
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА (ФРАНЦУЗЬКА МОВА ) »ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ» 

ОП «Графічний дизайн,  Дизайн середовища,  Дизайн одягу (взуття), Монументально-
декоративна скульптура, Сакральне мистецтво, Монументальний живопис, Реставрація 

творів мистецтва, Актуальні мистецькі практики, Художнє дерево, Художнє скло, Художній 
розпис тканин, Художнє ткацтво, Художній метал Художня кераміка», 

 1-5 семестр, 2022 -2023 н. р. 

 

Викладач: Шуль Зоряна Петрівна           Якубяк Маркіян Васильович  

Телефон: 067 662 46 7          0500291395 

Email: zoranasul@gmail.com           markiyanyakub@yahoo.fr 

Аудиторія де проходитимуть заняття: №7 кафедри соціально-гуманітарних наук 

Сторінка курсу в Google class: 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

кількість кредитів ECTS 15 

вид заняття загальна кількість годин 

лекції 16 

практичні заняття                                            134 

самостійна робота студента                                            300 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ:  

консультації в день проведення практичних занять  (за попередньою домовленістю). 
Також можливі консультації через e-mail та у програмі Zoom 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ  

Дисципліна «Іноземна мова (французька мова) за професійним спрямуванням» є нормативною 
дисципліною для освітніх програм «Графічний дизайн, Дизайн середовища,  Дизайн одягу (взуття), 
Монументально-декоративна скульптура, Сакральне мистецтво, Монументальний живопис, 
Реставрація творів мистецтва, Актуальні мистецькі практики, Художнє дерево, Художнє скло, 
Художній розпис тканин, Художнє ткацтво, Художній метал Художня кераміка», яка викладається 
в  I - V семестрі в обсязі  15 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

У межах цього курсу студенти починають формувати мовленнєву, мовну, соціокультурну і 
професійну комунікативні компетенції, а також навички франкомовного спілкування за побутовою 



та професійною тематикою, зорово-усного та письмового перекладу з французької мови 
українською. 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ  

Метою вивчення дисципліни «Іноземна мова (французька)» – формувати комунікативну 
компетентність (рівень А1 – користувач-початківець), яка складається з мовленнєвої, мовної, 
соціокультурної і професійної комунікативних компетенцій. Це, відповідно, передбачає 
оволодіння студентами французькою мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у 
соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про 
систему німецької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, 
сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а 
також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку. 

Цілі: виробити навики та уміння французької нормативної вимови студентів, розвинути їхні 
аудитивні вміння; сформувати лексичний запас слів та словосполучень; розвинути граматичні 
навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; виробити вміння адекватно 
використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; розвинути 
репродуктивні та продуктивні вміння письма. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Після завершення цього курсу студент повинен: знати заплановані для цього курсу граматичні та 
лексичні теми; встановлену кількість лексичних одиниць (у тому числі мистецької тематики) як 
необхідний запас для розуміння мови при читанні та усному спілкуванні.  

Вміти: читати без словника або із словником (залежно від рівня складності) тексти побутової 
тематики з метою одержання інформації; робити письмові повідомлення іноземною мовою; 
практично використовувати французьку мову; висловлюватися свої думки іноземною мовою, 
гнучко та ефективно  користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; 
описувати досвід, події, сподівання, докази, робити повідомлення, отримувати інформацію у 
співрозмовника, передавати інформацію.  

Володіти: навичками усної та письмової комунікації на рівні А1 (користувач-початківець); ,бути 
ознайомленим з навиками роботи із словником та словниково-довідковою літературою у всіх 
сучасних формах їх створення та застосування, з існуючими прийомами та технологією 
самонавчання, організацією самостійної роботи для подальшого поповнення своїх комунікативних 
знань та навичок. 

ФОРМАТ КУРСУ  

Формат викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» передбачає 
наше з вами живе спілкування, практичні заняття в аудиторії, а також самостійну роботу. 
Аудиторні заняття передбачають вивчення граматичних форм та конструкцій, фахової і 
тематичної лексики та вдосконалення навичок слухати, говорити,писати, читати. Кожне заняття 
покриватиме певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. Самостійна робота 
націлена на те, щоб покращити знання студента з німецької мови з побутової тематики шляхом 
виконання додаткових лексичних та гараматичних вправ, перекладу та переказу текстів 
країнознавчої та мистецької тематики.   
У випадку потраплянням нашого регіону в червону зону через пандемію коронавірусу ми 
займатимемось з вами дистанційно на платформі Zoom або Google Meet.  

ЛІТЕРАТУРА  ТА МАТЕРІАЛИ   

 
Необхідні матеріали для самостійної та додаткової роботи доступні в електронному варіанті на 



кафедрі та безпосередньо у викладача. 
 
