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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни „Практика усного та писемного мовлення
(французька мова)” є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено
кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства на основі освітньопрофесійної програми підготовки студентів відповідно до навчального плану для всіх
спеціальностей денної форми навчання.
Практика усного та писемного мовлення є вибірковою навчальною дисципліною.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи
організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно
до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу
дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних
досягнень студентів.
1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни
Метоювивчення дисципліни є практичне оволодіння студентами системою французької
мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних ситуаціях у різних сферах
суспільно-політичного життя та побуту.
Навчання французької мови у даному курсі переслідує комплексну реалізацію практичної,
виховної та розвиваючої мети.
Завданням вивченнядисципліни є досягнення студентами рівня володіння іноземною
мовою А2 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовноїосвіти”, відповідними
комунікативними мовленнєвими компетенціями.
Практична мета курсу - формування у студентів вмінь та навичок володіння всіма видами
мовленнєвої діяльності, формування у студентів лінгвістичної та комунікативної компетенції:
o розвиток
всіх
видів
мовленнєвої
діяльності
(аудіювання, говоріння, читання,
письма);
o 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 тазагальнокультурного
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.
Основними завданнямививчення 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).
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Дисципліна „Практика усного та
писемного мовлення (французька мова)” тісно пов‟язана з іншими дисциплінами мовнокраїнознавчого циклу, з гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами.
Вимоги до знань та умінь на рівні А2 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної
освіти” передбачають формування таких знань і умінь з навчальної дисципліни:
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Діалогічне мовлення

Монологічне
мовлення

Говоріння

1.2. Вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни
Аудіювання
 впізнавати знайомі слова та найелементарніші фрази, що стосуються
студента, його сім‟ї та найближчого конкретного оточення за умови,
коли люди говорять повільно і чітко.
 розуміти фрази та найуживанішу лексику, що відносяться до сфер
найближчого особистого значення (напр. елементарна особиста або
сімейна інформація, покупки, місце проживання, робота).
 зрозуміти основне з коротких, простих повідомлень та оголошень.
Читання
 розуміти знайомі імена, слова і дуже прості речення, наприклад, в
оголошеннях, на постерах і в каталогах
 читати дуже короткі, прості тексти.
 знайти конкретну, передбачувану інформацію у простих текстах
повсякденного характеру, як, наприклад, реклама, оголошення,
проспекти, меню, розклад (руху поїздів);
 розуміти короткі прості особисті листи.
 брати участь у діалозі на простому рівні за умови,
щоспіврозмовникготовийповторитиабоперефразуватисвоївисловлюван
ня
у
повільномутемпі
й
допомогтисформулювати
те,
щостудентнамагаєтьсясказати.
 ставитипростізапитання та відповідати на такі ж простізапитання,
щостосуютьсясфериневідкладних потреб, або на дужезнайомі теми.
 спілкуватись на простому побутовомурівні, якщопотрібенпростий і
прямийобмінінформацією
на
знайомі
теми
та
про
знайомівидидіяльності.
 обговорюватищось при дуже коротких соціальних контактах,
якщонавітьстудент
недоситьрозуміє
для
того
щобсамостійнопідтримуватирозмову.
 використовувати прості речення та вирази для описання місця, де
студент проживаває, і людей, яких він знає.
 вживати серії виразів та речень, щоб описати простими словами свою
сім‟ю та інших людей, житлові умови, свій рівень освіти, попереднє
або теперішнє місце роботи.
Писемне
 писати короткі, прості листівки, наприклад, поздоровлення зі святом.
мовлення
 заповнювати формуляри, вносити своє прізвище, національність та
адресу, наприклад, в реєстраційний листок готелю.
 писати короткі, прості звернення, пов‟язані з нагальними потребами.
 написати дуже простого особистого листа, наприклад, із вдячністю
комусь за щось.
Студент на рівень А1можерозуміти і вживатипобутові і повсякденнівирази, а
такожелементарніречення,
необхідні
для
задоволенняконкретних
потреб.
Можевідрекомендуватисьабопредставитикогось і запитувати й відповідати на запитання про
деталіособистогожиття, де він/вона живе; про людей, якихвін/вона знає; про речі, яківін/вона
має.Можевзаємодіяти на простому рівні, якщоспіврозмовник говорить повільно і чітко та готовий
прийти на допомогу.
Студент на рівень А2можерозумітиізольованіфрази та широко вживанівирази, необхідні для
повсякденногоспілкування у сферах особистогопобуту, сімейногожиття, здійснення покупок,
місцевоїгеографії, роботи. Можеспілкуватись у простих і звичайнихситуаціях, де
необхіднийпростий
і
прямийобмінінформацією
на
знайомі
та
звичні
теми.
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Можеописуватипростимимовнимизасобамиоточення, найближчесередовище і все, щопов‟язанезі
сферою безпосередніх потреб.

