
 





І.  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„Друга іноземна мова (французька)” 

Освітньої програми 291.00.02 „Регіональні студії”

Найменування показників Характеристика дисципліни за
формами навчання

Денна

Вид дисципліни обов’язкова

Мова викладання, навчання та 
оцінювання

французька, українська

Загальний обсяг кредитів / годин 10 / 300

Курс 2

Семестр 3 4

Кількість змістових модулів з 
розподілом

4

Обсяг кредитів 4 6

Обсяг годин, в тому числі: 120 180

Аудиторні 76 108

Модульний контроль 8 12

Семестровий контроль - 30

Самостійна робота 36 30

Форма семестрового контролю залік іспит

2. Мета і завдання вивчення дисципліни

Робоча  програма  з  навчальної  дисципліни  «Друга  іноземна  мова  (французька)»  є
нормативним  документом  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  який  розроблено
кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства для студентів 1 курсу
першого  освітнього  рівня  спеціальності  «291  Міжнародні  відносини,  суспільні  комунікації  та
регіональні студії» за освітньою програмою «Регіональні студії» відповідно до навчального плану
денної форми навчання.

Робочу програму укладено згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти. Програма визначає зміст компетентностей, які повинен опанувати студент відповідно до
вимог освітньо-професійної програми, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію
оцінювання навчальних досягнень студентів.



Метою вивчення дисципліни є практичне оволодіння студентами системою французької
мови  та  нормами  її  функціонування  у  мовленнєвих  комунікативних  ситуаціях  в  галузі
міжнародних відносин, у різних сферах суспільно-політичного життя та побуту.

Завданням  вивчення дисципліни  є  формування  відповідних  компетентностей  для
подальшого навчання та розвитку досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою А1-
А2 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти”.

Практична  мета  курсу –  формування  у  студентів  вмінь  та  навичок  володіння  всіма
видами  мовленнєвої  діяльності,  формування  у  студентів  лінгвістичної  та  комунікативної
компетенції:

 розвиток  всіх  видів  мовленнєвої  діяльності  (аудіювання,  говоріння,  читання,
письма);

 розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг граматичних структур та
лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативної ситуації.

Виховна  мета  курсу –  формування  гуманістичного,  демократичного  та
загальнокультурного світогляду, виховання поваги до загальнолюдських цінностей.

Розвиваюча  мета  дисципліни –  розширення  філологічного  кругозору  та  навчального
досвіду студентів, розвиток їх логічного мислення, уміння самостійно працювати з довідковою,
науковою літературою, розвиток навичок аналітичного мислення, розвивати навички застосування
сучасних технічних засобів нових інформаційних технологій в діяльності пов’язаній з вивченням
мови;.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формуванням у студентів вмінь і навичок
аудіювання, монологічного та діалогічного усного мовлення, вивчаючого та оглядового читання,
писемного мовлення.

Завданням курсу є також формування соціокультурної  та соціолінгвістичної  компетенції
(правил  ввічливості,  норм,  які  регулюють  стосунки  між  поколіннями,  статями,  класами  та
соціальними групами тощо).

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи 
студенти набувають таких програмних компетентностей:

- ЗК-3  -  Знання  предметної  області  майбутньої  професійної  діяльності,
загальнокультурна ерудиція,  широке коло інтересів,  розуміння сутності і соціальної значущості
майбутньої професії.

- ЗК-10  -  Здатність  працювати  у  команді,  адаптації  та  дій  в  новій  ситуації,
міжособистісного  спілкування  у  мультинаціональному  та  мультикультурному  соціальному
середовищі,  емоційної  стабільності,  толерантності,  викладу складної  комплексної  інформації  у
стислій  формі  усно  та  письмово,  застосування  комунікативних  дискурсів  під  час  участі  у
дипломатичних переговорах та бесідах.

- ЗК-11  -  Здатність  виявляти,  ставити  та  вирішувати  проблеми,  здійснювати
самостійний  пошук  та  оброблення  інформації  з  різних  джерел  для  вирішення  професійних
завдань,  ефективно  використовувати  інформаційні  технології  в  соціальній  і  професійній
діяльності.

