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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 
Шифр умінь та змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

Змістовий модуль 1. 

«Особиста та сімейна 

сфера життя» 

Тема 1. «Моє походження та біографія». Засвоєння 

лексики «Дозвілля», «Портрет особистості», вивчення 

комунікативних конструкцій для висловлення пропозиції 

дозвілля, згоди / незгоди / вагання, для вказівки події у 

часі, опису дозвілля та захоплень. Граматичні теми «Le 

passé composé», «Le passé composé des verbes pronominaux», 

«Les indicateurs de temps», «La négation». Ознайомлення з 

культурно-цивілізаційною темою «Петанк – поширення 

прованської гри у світі», «Фестивалі франкомовних країн 

Африки». 

Тема 2. «Спогади»: 

1. Засвоєння лексики «Спогади», «Пейзажі та погода», 

читання та аналіз текстів «Історя клоуна», «Острови 

Гваделупи», «Проспект Салея – найвідоміша вулиця міста 

Ніцци», вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення спогадів та їхньої характеристики. 

2. Граматичні теми «Imparfait», «Les pronoms y et en», «La 

place de l’adjectif» 

3. Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Ніцца - столиця Провансу». 

Змістовий модуль 2. 

«Життя суспільства, 

екологія та новітні 

технології» 

Тема 3. «У пошуках помешкання». Засвоєння лексики 

«Рухоме майно та стиль життя», «Житло», читання та 

аналіз текстів «Житло на кораблику приваблює містян», 

«Париж у 2050 році», «Міста майбутнього», «Знайти житло 

в Монреалі» вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення опису місця події, житла, завадити 

розмовляти, перебити, попросити слова. Граматичні теми 

«Les pronoms possessifs», «La comparaison», «Les pronoms 

relatifs». Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Париж в епоху барона Гаусмана». 

Тема 4. «Прогрес не зупинити». Засвоєння лексики «Наука 

та техніка», «Технології та комунікація», читання та аналіз 

текстів «Професії, які зникнуть через 10 років», «Чи 

залежні Ви від смартфона?», «Правила обережності в 

Інтернеті», вивчення комунікативних конструкцій для 

висловлення вигаданого майбутнього, вираження рішення / 

наміру щось робити, нагадування. Граматичні теми «Le 

future simple», «La condition avec si», «Le pronom on». 

Ознайомлення з культурно-цивілізаційною темою 

«Міжнародний конкурс технічних інновацій Лепіна у 

Парижі». 

 

 

 



 4 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

ЗМ1 Змістовий модуль 1. «Особиста та сімейна сфера 

життя» 

32 

ЗМ2 Змістовий модуль 2. «Життя суспільства, екологія та 

новітні технології» 

32 

 
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. 

5. Heu É., Abou-Samra M., Braud C., Brunelle M., Perrard M., Pinson C. Édito 

A2 : méthode de français – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 214 p. 

6. Baylocq M.-P., Brémaud S., Cheilan C., Opatski S. Édito A2 : cahier 

d’activités– Paris : Les éditions Didier, 2016. – 143 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 
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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 

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 
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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 

 

 

 

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 

 

Граматика: 

Дати теоретичне пояснення теми (українською мовою) та виконати 

практичні завдання: 

1. Le Passé Composé (avec le verbe auxiliare “avoir”) 

2. Le Passé Composé (avec le verbe auxiliare “être”) 

3. Le Futur proche 

4. Le Passé Immédiat 

5. Les adjectifs possessifs 
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6. Le pronom « y » 

7. Les indicateurs de l’espace 

8. La conjugaison des verbes du II groupe au Présent de l’indicatif 

9. La conjugaison des verbes pronominaux au Présent de l’indicatif 

10. La conjugaison des verbes « pouvoir », « vouloir » au Présent de l’indicatif 

11. L’impératif 

12. Les degrés de comparaison des adjectifs. 

13. Les expressions de l’interdiction, de l’obligation et de l’excuse. 

14. Les pronoms COD. 

15. Les indicateurs du temps dans le futur et dans le passé 

16. Les indicateurs de la fréquence, les heures. 

17. Les chiffres de 1-200, les adjectifs cardinaux. 

18. La conjugaison des verbes du Ier groupe au Présent de l’indicatif 

19. L’imparfait. 

20. Le futur simple. 

21. Les pronoms possessifs. 

22. Les pronoms relatifs. 

23. La comparaison des adjectifs, verbes, adeverbes et substantifs. 

24. Les fonctions du pronom « on »/ 

25. La condition avec « si ». 

 

Усні теми: 

Дати розгорнуту усну відповідь на запитання (французькою мовою, 12 

речень) 

1. Décrire l’apparence et le caractère de son meilleur ami 

2. Décrire son appartement 

3. Parlez des problèmes quotidiens et des solutions possibles 

4. Parlez du règlement intérieur de votre appartement / maison / immeuble 

5. Parlez des types de logement pour les vacances, de leurs avantages et 

inconvénients 

6. Parlez des émotions positives et négatives et des situations quand vous pouvez les 

ressentir. 

7. Parlez de vos dernières vacances, de vos impressions, de vos sensations. 

8. Faites la présentation d’un désigneur / d’un architecte connu. 

9. Faites la présentation d’un livre / d’un film qui parle des voyages. 

10. Présentez votre famille. 

11. Parlez des fêtes en France et dans votre famille. 

12. Parlez de vos sorties préférees. 

13. Parlez de votre week-end idéal. Qu’est-ce que vous allez faire ? 

14. Racontez votre journée typique. 

15. Quelle est la répartition des tâches ménagères chez vous ? 

16. Quels appareils numériques utilisez-vous ? Pour quoi faire ? 

17. Où, quand, avec qui faites-vous les achats et les courses ? 

18. Parlez de vous : votre caractère, votre entourage, vos activités préférées. 

19. Parlez des initiatives écologiques dans la modification des villes. 
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20. Parlez des innovations techniques qui ont changé la vie de la société. 

21. Parlez des habitations inédites. 

22. Parlez des spécialités régionales de la Provence. 

23. Racontez la biographie d’une personne célèbre. 

24. Racontez un souvenir de vacances. 

25. Comment est le logement de vos rêves ? 
 

Уклала:       /доц. Н.С. Ярошко-Кушнір/ 


