматичним матеріалом курсу в повному обсязі 75-89%; 

наявність мовних помилок (3-5 на 1,5-2 ст. у писемному та 3-5 

в усному мовленні). 

  3 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – 50-74%. Продуктивні 

види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): 

відповідність висловлювання темі та логічна побудова 

висловлювання, але неповне розкриття теми й вживаність 

одноманітних мовних засобів, мінімально достатній обсяг 

висловлювання вимогам програми. Темп мовлення та 

швидкість реакцій сповільнені. Переклад: некоректне 

вживання лексико-граматичних і фонетичних одиниць та 

структур, неповна відповідність змісту вихідного тексту і його 

перекладу. Володіння фонетичним, лексичним і граматичним 

матеріалом курсу в повному обсязі 50-74%; наявність мовних 

помилок. 

  2 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і 

читання): рівень розуміння мовлення – нижче 50%. 

Продуктивні види мовленнєвої діяльності (говоріння та 

письмо): неповна відповідність висловлювання темі; 

відсутність логічності в побудові мовлення; нерозкриття теми; 

обмеженість уживаності мовних засобів, обсяг висловлювання 

недостатній. Переклад: неадекватність перекладу й 

невідповідність вихідного тексту і його перекладу. Темп 

мовлення та швидкість реакції сповільнені. Володіння 

фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом курсу в 

обсязі нижче 50%; наявність значної кількості мовних 

помилок. 

2. Самостійна 

робота студента 

5 90-100% виконаних робіт  

4 75-89% виконаних робіт 

3 50-74% виконаних робіт 

2 Менше 50% виконаних робіт 

3 Модульна 

контрольна 

робота 

5 90-100% виконання усіх розділів модульної контрольної 

роботи 

4 75-89% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

3 50-74% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

2 Менше 50% виконання усіх розділів модульної контрольної 

роботи 
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Незадовільно 
Незадовільно Незараховано 

0 F Незадовільно   

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені – 50 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

 

Перелік запитань на екзамен 

 

1. Відрекомендуйте себе. 

2. Розкажіть про вашу сім’ю. 

3. Розкажіть про Ваш робочий день. 

4. Розкажіть про Ваші захоплення. 

5. Розкажіть про Вашого друга. 

6. Де і коли Ви робите покупки. 

7. Розкажіть про Ваше меню на день. 

8. Розкажіть, який одяг Ви носите на роботу, на навчання, на прогулянку. 

9. Якими гаджетами Ви користуєтеся, для чого? 

10. Опишіть погоду у Львові у різні пори року. 

11. Відмінювання дієслів першої групи. 

12. Відмінювання неправильних дієслів (avoir, être, aller, faire, prendre). 

13. Формування минулого доконаного часу. 

14. Формування недавнього минулого часу. 
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15. Формування близького майбутнього часу. 

16. Рід і число іменників та прикметників. 

17. Присвійні займенники. 

18. Заперечна форма дієслова. 

19. Вказівні займенники. 

20. Висловлення зобов’язання. 
 