- ЗК-14 -  Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.
Спрямованість  на  розкриття  особистісного  потенціалу  та  самореалізацію.  Прагнення  до  особистісно-
професійного лідерства та успіху.

- ФК-8  -  Здатність  застосовувати  основні  поняття  міжнародної  інформації  та
комунікації, уміння використовувати сучасні джерела отримання міжнародної інформації, основні
моделі та методи дослідження міжнародної інформації.

- ФК-9  -  Знання  сучасних  інформаційних  мереж,  інформаційно-комп’ютерних
технологій  оброблення  інформації  та  здатність  використовувати  їх  з  метою  пошуку,  збору  та
оброблення інформації про країни і регіони світу, послуговуючись сучасними методами і засобами
аналізу інформації у практичній професійній діяльності.



- ФК-10  -  Здатність  аналізувати  та  оцінювати  ситуацію  на  міжнародній  арені  і
знаходити відповідні  рішення з чітким визначенням способів  врегулювання кризових ситуацій;
виконувати інформаційно-аналітичну роботу.

- ФК-11  -  Здатність  на  основі  інформаційно-аналітичних  матеріалів  міністерств  і
відомств,  агенцій,  відповідних  зарубіжних  структур,  спираючись  на  вітчизняний  та  світовий
досвід  інформаційноаналітичного  забезпечення  зовнішньополітичного,  зовнішньоекономічного
курсів держав моделювати ситуації міжнародних відносин.

- ФК-17 - Здатність здійснювати повний письмовий переклад міжнародних документів
договірного характеру, усний послідовний переклад у міжнародних комунікаціях.

- ФК-18 - Здатність до здійснення комунікації та інформаційноаналітичної діяльності
у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами).

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

Опанувавши дисципліну „ Друга іноземна мова (французька)”, студенти повинні мати такі 
програмні результати навчання:

- ПРН-З-9 - Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання
різних джерела інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

- ПРН-З-11  -  Демонструвати  спроможність  складати  зразки  основних  видів
документів дипломатичного листування з урахуванням протокольних вимог; складати підсумкові
документи  за  результатами  проведення  дипломатичних  бесід;  моделювати  схеми  проведення
представницьких  заходів  різних  рівнів;  розробляти  програми  візитів  іноземних  партнерів;
моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних прийнять.

- ПРН-З-12 - Демонструвати розуміння основних понять  міжнародної інформації та
комунікації,  сучасні  джерела  отримання  міжнародної  інформації,  основні   моделі  та  методи
дослідження міжнародної інформації.

- ПРН-З-18 -  Спроможність  в  умовах  виробничої  діяльності  готувати  документи
дипломатичних  комунікацій  українською  та  іноземними  мовами,  вибирати  структуру,  форму
стиль викладу документа. 

- ПРН-З-19  -  Демонструвати спроможність здійснювати повний письмовий переклад
міжнародних  документів  договірного  характеру,  усний  послідовний  переклад  у  міжнародних
комунікаціях.

- ПРН-У-1 - Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан
міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

- ПРН-У-13 - Працювати в мультинаціональному та мультикультурному середовищі. 
- ПРН-У-14  - Усно  та  письмово  комунікувати,  здійснювати  аналітичну  діяльність

іноземними мовами. 
- ПРН-У-15  -  Складати  проекти  й  супровідну  документацію  українською  й

іноземними мовами. 
- ПРН-У-16 - Вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними

документами.
- ПРН-У-19  - Готувати  документи  дипломатичних  комунікацій  державною  та

іноземними мовами із дотриманням протокольних правил їх оформлення. 
- ПРН-У-21  - Складати  основнівиди  дипломатичних  документів  з    дотриманням

протокольних  вимог,  розробляти  програми  візитів  іноземних  партнерів,моделювати  схеми
розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних зустрічей

 -    ПРН-У-24  -  Забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність у сфері
міжнародних відносин (державноюта іноземними мовами).



 -      ПРН-У-25 - Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні технології у 
професійній діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного 
досвіду постійно удосконалюватися.

-    ПРН-У-26 - Виконувати усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з
фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій,
дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. 

