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Назва курсу «Іноземна мова (французька мова)» 

 

Адреса 

викладання 

курсу 

вул. Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000  

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, факультет іноземних мов  

Кафедра французької філології 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

10 Природничі науки, 01 Освіта / Педагогіка, 24 Сфера обслуговування, 

103 Науки про Землю (географія), 106 Географія, 014 Середня освіта (географія), 241 Готельно-

ресторанна справа 

Викладачі 

курсу 

доц. Ярошко Н.С. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G251cUUAAAAJ&hl=uk 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Вівторок 11.50-13.10, ауд. 430 факультету іноземних мов 

Сторінка 

курсу 

https://lingua.lnu.edu.ua/course/inozemna-mova-frantsuzka-1-kurs-heohrafy 

Інформація 

про курс 

Програма курсу «Іноземна мова (французька мова)» спрямована на те, щоб студенти 

географічного факультету досягли рівня мовної компетенції А1 згідно із Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти. Передусім програмою курсу передбачено багато фонетичних 

вправ та тренувальних аудіозаписів для вироблення правильної вимови та інтонування у 

студентів. Сучасний підручник вміщає короткі тексти та діалоги повсякденного комунікативного 

спрямування. Курс спрямований на те, щоб подати та сприяти засвоєнню лексико-синтаксичних 

структур для якнайшвидшого формування компетенції усного висловлювання. 

 

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Іноземна мова (французька мова)» є нормативною для освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальностями: 103 Науки про Землю (географія), 106 

Географія, 014 Середня освіта (географія), 241 Готельно-ресторанна справа, яка 

викладається у 1-2 семестрі в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Програма курсу передбачає пояснення найосновніших базових понять граматики та практичні 

вправи для їх ефективного засвоєння. Вкраплення інформації цивілізаційного характеру 

спрямоване на збагачення знань студентів про природу, географію та економіку Франції поряд із 

опрацюванням відповідних тематичних термінів. Розвиток компетенції розуміння письмового 

тексту ґрунтується на опрацюванні великої кількості коротких письмових повідомлень 

інформативного характеру. Результатом вивчення студентами географічного факультету курсу 

«Іноземна мова (французька мова)» повинна стати їхня готовність до складання міжнародного 

іспиту зі знання французької мови DELF рівня А1. 

 

Мета та цілі 

курсу 

Мета курсу полягає у тому, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції А1 згідно із 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Завдання курсу: 
1. Сформувати у студента правильну вимову та навики читання. Ознайомити із фонетико-

mailto:Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G251cUUAAAAJ&hl=uk
https://lingua.lnu.edu.ua/course/inozemna-mova-frantsuzka-1-kurs-heohrafy


 

фонологічною системою французької мови. 

2. Сформувати вміння будувати прості речення та користуватися комунікативними структурами 

у щоденному мовленні. 

3. Сформувати базовий лексичний запас з тем, які стосуються щоденного практичного життя. 

4. Ввести початкові знання про культуру Франції та інші цивілізаційні елементи. 

 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

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. 

 

Тривалість 

курсу 

Загальна кількість годин — 180 год. 

Обсяг курсу З них 128 години практичних занять та 52 годин самостійної роботи 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен :  

знати:  

  тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів; 

  структурні правила заповнення простої анкети, написання дружнього короткого 

елементарного електронного листа, написання листівки, короткого повідомлення; 

  найпростіші синтаксичні конструкції, теперішній час, близький майбутній час. 

вміти:  

→ розуміти прості аудіо-повідомлення, вміти знаходити у них конкретну необхідну інформацію 

(щоденні, прикладні теми) 

→ розповісти про себе, безпосереднє оточення, інтереси, розклад, вміти поставити запитання, 

виразити прохання у найпростіших побутових ситуаціях, висловити прості реакції та оцінки. 

→ написати дружнього короткого елементарного електронного листа, листівку, коротке 

повідомлення. 

→ короткі тексти (простого рівня) побутового, рекламного характеру, афіші, вивіски, короткі 

статті на знайомі та побутові теми. 

 

Ключові 

слова 

Французька мова, речення, тематична лексика, висловлювання, комунікативні ситуації 

 

Формат курсу Очний  

 

 Проведення консультацій для кращого розуміння тем 

Теми 1 семестр 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». 

2 семестр 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. 

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». 

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці 1 семестру 

Екзамен у кінці 2 семестру 

 



 

Пререквізити Для вивчення курсу студентам потрібно мати бажання і мотивацію для вивчення французької 

мови, володіти елементарними знаннями про країну, мову якої вони вивчають. 

 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Інтерактивні методи: 

кооперативне навчання (робота в групах, парах), колективно-групове навчання (мозковий 

штурм), ситуативне моделювання (рольова гра, імітаційні ігри, глобальна симуляція, дидактичні 

ігри) 

Діалогічні методи: дискусії, презентації, усне опитування. 