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Практика усного та писемного мовлення (французька мова)”
для спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (англійська)”
Структура навчальної
дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS: 10
Кількість змістових модулів:
10
Кількість аудиторних годин на
тиждень: 10
Загальна кількість годин –
300годин

Напрям, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Галузь знань:
0203 Гуманітарні науки
Шифр та назва напряму:
6.020303 „Філологія. Мова і
література (англійська)”
Освітньо-кваліфікаційний
рівень „бакалавр”

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік підготовки: 2
Семестр: 3
Кількість годин:
 практичні –180годин
 самостійна робота – 100 годин
 модульні контрольні роботи –
20годин
Вид контролю – ПМК, залік

2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1
2
3
4
5

Підсумковий
контрольь

Самостійна
робота

Практичних

Назви тем

Аудиторних

№
п/п

Разом

Кількіс

І семестр
Змістовий модуль І. Знайомство. Моя сім’я
Привітання. Знайомство. (Salutation. Faire connaissance (Nom, 3
2
2
1
Prénom, Adresse)
Розмови по телефону. Називання по буквах. Рахування.
3
2
2
1
Coversation au téléphone. Epeler. (Chiffres de 1 à 100)
Назви країн. Професія. Походження.
6
4
4
2
Pays. Мétiers. Професії.Origine.
Предмети повсякдення. Tâches et objets quotidiennes.Цифри до
6
4
4
2
1000. Chiffres jusqu‟à 1000. Couleurs. Кольори.
10 6
6
4
Мafamille. Моя сім‟я
Модульна контрольна робота № 1
2
2
Усього за змістовий модуль І.
30 18 18 10

7

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1
2
3

Змістовий модуль ІІ. Квартира
Приміщення. Меблі. Характеристика квартир.Batiment. Meubles. 8
6
6
2
Différents types des appartements.
Меблі. Характеристика меблів.Місце їх розташування.Meubles.
6
4
4
2
Différents types des meubles et leurs place dans l‟appartement.
Інтер‟єр, облаштування та розміщення.
3
2
2
1
Intérieur. Aménagement et emplacement.
Приміщення. Тип квартири, облаштування і
4
2
2
2
розміщення.Logement. Typesd‟appartement.
4
2
2
2
Louerunappartement. Оренда приміщення.
Проживання в орендованому приміщенні / в готелі. Vivre dans
3
2
2
1
un appartement loué/ un hôtel.
Модульна контрольна робота № 2
2
Усього за змістовий модуль ІІ.
30 18 18 10
Змістовий модуль ІІІ. Вільний час
Повсякденні справи. Vie au quotidien.
8
6
6
2
Заняття у вільний час. Desloisirs.
6
4
4
2
Вільний час: відвідування заходів; домовленості; час і дати.
3
2
2
1
Tempslibre:evénements; planning.Дати.Dates.
Вільний час. Tempslibre.
4
2
2
2
4
2
2
2
Щоденнідії.Tachesménageres.
3
2
2
1
Вільний час: відвідування заходів; домовленості; час і дати
(повторення). Tempslibre:Evénements; Planning; Répétition.
Модульна контрольна робота № 3
2
Усього за змістовий модуль ІІІ.
30 18 18 10
Змістовий модуль ІV. Робочий день
Повсякденні справи. Дати (час, дні тижня, місяці).Dates (Jours de 8
6
6
2
la semaine, les mois, le temps)
Тематична сфера „аварія“. Щоденнаповедінка.Sujet donné
9
6
6
3
„Catastrophe“. Comportement. .
Повсякденні справи: Vie quotidienne.
5
3
3
2
Напрямок, мета, час за годинником. Direction / But. Temps.
6
3
3
3
Модульна контрольна робота № 4
2
Усього за змістовий модуль ІV.
30 18 18 10
Змістовий модуль V. Страви та напої.
Їжа. Страви та напої. Repas. Plat et boisson.
8
6
6
2
Страви та напої. В ресторані. Меню. Звичаї харчування. Plats et
6
4
4
2
boissons. Au restaurant. Menu. Différentstypes de repas.
Продукти та напої. Кількість. Alimentation. Boisson.
3
2
2
1
Якості страв та напоїв. Смак.Qualité des plats et des boissons.
4
2
2
2
Goût.
4
2
2
2
Magasinsd‟alimentation.Продуктові магазини.
3
2
2
1
Repas en France. Їжа у Франції.
Модульна контрольна робота № 5
2
Усього за змістовий модуль V.
30 18 18 10
Monportrait. Мій портрет.
Опис людини. Description d‟un homme.
Суб‟єктивне враження про людину.