- ПРН-У-27  - Уміти  формулювати  завдання,  аргументовано  обирати  оптимальні
шляхи  розв’язання,  аналізувати  й  осмислювати  отриманий  результат,  представляти  та
обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні.

4. Структура програми навчальної дисципліни
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І семестр
Змістовий модуль І. C’est la vie. Souvenirs, souvenirs. On recrute.

1 La vie: la vie personnelle, la vie professionnelle. 3 2 1
2 Le temps libre, les activités. Les loisirs: les sorties, pratiquer un 

sport, les jeux.
3 2 1

3 Le souvenir: la mémoire, qualifier un souvenir. Les types de mémoire,
la mémoire des sens.

3 2 1

4 Les paysages et la météo. 3 2 1
5 Les études : le système scolaire français, la scolarité, les personnes, 

les études supérieures, le diplôme, l’évaluation.
3 2 1

6 Le monde professionnel : trаvailler, le CV, quelques professions, 
quelques domaine professionnels

3 2 1

7 Я вивчаю французьку мову 3 2 1
8 Мої вподобання 3 2 1
9 День народження 2 2
10 Моя улюблена пора року 3 2 1

Модульна контрольна робота № 1 2 2
Усього за змістовий модуль І 31 20 9 2

Змістовий модуль ІІ. A la recherchce d’un toit. On n’arrête pas le progrès.
1 Le logement : les types de logement, les habitants, les pièces, 

l’annonce immobilère.
5 4 1

2 Le mobilier et le cadre de vie : les équipements de la maison, le 
quartier, la ville, les édifices, les lieux publiques, l’amenagement 
de la ville.

4 2 2

3 Les scinces et les techniques : le progrès, les métiers de 
l’innovation, les nouvelles technologies.

3 2 1

4 Les technologies de la communication : le téléphone, l’ordinateur, 
internet, la messagerie électronique.

6 4 2

5 Les comportements rituels. 3 2 1
6 A la gare. Date, heure, mois. Réservation d’un billet de train. 

Activités professionnelles
6 4 2



Модульна контрольна робота № 2 2 2
Усього за змістовий модуль ІІ 29 18 9 2

Змістовий модуль ІІІ. En forme? Côté cuisine.
1 Le corps et la santé : les parties du corps, être malade, se faire mal. 8 6 2
2 La santé et la médecine : la forme, se soigner, les médecins, les 

lieux de santé, la trousse à pharmacie, les médicaments.
6 4 2

3 Les aliments : les légumes, les fruits, les céréales, les légumes secs.. 6 4 2
4 Le restaurant : les lieux où on mange, au menu, la cuisson de la 

viande, les moments au restaurant, les spécialités gastronomiques.
7 4 3

Модульна контрольна робота № 2 2 2
Усього за змістовий модуль ІІІ 29 18 9 2

Змістовий модуль ІV.  Qui se ressemble s’assemble. L’actu en direct.
1 Le caractère : les qualités, les défauts, la personnalité, expression. 3 2 1
2 Le physique : les cheveux, les yeux, les mouvements du corps, les 

émotions.
3 2 1

3 L’information, la presse : les publications, les rubriques, les métiers 3 2 1
4 Les médias, la radio, la télé : les métiers, les émitions, la série télé. 3 2 1
5 Temps libre.Les styles de vie. 3 2 1
6 Goûts et préférences. Vacances et congés des Français. 3 2 1
7 Fêtes et les traditions en France. 3 2 1
8 Organisation d’une réunion, d’une soirée ou d ’une fête. Choix d'un 

cadeau.
3 2 1

9  Mon passe-temps familial 3 2 1
10 Au rythme du temps. 2 2

Модульна контрольна робота № 3 2 2
Усього за змістовий модуль ІV 31 20 9 2
Усього за І семестр 120 76 36 8

ІІ семестр
Змістовий модуль І. Et vous? Félicitations !