Практичні методи: виконання лексико-граматичних вправ. 

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни: підручники, роздатковий матеріал, 

комп’ютер, магнітофон. 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким 

співвідношенням: 

- практичні заняття 50% семестрової оцінки, тобто 50 балів; 

- контрольні заміри 50% семестрової оцінки, тобто 50 балів; 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100 балів 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподілу балі, які отримують студенти для заліку− 1 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 За 

результатами 

семестру 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 

25 25 25 25 

Т1, Т2 ... – теми змістових модулів 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким 

співвідношенням: 

- практичні заняття 25% семестрової оцінки, тобто 25 балів; 

- контрольні заміри 25% семестрової оцінки, тобто 25 балів; 

- складання екзамену 50% семестрової оцінки, тобто 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100 балів 

Розподілу балів, які отримують студенти для екзамену− 2 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 2 

50 100 Т5 Т6 Т7 Т8 

13 12 13 12 

Т5, Т6 ... – теми змістових модулів 

Письмові роботи: очікується, що студенти виконають аргументативне есе після проходження 

кожної теми. 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть втіленням їхнього 

оригінального задуму чи міркувань. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання у роботу інших студентів становлять, але не вичерпують список 

прикладів можливої академічної недоброчесності. Виявлення академічної недоброчесності у 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабу 

плагіату чи обману. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідують усі 



 

практичні заняття курсу. Студенти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література: уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студентів заохочують до 

використання інших джерел, яких немає у списку рекомендованих. 

Політика виставлення балів: Враховуються бали набрані при поточному оцінюванні, самостійній 

роботі та бали підсумкового оцінювання. При цьому обов’язково враховується присутність 

студента на заняттях та його активність протягом практичних занять. Недопустимими є пропуски 

та запізнення на заняття, користування мобільним телефоном, планшетом та іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, невчасне 

виконання поставленого завдання і т.ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань 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. 

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. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 

 



 

СХЕМА КУРСУ 

Іноземна мова (французька мова)», 

що викладається в межах 

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

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

ресторанна справа, 

1-2 семестр (2019-2020 навчальний рік) 
Тиж. / дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література 
Ресурси в 

інтернеті 

Завдання Термін 

виконанн

я 
СЕМЕСТР 7 Змістовий модуль 1. 

«Знайомство та 

представлення» Тема 1. 

«Нульовий урок»: 

1. Вивчення фонетичних 

правил та правил читання. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

02.09-

06.09 Тиж.1 

02.09-06.09 

Тиж.2 

09.09-13.09 

Змістовий модуль 1. 

«Знайомство та 

представлення» Тема 1. 

«Нульовий урок»: 

1. Вивчення фонетичних 

правил та правил читання. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

09.09-

13.09 

Тиж.3 

16.09-20.09 

Тема 1. «Нульовий урок»: 

2. Вивчення алфавіту та цифр. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

16.09-

20.09 

Тиж.4 

23.09-27.09 

Тема 1. «Нульовий урок»: 

3. Вивчення структур 

привітання, тренування у 

побудові міні-діалогів. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

23.09-

27.09 

Тиж.5 

30.09-04.10 

Тема 2. «Розкажіть про себе»: 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

30.09-

04.10 

Тиж.6 

07.10-11.10 

Тема 2. «Розкажіть про себе»: 

2. Розвиток вміння 

відрекомендуватися, надати 

особисту інформацію та 

запитати координати 

співрозмовника. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

07.10-

11.10 

Тиж.7 

14.10-18.10 

Тема 2. «Розкажіть про себе»: 

3. Засвоєння відповідної 

тематичної лексики 

(«Знайомство») та 

найпростіших граматичних 

розповідних та питальних 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

14.10-

18.10 



 

структур. Дієслова «être, 
Виконання фонетичних, лексико-
граматичних та комунікативних 

вправ згідно з темою avoir, 

aller, s’appeler» та дієслова 

першої групи (відмінювання у 

Теперішньому часі). 

Тиж.8 

21.10-25.10 

Тема 2. «Розкажіть про себе»: 

4. Ознайомлення з культурно-

цивілізаційною темою 

«Франкофонія». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

21.10-

25.10 

Тиж.9 

28.10-01.11 

Тема 3. «Куди ми прямуємо?» 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

28.10-

01.11 

Тиж.10 

04.11-08.11 

Тема 3. «Куди ми прямуємо?» 

2. Засвоєння лексики «Міська 

інфраструктура та напрямки», 

«Транспорт», вивчення 

комунікативних конструкцій 

для пояснення 

місцезнаходження та 

маршруту. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

04.11-

08.11 

Тиж.11 

11.11-15.11 

Тема 3. «Куди ми прямуємо?» 