2

2

2

2

Змістовий модуль VІ. Зовнішність та особистість.
7
4
4
3
8
6
6
2
7
4
4
3

8
Impessionsubjectived‟unhomme.
Модульна контрольна робота № 6
Усього за змістовий модуль VІ.
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

2

30 18 18 10
Змістовий модуль VІI. Одяг.
Одяг. Мода. Vêtements. Mode.
10 6
3
3
Магазини, покупки, одяг.Magasins, achats, vêtements.
10 6
3
3
6
6
4
Приводи для святкування у Франції.Occasionspour fêter en
8
France.
2
Модульна контрольна робота № 7
Усього за змістовий модуль VІІ.
30 18 18 10
Змістовий модуль VІII. Погода.
Пори року. Saisons de l‟année.
10 6
6
3
Погода.Temps.
10 6
6
3
La météo. Прогноз погоди.
8
6
6
4
2
Модульна контрольна робота № 8
Усього за змістовий модуль VІІІ.
30 18 18 10
Змістовий модульIX. Мої почуття.
Відчуття, емоції, почуття. Sensations, émotionsetsentiments.
10 6
6
3
Мої почуття. Messensations.
10 6
6
3
Толерантність та упередженість. Tolérance et jugement.
8
6
6
4
2
Модульна контрольна робота № 9
Усього за змістовий модуль ІХ.
30 18 18 10
Змістовий модуль X. У лікаря.
Частини тіла. Болі. Parties du corps. Douleur.
11 8
8
3
Болі та скарги. Ліки. Douleur et plainte. Médicaments et
6
4
4
2
traitements.
Фізичний та психічний стан. Etat physique et psychique.
5
2
2
3
Рухи тіла. Mouvements du corps.
6
4
4
2
2
Модульна контрольна робота № 10
Усього за змістовий модуль VІ.
30 18 18 10
300 180 180 100
Разом за семестр

2

2

2

2

2
20

IІІ.ПРОГРАМА
3.1. Вимоги до знань і умінь з навчальних модулів
ІІ курс І семестр
Зміст знань та умінь студентів

Найменування
навчальних
модулів
Модуль 1.
Знати:
„Знайомство. Моя Faire connaissance. Introduction. Présentation.
сім‟я“
Фонова лексика по темі модуля 1.
Вміти:
Читати, перекладати тексти даної тематики, вести бесіду, робити доповідь,
утворювати діалоги, вживати вказані граматичні конструкції, відтворювати
зміст прослуханого тексту за близькою тематикою.
.Знати:
Модуль 2.
„Квартира”
Appartement.
Différentstypes
et
stylesd‟appartements.
Meubles
et
leursemplacementdansunappartement.
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Модуль 3.
„Вільний час”

Модуль 4.
„Робочий день”