1 Se présenter, demander de se présenter. 4 3 1
2 Donner des informations personnelles. Demander et donner des 

coordonnées. 
4 3 1

3 Les pays et les nationalités, l’identité, les nombres. 4 3 1
4 Présenter sa famille. Décrire qn. 4 3 1
5 Voila le faire-part ! L’entourage. 4 3 1
6 La description physique, le caractère. 3 3

Модульна контрольна робота № 1 2 2
Усього за змістовий модуль І 25 18 5 2

Змістовий модуль ІІ. On va où ? Chez moi ! 
1 Demander et indiquer le chemin. Se déplacer. 4 3 1
2 La ville, les transports. 4 3 1
3 Se renseigner sur un logement. Le logement, les meubles. 4 3 1
4 Problèmes à la maison. 4 3 1
5 L’immeuble, les réparations. 4 3 1
6 Chez voisins. 3 3

Модульна контрольна робота № 2 2 2
Усього за змістовий модуль ІІ 25 18 5 2

Змістовий модуль ІІІ. C’est quoi le programme ? Pas de chance ! 
1 Unejournéebienremplie ! Un rendez-vous matinal. 4 3 1
2 A la maison. L’heure, les activités quotidiennes, le temps libre. 4 3 1
3 Onchanged’heure. Catedit ? Les sorties. 4 3 1
4 Quelle journée ! c’est raté ! 4 3 1
5 Les petits problèmes du quotidien, les émotions. 4 3 1



6 Chance et malchance. 3 3
Модульна контрольна робота № 2 2 2
Усього за змістовий модуль ІІІ 25 18 5 2

Змістовий модуль ІV. Qu’est-ce qu’on mange ?Les soldes, c’est parti !
1 Faire des courses alimentaires. Au supermarché. 4 3 1
2 Les magasins, la nourriture. 4 3 1
3 La recette. A table ! 4 3 1
4 Au restaurant*au café. 4 3 1
5 La mode ? Je l’adore ! 4 3 1
6 Qu’est-ce que je mets aujourd’hui? Les vetements, les accessoires, la 

météo.
3 3

Модульна контрольна робота № 4 2 2
Усього за змістовий модуль ІV 25 18 5 2

Змістовий модуль V. Beau travail. C’était bien.
1 Parler de ses études. Ensemble, échangeons. 4 3 1
2 Ils sont partis avec Erasmus+. 4 3 1
3 Découvrons le campus ! premiers jours à l’université. 4 3 1
4 Mon parcours professionnel 4 3 1
5 C’est à faire ! L’entreprise, la vie professionnelle. 4 3 1
6 Club de langues. Pratiquez ! La pratique d’une langue étrangère. 3 3

Модульна контрольна робота № 5 2 2
Усього за змістовий модуль V 25 18 5 2

Змістовий модуль VI.Bonnesvacances !Au grand air.
1 Je réserve les billets. Vous avez Internet ? 4 3 1
2 L’art de faire sa valise. Les voyages. Embarquement immédiat. 4 3 1
3 Culture voyage. N’oublie pas de m’écrire... 4 3 1
4 Ville ou campagne ? changer de vie, c’est possible ! 4 3 1
5 La ville ou la campagne. Vivre et travailler au vert. 4 3 1
6 Je cultive mon jardin.100% nature. La nature. 3 3

Модульна контрольна робота № 6 2 2
Усього за змістовий модуль ІV 25 18 5 2
Усього за ІI семестр 150 108 30 12
Семестровий контроль 30
Усього за рік 300 184 66 20

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
C’est la vie. Souvenirs, souvenirs. On recrute.
Тема 1 La vie: la vie personnelle, la vie professionnelle.

Граматика:le passé composé avec l’auxiliaire être er avoir. Les indicateurs de temps : depuis; il y
a, pendant.

Тема 2. Le temps libre, les activités. Les loisirs: les sorties, pratiquer un sport, les jeux.
Граматика:l’accord du participe passé au passé composé.

Тема 3. Le souvenir: la mémoire, qualifier un souvenir. Les types de mémoire, la mémoire des sens.
Граматика:l’imparfait.

Тема 4. Les paysages et la météo.
Граматика:les pronoms y et en.

Тема 5.Les études : le système scolaire français, la scolarité, les personnes, les études supérieures, le 
diplôme, l’évaluation.

Граматика:le discours rapporté au présent.
Тема 6. Le monde professionnel : travailler, le CV, quelques professions, quelques domaines 
professionnels.