3. Граматичні теми «Означені 

та неозначені артиклі», «Рід 

іменників професій», 

«Відмінювання неправильних 

дієслів prendre, descendre". 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

11.11-

15.11 

Тиж.12 

18.11-22.11 

Тема 3. «Куди ми прямуємо?» 

4. Ознайомлення з культурно-

цивілізаційною темою 

«Франкомовні міста». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

18.11-

22.11 

Тиж.13 

25.11-29.11 

Тема 4. «Що будемо їсти?» 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

25.11-

29.11 

Тиж.14 

02.12-06.12 

Тема 4. «Що будемо їсти?» 

2. Засвоєння лексики «Їжа та 

покупки», вивчення 

комунікативних конструкцій 

для висловлення своїх 

вподобань, здійснення 

замовлення у ресторані, 

вміння спілкуватися у 

магазині. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

02.12-

06.12 



 

Тиж.15 

09.12-13.12 

Тема 4. «Що будемо їсти?» 

3. Граматичні теми «Однина 

та множина іменників», 

«Займенник en», «Частковий 

артикль» та ін. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

09.12-

13.1 

Тиж.16 

16.12-20.12 

 

 

 

Тема 4. «Що будемо їсти?» 

4. Ознайомлення з культурно-

цивілізаційною темою 

«Особливості кухні 

франкомовних країн». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

16.12-

20.12 

СЕМЕСТР 8 

Тиж.1 

10.02-14.02 

Змістовий модуль 2. 

«Щоденні аспекти життя» 

Тема 5. «Магазини та 

розпродажі»: 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

10.02-

14.02 

Тиж.2 

17.02-21.02 

Тема 5. «Магазини та 

розпродажі»: 

2. Засвоєння лексики «Одяг та 

побутові прилади», «Погода», 

вивчення комунікативних 

конструкцій для висловлення 

вподобань у одязі, питання 

про ціну, пояснення 

застосування, опису стилю 

одягу. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

17.02-

21.02 

Тиж.3 

24.02-28.02 

Тема 5. «Магазини та 

розпродажі»: 

3. Граматичні теми 

«Вказівний займенник», 

«Число. Рід, місце 

прикметника», «Близький 

майбутній час / недавній 

минулий час». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

24.02-

28.02 

Тиж.4 

02.03-06.03 

Тема 5. «Магазини та 

розпродажі»: 

4. Ознайомлення з культурно-

цивілізаційною темою 

«Марин’єрка – символ 

французької моди» 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

02.03-

06.03 

Тиж.5 

09.03-13.03 

Тема 6. «Яка програма на 

сьогодні?»: 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

09.03-

13.03 

Тиж.6 

16.03-20.03 

Тема 6. «Яка програма на 

сьогодні?»: 

2. Засвоєння лексики 

«Щоденні побутові справи», 

«Години, пори дня», вивчення 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

16.03-

20.03 



 

комунікативних конструкцій 

для висловлення години, щоб 

домовитися про зустріч, 

зарезервувати щось по 

телефону, розповісти про свій 

типовий розклад дня. 

Тиж.7 

23.03-27.03 

Тема 6. «Яка програма на 

сьогодні?»: 

3. Граматичні теми 

«Відмінювання 

займенникових дієслів», 

«Наказова форма дієслова», 

«Вказівники часу», 

«Відмінювання дієслів 

pouvoir, vouloir”. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

23.03-

27.03 

Тиж.8 

30.03-03.04 

Тема 6. «Яка програма на 

сьогодні?»: 

4. Ознайомлення з 

культурно-цивілізаційною 

темою «Перехід на літній / 

зимовий час». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

30.03-

03.04 

Тиж.9 

06.04-10.04 

Тема 7. «Прийміть наші 

вітання»: 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

06.04-

10.04 

Тиж.10 

13.04-17.04 

Тема 7. «Прийміть наші 

вітання»: 

2. Засвоєння лексики «Сім’я», 

«Характер», вивчення 

комунікативних конструкцій 

для опису своєї сім’ї, 

характеру, вміння висловити 

привітання. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

13.04-

17.04 

Тиж.11 

20.04-24.04 

Тема 7. «Прийміть наші 

вітання»: 

3. Граматичні теми 

«Присвійні займенники», 

«Минулий доконаний час 

(частина 1)», «Вказівники 

минулого / майбутнього 

часу». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

20.04-

24.04 

Тиж.12 

27.04-01.05 

Тема 7. «Прийміть наші 

вітання»: 

4. Ознайомлення з культурно-

цивілізаційною темою «Свята 

у Франції». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

27.04-

01.05 



 

Тиж.13 

04.05-08.05 

Тема 8. «Вдома»: 

1. Правила читання, 

фонетичні вправи. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

04.05-

08.05 

Тиж.14 

11.05-15.05 

Тема 8. «Вдома»: 

2. Засвоєння лексики «Меблі. 