Основна література: 

1. Якубяк М.В. Корективний  курс з французької мови: підручник [текст], Львів: Світ, 2004. 83 с.  
2. Якубяк М.В Елементарна граматика французької мови + Вправи (навч.посібник для 

студентів І-ІІІ курсів денної та заочної форми навчання) (рукопис -2022  
a. Допоміжна література:  

3.  Якубяк М.В., Шуль З.П. Розмовник на побутову тематику з французької мови: навч.посібник 
для студентів І-ІV курсів усіх спеціальностей [текст]. Львів: ЛНАМ, 1994. 30 c.  

4. Якубяк М.В.,Шуль З.П. (уклад.) Розмовні теми з французької мови: метод.посібник для 
студентів усіх спеціальностей [текст, аудіо]/ Львів: ЛНАМ, 1998. 42 c.  

5. A.Monnerie-Goarin Bienvenue en France. Méthode de français. Tome 1. [текст]: Didier/Hatier, 
Paris ,1989. 

6. Якубяк М.В. Довідник з фонетики та граматики французької мови для студентів 1-3 курсів. 
Львів, ЛНАМ, 2020, 19 ст. 

7. Le kiosque 1.Méthode de français: підручник [текст]/ Céline Himber et autres, Paris: Paris            
Hachette, 2007. 127 с. 

8. Le kiosque 1.Cahier d’exercices: навч. посібник/ Céline Himber et autres, Paris: Paris Hachette, 
2007. 80 с Bienvenue en France. Méthode de français. Tome 1. [текст],. : A.Monnerie-Goarin. 
Didier/Hatier , Paris ,1989, 161.  

9. Bienvenue en France. Méthode de français. Tome 1. [текст],. : A.Monnerie-Goarin. Didier/Hatier , 
Paris ,1989, 161. 

Інформаційні ресурси: 
1. Якубяк М.В. [аудіо].Корективний  курс з французької мови: підручник .  
2. Якубяк М.В.,Шуль З.П. Розмовник на побутову тематику з французької мови: навч. посібник 

для студентів І-ІV курсів усіх спеціальностей [аудіо].  
3. A.Monnerie-Goarin. Bienvenue en France: навч. курс [відео], Paris. 1989. 

4. Un CD audio pour la classe. Le kiosque. Méthode de français: підручник [аудіо]/ Céline Himber 
et autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

       5.    A.Monnerie-Goarin. Bienvenue en France: навч. курс [відео], Paris. 1989. 

 

 

ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ ТА ОЦІНЮВАННЯ  

ЗАВДАННЯ:  
1. Опанування основними навиками читання та письма; 
2. Вивчення  лексичних та граматичних та комунікативних  тем, передбачених навчальною 

програмою рівня А1. 
3. Опанування побутової лексики на тему «Знайомство. Про себе», «У магазині», «На вокзалі, 

в аеропорту», «На пошті. Телефон», «На виставці, в музеї», «Швидка допомога. В аптеці». 
4. Презентація на тему «Моя сім’я, зацікавлення та навчання» 

 
ДЕДЛАЙНИ 
Впродовж семестру ви повинні, окрім обов’язкової аудиторної роботи, виконувати самостійні та 
домашні завдання. Домашні завдання приймаються написаними (або усно)  не пізніше, ніж на 
наступній парі за розкладом. Самостійна робота – не пізніше визначеного терміну згідно з 
навчальною програмою. 
ОЦІНЮВАННЯ  



Кожне завдання виконане під час очного чи дистанційного навчання оцінюється за чотирма 
критеріями. Критерій перший: Процес (25% від загальної оцінки). Ви були присутніми на заняттях 
(онлайн консультаціях), докладали зусилля до виконання завдань. Критерій другий: Розуміння 
(25% від загальної оцінки). Ви виконали поставлене перед вами завдання. У роботі можна 
прослідкувати застосування та розвиток отриманих в процесі навчання знань та умінь. Критерій 
третій: Виконання (25% від загальної оцінки). Ви своєчасно продемонстрували всі результати 
навчання передбачені цим курсом. Критерій четвертий: Критика (25% від загальної оцінки). Цей 
критерій стосується зовнішньої оцінки вашої роботи викладачем.  

Ваша підсумкова оцінка виводиться з середнього балу. Розподіл балів за завданнями 
представлений в наступній таблиці. 

 
 
 

ЗАВДАННЯ ОЦІНКА 

Тестування 20 балів 

КМР 30 балів 

Самостійна робота, 
домашні завдання 

40 балів 

Відвідування 10 балів 
 
 
 

Оцінювання результатів навчання студентів Академії здійснюється відповідно до 100- бальної та 
національної шкали оцінювання, наведеної в таблиці. 