Граматика:les Verbes à préposition.



Тема 7.Ma famille.
Граматика:Adjectifs possessifs. Genre et nombre des adjectifs.

Тема 8. La famille de mon ami. 
Граматика: Forme négative des verbes. Заперечна форма дієслова.

Тема 9. Les métiers.
Граматика: articles contractés de

Тема 10.Ma saison préférée.
Граматика: Adjectif interrogatif quel. Питальний прикметник quel. !

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI

A la recherchce d’un toit. On n’arrête pas le progrès.
Тема 1. Le logement : les types de logement, les habitants, les pièces, l’annonce immobilère.

Граматика:les pronoms relatifs.
Тема 2.Le mobilier et le cadre de vie : les équipements de la maison, le quartier, la ville, les édifices,
les lieux publiques, l’amenagement de la ville.

Граматика:la comparaison.
Тема 3 .Les scinces et les techniques : le progrès, les métiers de l’innovation, les nouvelles 
technologies.

Граматика:les pronoms possessifs.
Тема 4.Les technologies de la communication : le téléphone, l’ordinateur, internet, la messagerie 
électronique.

Граматика: le future simple.La condition avec si.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII
En forme? Côté cuisine.

Тема 1.Le corps et la santé : les parties du corps, être malade, se faire mal.
Граматика:l’obligation et l’interdiction.

Тема 2.La santé et la médecine : la forme, se soigner, les médecins, les lieux de santé, la trousse à 
pharmacie, les médicaments.

Граматика:Le subjonctifprésent et l’expression de la nécessité. 
Тема 3.Les aliments : les légumes, les fruits, les céréales, les légumes secs.

Граматика:Lesubjonctif, la formationirrégulière. Les adverbes.
Тема 4.Le restaurant : les lieux où on mange, au menu, la cuisson de la viande, les moments au 
restaurant, les spécialités gastronomiques.

Граматика:le pronom en.La restriction ne...que.Le superlatif.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

Qui se ressemble s’assemble. L’actu en direct.
Тема  1. Le caractère : les qualités, les défauts, la personnalité, expression.

Граматика:Les pronoms interrogatifs et les adjectifs interrogatifs.
Тема  2.Le physique : les cheveux, les yeux, les mouvements du corps, les émotions.

Граматика :les adjectifs indéfinis. L’expression des sentiments.
Тeма 3.L’information, la presse : les publications, les rubriques, les métiers.

Граматика :les connecteurs :la cause et la conséquence. 
Тeма4.Les médias, la radio, la télé : les métiers, les émitions, la série télé.
Граматика  :les pronoms COD et COI.
Тeма5.Temps libre:Evénements; Planning.

Граматика  :pronomscomplémentd’objetdirect.
Тeма  6.Goûts et préférences. Vacances et congés des Français. 

Граматика  : adverbes quand, comment. Verbes du III groupeprendre
Тeма7.FêtesetlestraditionsenFrance. 

Граматика  :Verbesvenir,répondre
Тeма  8. Organisation d’uneréunion, d’une soirée ou d’unefête. Choix d'un cadeau.

Граматика  : omission de l’article.



Тeма 9.Mon passe-temps familial
Граматика  : pronoms toniques.
Тeма 10.Au rythme du temps.
Граматика  :passé composé.

ІІ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Et vous? Félicitation !
Тема 1Se présenter, demander de se présenter.

Граматика:les adjectifs de nationalités.Masculin et féminin.
Тема 2. Donner des informations personnelles. Demander et donner des coordonnées. 

Граматика:les prépositionsdevant les noms de villes et de pays.
Тема 3. Les pays et les nationalités, l’identité, les nombres.

Граматика:les nombres.
Тема 4. Présentersa famille. Décrire qn.

Граматика: le passé composé.
Тема 5. Voilalefaire-part ! L’entourage.

Граматика:les indicaruers de temps du passé et du futur.
Тема 6. Ladescription physique, le caractère.

Граматика: c’est un, e- il, elle est.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI
On va où ? Chez moi !

Тема 1. Demander et indiquer le chemin. Se déplacer.
Граматика:l’adjectif interrogatif quel..