Модуль 5.
„Страви та напої“

Модуль 6.
„Зовнішність та
особистість“

Модуль 7.
„Одяг“

Фонова лексика по темі модуля 2.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
близькою тематикою.
Знати:
Tempslibre. Les endroitsou on peutpassernotretempslibre. Curiosités. Comment
s‟occuperquand on a du tempslibre.
Фонова лексика по темі модуля 3.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду,
утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати вказані
граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за близькою
тематикою.
Знати:
Unejournée de travail. Le tempspour se lever, se préparer, préparer et prendre le
petitdéjeuner. Partir au travail. Rentrer à la maison.
Фонова лексика по темі модуля 4.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
близькою тематикою
Знати:
Repas et boissons. Différents types de repas. Platsrégionaux. Prix. Temps de
cuisine.Gastronomie française.
Фонова лексика по темі модуля 5.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду,
утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати вказані
граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за близькою
тематикою.
Знати:
Monportrait. Description d‟un homme.Impessionsubjectived‟unhomme.
Фонова лексика по темі модуля 6.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
близькою тематикою.
Знати:
Vêtements. Mode.Магазини, покупки, одяг.Magasins, achats, vêtements.
Occasionspour fêter en France.
Фонова лексика по темі модуля 7.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
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близькою тематикою

Модуль 8.
„Погода“

Знати:
Saisons de l‟année. Temps. Lamétéo.
Фонова лексика по темі модуля 8.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
близькою тематикою.

Модуль 9
„Мої почуття“

Знати:
Sensations, émotionsetsentiments. Messentiments.
Tolérance et jugement.
Фонова лексика по темі модуля 9.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
близькою тематикою.
Знати:
Chez le medecin. Etat d‟un malade et le traitement.
Фонова лексика по темі модуля 6.
Вміти:
Читати, перекладати, переказувати тексти даної тематики, вести бесіду, робити
доповідь, утворювати діалоги, писати твір на основі фонової лексики, вживати
вказані граматичні конструкції, відтворювати зміст прослуханого тексту за
близькою тематикою.итати, перекладати, переказувати тексти даної тематики,
вести бесіду.

Модуль 10.
„ У лікаря”

3.2. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Дисципліна «Ділова іноземна мова (французька)» тісно пов‟язана з іншими дисциплінами
мовно-країнознавчого циклу, з гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами.
IV. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
I семестр

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Знайомство. Моя сім’я– 30годин
Thème 1. Привітання. Знайомство. (Salutation. Faire connaissance (Nom, Prénom, Adresse)
Grammaire :Article. Genre des noms. Verbe être. Артикль. Рід іменників. Дієсловo être.
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Thème 2 Розмови по телефону. Називання по буквах. Рахування. Coversation au téléphone. Epeler.
(Chiffres de 1 à 100).
Grammaire :Verbeavoir. Дієсловo avoir.
Thème3. Назви країн. Професія. Походження.
Pays. Мétiers. Професії.Origine.Вільний час.
Grammaire :Proposition simple.Просте речення.
Thème4.Предмети повсякдення. Tâches et objets quotidiennes. Цифри до 1000. Chiffres jusqu‟à 1000.
Couleurs. Кольори.
Grammaire :Pluriel des noms. Множина іменників. Prépositionà. Прийменник à.
Thème 5. Предмети побуту. Viequoitidienne.
Grammaire :Граматика: Préposition de.Прийменникde.
Thème 6. Мafamille. Моя сім‟я.
Grammaire: Verbes du I groupe. Дієслова І групи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI

Квартира – 30годин
Thème1. Logement.Приміщення. Меблі. Характеристика квартир.
Grammaire:Adjectifspossessifs. Genre et nombre des adjectifs.
Thème 2. Меблі. Характеристика меблів.Місце їх розташування.Meubles. Différents types des
meubles et leurs place dans l‟appartement.
Grammaire: Forme négative des verbes. Заперечна форма дієслова.
Thème 3. Інтер‟єр, облаштування та розміщення.
Intérieur. Aménagement et emplacement.Lesmétiers.Професії.
Grammaire:Impératif. Interrogation avec qui. Наказова форма дієслова. Питання з qui.
Thème4. Приміщення. Тип квартири, облаштування і розміщення.Logement. Typesd‟appartement.
Grammaire : Verbes du III groupe lire,dire. Pronomon. Дієслова ІІІ групиlire,dire. Займенник on.
Thème 5.Louerunappartement. Оренда приміщення. . Couleurs. Кольори.
Grammaire :Les présentatifs: voici / voilà; с'est / cesont
Thème6.Проживання в орендованому приміщенні / в готелі. Vivre dans un appartement loué/ un
hôtel.
Grammaire:Les prépositions de lieu.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII

Вільний час– 30 годин
Thème1. Повсякденні справи. Заняття у вільний час.
Grammaire :Verbes du III groupe faire. Interrogation.Дієслово ІІІ групи faire.Запитання до підмета.
Thème 2.Повсякденні справи. Vie au quotidien.
Grammaire :Verbes du III groupealler.Adjectifs démonstratifs. Дієслово ІІІ групи aller. Вказівні
прикметники.
Thème 3.Заняття у вільний час. Les loisirs.
Grammaire :Articlecontracté (avec à). Злиття означеного артикля з прийменником à.
Thème4.Вільний час: відвідування заходів; домовленості; час і дати. Tempslibre:evénements;
planning. Дати. Dates.
Grammaire : Verbes du III groupe écrire. Дієслово ІІІ групи écrire.Les questions avec est-ce que..
Thème5.Щоденнідії.Tachesménageres.
Grammaire: Propositioninterrogativeavecinversioncomposée. Питальне речення зі складною інверсією
Thème 6. Вільний час: відвідування заходів; домовленості; час і дати (повторення).
Tempslibre:Evénements; Planning; Répétition.
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Grammaire :Lea adjectifs qualificatifs.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

Робочий день– 30 годин
Thème1.Повсякденні справи. Дати (час, дні тижня, місяці).Dates (Jours de la semaine, les mois, le
temps).
Grammaire : Verbes du III groupe: prendre.Adjectifinterrogatifquel. Питальний прикметник
quel.
Thème2.Тематична сфера „аварія“. Щоденнаповедінка.Sujet donné „Catastrophe“. Comportement.
Grammaire :Tournure Il y a. Futur immédiat. Безособовий зворотIlya.
Thème3.Повсякденні справи: Viequotidienne.
Grammaire : Verbes venir,répondre.
Thème 4.Напрямок, мета, час за годинником. Direction / But. Temps.
Grammaire : Le pluriel des noms.L‟articledéfini. L‟articleindéfini.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

Страви та напої– 30 годин
Thème1. Їжа. Страви та напої. Repas. Plat et boisson.
Grammaire :Les connecteurs.
Thème2.Страви та напої. В ресторані. Меню. Звичаї харчування. Plats et boissons. Au restaurant.
Menu.

Grammaire:Les partitifs.
Thème3.Продукти та напої. Кількість. Alimentation. Boisson.
Grammaire :Le passé composé.
Thème4.Якості страв та напоїв. Смак. Qualité des plats et des boissons. Goût.
Grammaire:Les adjectifs indéfinis: tout, toute, tous, toutes.
Thème 5. Magasins d‟alimentation. Продуктові магазини.
Grammaire :Les pronoms toniques.
Thème 6. Repas en France. Їжа у Франції.
Grammaire:Les pronoms relatifs qui,que,où.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ
Зовнішність та особистість– 30 годин

Thème1. Monportrait. Мій портрет.
Grammaire :Les compléments d‟objet direct et indirect
Thème2.Опис людини. Description d‟un homme.
Grammaire : L‟accord du participe passé avec le complément d‟objet direct.
Thème3.Суб‟єктивне враження про людину. Impessionsubjectived‟unhomme.
Grammaire : Les expressions de fréquence.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ
Одяг– 30 годин

Thème1. Одяг. Мода.Vêtements. Mode.
Grammaire :Le passé recent.
Thème2.Магазини, покупки, одяг.Magasins, achats, vêtements.
Grammaire: La restriction ne ... que.
Thème3.Приводи для святкування у Франції.Occasionspour fêter en France.
Grammaire : Réponses : moi aussi, moi non plus, moi si, pas moi.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ

Погода– 30 годин
Thème1. Пори року. Saisons de l‟année.
Grammaire :L‟imparfait.
Thème2.Погода. Temps.
Grammaire: Il faut / il ne faut pas + infinitif ;être en train de + infinitif
Thème3.La météo. Прогноз погоди.
Grammaire : L„absenced‟article.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІХ

Мої почуття– 30 годин
Thème1.Відчуття, емоції, почуття. Sensations, émotionsetsentiments.
Grammaire :Le futur simple.
Thème2.Мої почуття. Messensations.
Grammaire: Si + présent + futur simple.
Thème3.Толерантність та упередженість. Tolérance et jugement.
Grammaire : L‟adjectif exclamatif quel.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬХ

У лікаря – 30 годин
Thème1. Частини тіла. Болі. Parties du corps. Douleur.
Grammaire :Les verbes pronominaux.
Thème2. Болі та скарги. Ліки. Douleur et plainte. Médicaments et traitements.
Grammaire :La comparaison.
Thème3.Фізичний та психічний стан. Etat physique et psychique.
Grammaire: Le pronomy
Thème 4.Рухи тіла. Mouvements du corps.

Grammaire:Lepronomen
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V. Навчально-методична карта дисципліни
«Практика усного та писемного мовлення (французька мова)»
Разом на I семестр: 300годин, практичні заняття – 180 годин,
самостійна робота – 100 годин, модульні контрольні роботи 20 годин
Тиждень
Назва модуля
Заняття (90)
Бали за
присутність
(90 бали)
Бали за роботу на
практичних
заняттях
(900 балів)
Кількість балів за
дом.завдання
(450балів)
Самостійна робота
(80 балів)
Модул.контр.
робота
250балів
Кількість балів за
модуль
Підсумковий
контроль
Разом за семестр

1

2

9

3
2
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1

4

5
3
9

6

7
4
9

8

9
5
9

10 11 12 13 14 15 16 17
6
7
8
9
9
9
9
9

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

177

177

177

177

177

177

8

8

8

8

25

25

25

25

177

177

177

177

Залік
1770балів

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ




18
10
9

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 періодичних видань іноземною мовою;

Прослуховуванняфранцузькомовнихаудіокурсів„Grammaireendialogues“:
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Тема 1.Grammaire en dialogues
Тема 2.Grammaire en dialogues
Тема 3.Grammaire en dialogues
Тема 4.Grammaire en dialogues
Тема 5.Grammaire en dialogues
Тема 6.Grammaire en dialogues
Тема 7.Grammaire en dialogues
Тема 8.Grammaire en dialogues
Тема 9.Grammaire en dialogues
Тема 10.Grammaire en dialogues

Контроль індивідуального читання
6.1. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль та тема
курсу
Змістовий модуль І
Знайомство. Моя сім’я
Змістовий модуль ІI
Квартира
Змістовий модуль
ІIIВільний час
Змістовий модуль
IVРобочий день
Змістовий модуль V
Страви та напої
Змістовий модуль VІ
Зовнішність та
особистість
Змістовий модуль VІІ
Одяг
Змістовий модуль VІІІ
Погода
Змістовий модуль ІХ
Мої почуття
Змістовий модуль Х
У лікаря
Разом