Розташування квартири», 

«Домашні неприємності», 

вивчення комунікативних 

конструкцій для висловлення 

побутової проблеми, опису 

помешкання, питальних 

конструкцій, щоб розпитати 

про квартиру на винайм. 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

11.05-

15.05 

Тиж.15 

18.05-22.05 

Тема 8. «Вдома»: 

3. Граматичні теми 

«Займенники прямі додатки», 

«Конструкції зобов’язання», 

«Займенник y», «Вказівники 

місця». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

18.05-

22.05 

Тиж.16 

25.05-29.05 

Тема 8. «Вдома»: 

4. Ознайомлення з культурно-

цивілізаційною темою 

«Професія дизайнера». 

Практичне 

заняття 

Див. пункт 

«Література 

для вивчення 

дисципліни» 

Виконання 

фонетичних, лексико-

граматичних та 

комунікативних 

вправ згідно з темою 

25.05-

29.05 

 

Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення дисципліни. Її 

зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. «Нульовий урок»: Вивчення фонетичних правил та правил читання. 2 

2 Тема 1. «Нульовий урок»: Вивчення алфавіту та цифр. 2 

3 Тема 1. «Нульовий урок»: Вивчення структур привітання, тренування у побудові міні-

діалогів. 

 

4 Тема 2. «Розкажіть про себе»: Розвиток вміння відрекомендуватися, надати особисту 

інформацію та запитати координати співрозмовника. 

2 

5 Тема 2. «Розкажіть про себе»: 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). 

2 

6 Тема 2. «Розкажіть про себе»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Франкофонія». 

2 

7 Тема 3. «Куди ми прямуємо?»: Засвоєння лексики «Міська інфраструктура та 

напрямки», «Транспорт», вивчення комунікативних конструкцій для пояснення 

2 



 

місцезнаходження та маршруту. 

8 Тема 3. «Куди ми прямуємо?»: Граматичні теми «Означені та неозначені артиклі», «Рід 

іменників професій», «Відмінювання неправильних дієслів prendre, descendre". 

2 

9 Тема 3. «Куди ми прямуємо?»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Франкомовні міста». 

2 

10 Тема 4. «Що будемо їсти?»: Засвоєння лексики «Їжа та покупки», вивчення 

комунікативних конструкцій для висловлення своїх вподобань, здійснення замовлення у 

ресторані, вміння спілкуватися у магазині. 

2 

11 Тема 4. «Що будемо їсти?»: Граматичні теми «Однина та множина іменників», 

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

2 

12 Тема 4. «Що будемо їсти?»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Особливості кухні франкомовних країн». 

2 

13 Тема 5. «Магазини та розпродажі»: Засвоєння лексики «Одяг та побутові прилади», 

«Погода», вивчення комунікативних конструкцій для висловлення вподобань у одязі, 

питання про ціну, пояснення застосування, опису стилю одягу. 

2 

14 Тема 5. «Магазини та розпродажі»: Граматичні теми «Вказівний займенник», «Число. 

Рід, місце прикметника», «Близький майбутній час / недавній минулий час». 

2 

15 Тема 5. «Магазини та розпродажі»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Марин’єрка – символ французької моди» 

2 

16 Тема 6. «Яка програма на сьогодні?»: 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. 

2 

17 Тема 6. «Яка програма на сьогодні?»: Граматичні теми «Відмінювання займенникових 

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

vouloir”. 

2 

18 Тема 6. «Яка програма на сьогодні?»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Перехід на літній / зимовий час». 

2 

19 Тема 7. «Прийміть наші вітання»: Засвоєння лексики «Сім’я», «Характер», вивчення 

комунікативних конструкцій для опису своєї сім’ї, характеру, вміння висловити 

привітання. 

2 

20 Тема 7. «Прийміть наші вітання»: Граматичні теми «Присвійні займенники», «Минулий 

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

2 

21 Тема 7. «Прийміть наші вітання»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Свята у Франції». 

3 

22 Тема 8. «Вдома»: Засвоєння лексики «Меблі. Розташування квартири», «Домашні 

неприємності», вивчення комунікативних конструкцій для висловлення побутової 

проблеми, опису помешкання, питальних конструкцій, щоб розпитати про квартиру на 

винайм. 

3 

23 Тема 8. «Вдома»: Граматичні теми «Займенники прямі додатки», «Конструкції 

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

3 

24 Тема 8. «Вдома»: Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою «Професія 

дизайнера». 

3 
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