Тема 2. La ville, les transports.
Граматика:le masculin et le féminin des professions.

Тема 3. Se renseigner sur un logement. Le logement, les meubles.
Граматика:Lespronoms COD.

Тема 4Problèmes à la maison. 
Граматика:le pronom Y.

Тема 5. L’immeuble, les réparations.
Граматика:l’obligation et l‘interdiction.

Тема 6. Chez voisins.
Граматика:les prépositions de lieu.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII
C’est quoi le programme ? Pas de chance !

Тема 1.Unejournéebienremplie ! Un rendez-vous matinal.
Граматика:les verves pronominaux au présent et au Passé Composé.

Тема 2.A la maison. L’heure, les activités quotidiennes, le temps libre.
Граматика:la fréquence.

Тема 3. Onchanged’heure. Catedit ? Les sorties.
Граматика:l’antétiorité et la postériorité.

Тема 4. Quelle journée ! c’est raté !
Граматика:les pronoms COI.
Тема 5. Les petits problèmes du quotidien, les émotions.

Граматика:le conseil.
Тема 6. Chance et malchance.

Граматика:l’interdiction avec falloir et devoir.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Qu’est-ce qu’on mange ?Les soldes, c’est parti !

Тема  1. Faire des courses alimentaires. Au supermarché.
Граматика:la quantité non définie.

Тема  2.Les magasins, la nourriture.



Граматика :le pronom en.
Тeма 3.La recette. A table !

Граматика :les adjectifs.
Тeма4Au restaurant*au café.
Граматика :le futur proche
Тeма5.Lamode ? Je l’adore !
Граматика  :le passé recent.
Тeма6.Qu’est-ceque je mets aujourd’hui? Les vetements, les accessoires, la météo.

Граматика  :l’adjectifdémonstratif.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Beau travail. C’était bien.

Тема 1.Parler de ses études. Ensemble, échangeons.
Граматика:la condition , si+présent.

Тема 2.Ils sont partis avec Erasmus+.
Граматика:la durée, la continuation.

Тема 3. Découvrons le campus ! premiers jours à l’université.
Граматика:les pronoms relatifs.

Тема 4. Mon parcours professionnel
Граматика:les pronoms COD et COI 2 et 2 personnes.

Тема 5. C’est à faire ! L’entreprise, la vie professionnelle.
Граматика:les indicateurs de temps.

Тема 6Club de langues. Pratiquez ! La pratique d’une langue étrangère.
Граматика:les pronoms compléments.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI
Bonnes vacances !Au grand air.

Тема 1.Je réserve les billets. Vous avez Internet ?
Граматика:la comparaison ; moins, aussi, plus+Adjectif+que.

Тема 2.L’art de faire sa valise. Les voyages. Embarquement immédiat.
Граматика:les verbes en –ir au présent et au passé composé.

Тема 3. Culture voyage. N’oublie pas de m’écrire...
Граматика:l’imparfait des verbes.

Тема 4. Ville ou campagne ? changer de vie, c’est possible !
Граматика:les verbes irréguliers à l’imparfait.

Тема 5. La ville ou la campagne. Vivre et travailler au vert.
Граматика:le Passé Composéavecetre.

Тема 6. Je cultive mon jardin.100% nature. La nature.
Граматика:écrireunelettre formelle.

6. Контроль навчальних досягнень.

Поточне  оцінювання  всіх  видів  навчальної  діяльності  студентів  здійснюється  за  100
бальною  системою.  В  кінці  вивчення  навчального  матеріалу  модуля  виставляється  оцінка  за
модуль. Вона трансформується в модульний рейтинговий бал. Студент отримує  "0", якщо не був
присутнім  на  жодному  занятті,  не  виконував  завдань  поточної  та  самостійної  підготовки,  не
з’явився на модульний контроль.