Академічний контроль
Тема 1.Grammaire en dialogues
Тема 2.Grammaire en dialogues

Бали
8

Термін
виконання
(тижні)
1-й тиждень
3-й тиждень

8
Тема 3.Grammaire en dialogues

5-й тиждень

Тема 4.Grammaire en dialogues

8
8

7-й тиждень

Тема 5.Grammaire en dialogues

8

9-й тиждень

Тема 6.Grammaire en dialogues

8

11-й тиждень

Тема 7.Grammaire en dialogues

8

13-й тиждень

Тема 8.Grammaire en dialogues

8

15-й тиждень

Тема 9.Grammaire en dialogues

8

17-й тиждень

Тема 10.Grammaire en dialogues

8

18-й тиждень

80

VII. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТОМ
Індивідуальна робота органічно пов‟язана з навчально-методичним комплексом
аудиторного навчання, продовженням та розвитком якого вона є, рішення практичних завдань та
цілей за видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо, аудіювання, переклад) передбачає, перш
за все, закріплення, розвиток та вдосконалення тих знань, навичок і вмінь, які закладаються на
практичних заняттях. Кожному аспекту викладання та виду мовленнєвої діяльності відповідають
вправи, що відображають їх специфіку. Їх направленість забезпечує відповідно до структури
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навчальної діяльності, з одного боку, ознайомлення з додатковими іншомовними інформативними
матеріалами, спонукання до спостережень та висновків, з іншого боку забезпечує активне
виконання, а також контроль за виконанням поставлених завдань.
На початковому етапі вивчення іноземної мови (І курс вивчення ДІМ) виникає необхідність
у додатковій роботі над фонетикою. Завдання можуть бути направлені на покращення вимови,
фонетичне відпрацювання окремих звуків, слів, цілих речень, а також скоромовок, приказок,
віршів тощо, перебудову звичної артикуляції на основі встановлення схожості та відмінності в
вимові звуків у рідній та іноземній мові, формування фонематичного слуху, а також оволодіння
технікою вимови іноземних звуків у мовленнєвому потоці в процесі говоріння та читання.
Оволодіння іншомовною інтонацією передбачає формування навичок сприйняття інтонаційного
малюнка та його адекватне відтворення в процесі говоріння та читання. Прикладом можуть бути
такі вправи:
 Виділіть на слух із зв‟язного тексту слова зі звуком, вказаним викладачем, і запишіть їх.
 Визначте паузи в мовленнєвому потоці та позначте їх.
 Вивчіть напам‟ять вірш (скороговорку, приказку...), зверніть увагу на вимову звуків та
інтонацію.
 На старшому етапі вивчення ДІМ завдання ускладнюються, наприклад:
- доповніть текст словами, спираючись на аудіо записи;
- прослухайте блок новин (повідомлень), письмово відтворіть інформацію, що
стосується нашої країни, і таке інше.
Формування лексичних навичок передбачає оволодіння правилами вибору та вживанням
лексичних одиниць у тексті висловлювання, в його граматичній та стилістичній структурі,
смисловому сприйнятті. Для індивідуального опрацювання можуть пропонуватися завдання,
спрямовані на формування навичок роботи зі словником і текстом, а також для активізації лексики
в усному чи писемному мовленні. Наприклад:
 В процесі читання підберіть ключові слова для передачі головної ідеї тексту.
 Замініть виділені слова (вирази) синонімами.
 Перекладіть текст з аркуша.
 Складіть монолог на основі даного плану та списку обов‟язкових слів тощо.

VIIІ.СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студентів здійснюється за 10бальною 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.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

1. Відвідування практичних
занять

9

90

Всього

Кількість
одиниць до
розрахунку

Вид діяльності

Кількість
балів
за один
модуль

І семестр
№
п/п

90

17
2.

Виконання домашнього
завдання

45

10

450

3.

90/10

10

900

5

Робота на практичних
заняттях
Самостійна робота

8

10

80

5.

Модульний Контроль

25

10

250

6.

Підсумковий контроль
Максимальна кількість
балів
Коефіцієнт розрахунку
рейтингових балів

1770
17,70

Порядок переведення рейтингових показників успішності

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

A

90-100
балів

B

82-89
балів

C

75-81
балів

D

69-74
балів

E

60-68
балів

FX

35-59
балів

F

1-34
балів

Значення оцінки
Відмінно ― відмінний рівень знань
(умінь) у межах обов‟язкового матеріалу
з, можливими, незначними недоліками
Дуже добре ― достатньо високий рівень
знань (умінь) у межах обов‟язкового
матеріалу без суттєвих грубих помилок
Добре ― в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок
Задовільно ― посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або
професійної діяльності
Достатньо ― мінімально можливий
допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного
складання ― незадовільний рівень знань,
з можливістю повторного перескладання
за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов‟язковим повторним
вивченням курсу ― досить низький
рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

IX. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
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В навчальному процесі можуть використовуватись різноманітні методи. Серед них провідну раль
займають комунікативний метод, метод кейс-студій, наочний метод, дослідницький метод,
презентації результатів самостійних та групових навчально-дослідних завдань.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Поточне тестування, усне опитування, презентації, тестові завдання, письмові творчі завдання,
кейс-студії, модульне тестування, модульні контрольні роботи, підсумковий контроль (залік,
іспит).
X. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Робоча навчальна програма з дисципліни, опорні конспекти практичних занять, ілюстративні
матеріали, інтерактивні завдання, аудіо- та відеоматеріали за темами, блоги, франкомовна
публіцистична література, навчальні посібники для вивчення французької мови.
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