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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1 Відвідування практичних занять 1 38 38

2 Робота на практичних заняттях 10 38 380

3 Самостійна робота 5 4 20

4 Модульний контроль 25 4 100

Максимальна кількість балів 538

Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів 5,38

2 семестр

1 Відвідування практичних занять 1 54 54

2 Робота на практичних заняттях 10 54 540

3 Самостійна робота 5 6 30

4 Модульний контроль 25 6 150

Максимальна кількість балів 774

Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів 12,9

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Для самостійної роботи студентам рекомендується виконання творчих завдань, а саме:
 написання творів за тематикою, що вивчається;
 підготовка та презентація доповідей за проблематикою запропонованих тем;
 читання протягом року оригінальної літератури 
 читання періодичних видань іноземною мовою;
 прослуховування франкомовних аудіокурсів „Grammaire     en     dialogues  “: 

Карта самостійної роботи студента

Змістовий модуль та
тема курсу

Академічний контроль Бали
Термін

виконання
(тижні)

Змістовий модуль І

C’est la vie!

Тема 1.Контроль індивідуального 
читання Gosciny, Sempé Le PetitNicolas,
c’est Noel.Chapitre 1. CherPèreNoel.

5 3-й тиждень

Змістовий модуль І
ІI

Тема 2.Підготовка відеоматеріалу про 
район  міста та його історію та 

5*2 7-й тиждень

http://french-online.ru/grammaire-en-dialogues/


Souvenirs, souvenirs традиції. Публікація посту про 
улюблений район міста.

Змістовий модуль
ІV

On n’arrête pas le
progrès

Тема 3.Контроль індивідуального 
читання Gosciny, Sempé LePetitNicolas, 
c’estNoel.Chapitre 2. Les patins.

5 13-й тиждень

Разом 20
Змістовий модуль

V
En forme?

Тема 4. Контроль індивідуального 
читанняGosciny, Sempé LePetitNicolas, 
c’estNoel.Chapitre 4. La composition 
d’arithmetiques.

5 3-й тиждень

Змістовий модуль
VI

Côté cuisine

Тема 5.Створення веб-сторінки про 
кулінарію.

5*2 5-йтиждень

Змістовий модуль
VII

L’actu en direct

Тема6.Контроль індивідуального 
читання Gosciny, Sempé Le Petit 
Nicolas, c’estNoel.Chapitre 5. 
Lesbrioches.

5 9-й тиждень

Змістовий модуль
IX

L’appel de la nature

Тема7.Контроль індивідуального 
читанняGosciny, Sempé LePetitNicolas, 
c’estNoel.Chapitre 6. 

5*2 15-й тиждень

Разом 50

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Кожний  модуль  включає  бали  за  модульну  контрольну  роботу  (модульний
контроль).Модульна   контрольна робота  проводиться після завершення практичних занять,  що
належать  до певного модуля.  Виконання модульних контрольних робіт  здійснюється  в  режимі
комп’ютерної діагностики в межах Електронного навчального комплексу з дисципліни та у формі
бесіди для контролю навичок говоріння в межах аудиторії.

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Форма проведення семестрового контролю – письмова. Тривалість проведення іспиту – 1
академічна  година.  Максимальна  кількість  балів  –  40.  Екзаменаційний  білет  складається  з  3
блоків. Відповідно екзаменаційна оцінка складається з трьох складових: І   блок – 10 балів, ІІ  блок
– 15 балів, ІІІ блок (відкрите питання) – 15 балів.

Критерії оцінювання: тестові питання І та ІІ блоку оцінюються по 1 балу за кожну правильну
відповідь, відкриті питання  ІІ блоку оцінюються по 2 бали за кожну правильну відповідь та у
письмовому завданні  ІІІ блоку оцінюється  відповідність змісту (4 бали), повнота іґрунтовність
викладу матеріалу (3 бали),  лексична коректність (3 бали),  граматична коректність (3 бали) та
орфографічна коректність (2 бали).

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Le temps libre, les activités
2. Les paysages et la météo.
3. Le logement : les types de logement, les habitants, les pièces, l’annonce immobilère.
4. Les scinces et les techniques : le progrès, les métiers de l’innovation, les nouvelles 

technologies.
5. Les comportements rituels.
6. A la gare. Date, heure, mois. Réservation d’un billet de train. Activités professionnelles
7. Le corps et la santé : les parties du corps, être malade, se faire mal
8. Les aliments : les légumes, les fruits, les céréales, les légumes secs..



9. Le caractère : les qualités, les défauts, la personnalité, expression.
10. L’information, la presse : les publications, les rubriques, les métiers
11. Fêtes et les traditions en France.
12. Les pays et les nationalités, l’identité, les nombres
13. La ville, les transports.
14. L’immeuble, les réparations.
15. A la maison. L’heure, les activités quotidiennes, le temps libre.
16. Faire des courses alimentaires. Au supermarché.
17. Culture voyage. N’oublie pas de m’écrire...
18. Parler de ses études. Ensemble, échangeons.

6.5. Шкала відповідності оцінок

шкала університету 90-100 82-89 75-81 69-74 60-68 35-59 1-34

 шкала ECTS A B C D E FX X

з
можливістю
повторного
складання

з обов’язко-
вимповторн
им курсом

7.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
„ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА)” 

Разом за IІI семестр: 120 годин, практичні заняття – 76 годин,
самостійна робота – 36 годин, ПМК – 8 годин,  залік

Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12

Змістові модулі
модуль І

модуль ІІ модуль ІІІ
модуль ІV

Назва модуля C’est la vie.
Souvenirs,
souvenirs

À la recherche
d’un toit.

On n’arrête pas le
progrès

Заняття (38) 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Бали за

присутність
(38бали)

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

Бали за роботу
на практичних

(380балів)
20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 30 30

Самостійна
робота

(15 балів)
5 5 5 5

Модул.контр.
робота

(100 балів)
25 25 25 25

Кількість балів
за  модуль

140 129 129 140

Разом за семестр 538 (коефіцієнт 5,38)
Підсумковий

контроль
Залік



Разом за IV семестр: 180 годин, практичні заняття – 108 годин,
самостійна робота – 30годин, ПМК – 12 годин, іспит

Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Змістові
модулі

модуль
V

модуль VІ
модуль

VІІ
модуль VIII модуль IX модуль X

Назва модуля En
forme?

Côté
cuisine.

Qui se
ressemble
s’assemble

.

L’actu en
direct.

Consommer
autrement.

L’appel de la
nature.

On part en
voyage ? On

recrute.

Заняття (54)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Бали за
присутність

(54бали)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Бали за
роботу на

практичних 
(540 балів)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Самостійна
робота 

(15 балів)
5 5 5 5 5 5

Модул.контр.
робота 

(150 балів)
25 25 25 25 25 25

Кількість
балів за
модуль

129 124 129 124 129 124

Разом за
семестр

774 (коефіцієнт 774:60=12,9)

Підсумковий
контроль

Іспит – 40 балів

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Marie-Pierre Baylocq,  Stéfanie Brémaud, Clara Cheilan, Serguei Opatski Edito niveau A2.- Les
Editions Didier, Paris, 2016.
2. Marie-Pierre Baylocq, Stéfanie Brémaud, Clara Cheilan, Serguei Opatski Edito niveau A2. cahier
d’activités.- Les Editions Didier, Paris, 2016.
3. Комірна Є. В. Manuel de français: перший рік навчання / Є. В. Комірна, О. П. Самойлова. –
К. : Ірпінь, 2007. – 488 с.
4. Grand-Clément O. Grammaire en dialogues : Niveau grand débutant A1. Paris :Clé International,
2010. – 132 p.



Додаткова література та Інтернет-ресурси:

1. Крючков Г. Г. Французька мова: Початковий курс / Г.Г. Крючков. – К.: Вища шк., 2009. –
367 с.
2. Carlo C.  Civilisation progressive du français. Niveau débutant /  C. Carlo, M. Causa. –  Paris: CLE

International, 2008. – 175 p.
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Інформаційні ресурси

1. http://www.podcastfrancaisfacile.com/ 
2. http://www.lepointdufle.net/debutants.htm
3. http  ://  lexiquefle  .  free  .  fr  /  
4. http  ://  www  .  francaisfacile  .  com  /  cours  /  index  .  php  
5. http  ://  www  .  didieraccord  .  com  /  
6. http://www.bonjourdefrance.com/n9/cdm2.htm  
7. http://www.lemonde.fr/  
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