 

 

 

Інтерпретація оцінок 

90-100 Відмінно 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 Незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю 

1-34 Незадовілно з повторним вивченням дисципліни 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
У випадку дистанційного навчання вам потрібно кожного тижня завантажувати виконані 

завдання на Google Classroom. 



ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН КУРСУ  

 

 

1 СЕМЕТР  

 

№ ТЕМА ЗАВДАННЯ  ПРАКТИЧНА РОБОТА  
САМОСТІЙНА 

РОБОТАТА  

1. Урок 1. Прослухати, 
вимовляти, 
читати. 

Впр.1-2, ст.4 . Прослуховування та 
читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
1. 

2. Урок 1. Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.3-8, ст.4-5. Засвоєння лексики. 
Читання та переклад тексту. Робота з 
вправами після тексту. Корективний  
курс з французької мови: підручник 
[текст], Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 
83 с.  
 

Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12. 

3. Урок 2. Прослухати, 
вимовляти, 
читати. 

Впр.1-2, ст.7. Прослуховування та 
читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
2. 

4. Урок 2. Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.3-8, ст.7-9. Засвоєння лексики. 
Читання та переклад тексту.Робота з 
вправами після тексту. Корективний  
курс з французької мови: підручник 
[текст], Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 
83 с.  
 

Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12, ст.9. 

5. Відео.Bienv
enue en 
France. 
Épisode 1. 
Orly. 

Перегляд відео. 
Засвоєння 
лексики, 
граматики.Обгов
орення . 

Bienvenue en France. Épisode 1. Orly. Ст.6-
17.Опрацюван
ня лексики та 
граматики до 
Épisode1. Orly 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-



Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

6. Про себе. 
На вулиці. 

Ознайомлення з 
лексикою, 
опрацювання 
діалогів і текстів. 
Виконання вправ 

Українсько французький розмовник 
на побутову тематику: навч.посіб 
для студентів I – IV курсів усіх 
спеціальностей.  

Вивчити слова 
до теми. 
Скласти 
розповідь про 
себе. 

7. Контрольна робота за змістовим модулем 

8. Урок 3. Слухаємо, 
повторюємо, 
читаємо. 

Впр.1-2, ст.9-10 . Прослуховування та 
читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
3. 

9. Урок 3. Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.3-8, ст.10-12. Засвоєння 
лексики. Читання та переклад 
тексту. Робота з вправами після 
тексту. Корективний  курс з 
французької мови: підручник [текст], 
Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12. 

10. Урок 4. Слухаємо, 
повторюємо, 
читаємо. 

Впр.1-2, ст.13 . Прослуховування та 
читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
4. 

11. Урок 5. Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.1-8, ст.15-17. Прослуховування 
та читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики 
Засвоєння лексики. Читання та 
переклад тексту. Робота з вправами 
після тексту. Корективний  курс з 
французької мови: підручник 
[текст], Якубяк М.В. Львів: Світ, 
2004. 83 с 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
5. 
Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12. 

12. Відео.Bienv
enue en 
France. 
Épisode 2.  
A l`hôtel 
Concorde. 

Перегляд відео. 
Засвоєння 
лексики, 
граматики. 
Обговорення . 

Bienvenue en France. Épisode 2. A 
l`hôtel Concorde. 

Ст.18-
29.Опрацюван
ня лексики та 
граматики до 
Épisode1. Orly 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 



Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

13. ЛНАМ Опрацювання 
нової лексики та 
тексту 

Розмовні теми з французької  мови: 
навч. посіб для студентів I – IІІ 
курсів усіх спеціальностей.  

Переказ тексту 

14. Контрольна робота за змістовим модулем 

15. Контрольна робота за модулем 1 

 

2 СЕМЕСТР  

№ ТЕМА 

 

ЗАВДАННЯ  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА  
САМОСТІЙНА 

РОБОТАТА  

1. Урок 6. Аудіювння та 
читання 
фонетичних 
вправ 

Впр.1-2, ст.18 . Прослуховування та 
читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
6. 

2.. Урок 6. Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.3-8, ст.19-20. Засвоєння 
лексики. Читання та переклад 
тексту. Робота з вправами після 
тексту. Корективний  курс з 
французької мови: підручник [текст], 
Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12. 

3. Урок 7. Аудіювння та 
читання 
фонетичних  

Впр.1-8, ст.20 -21. Прослуховування 
та читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики.  
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
7.  

4. Урок 7. Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Читання та переклад тексту. Робота 
з вправами після тексту.  
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с. 

Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12. 

5. Відео.Bienv
enue en 
France. 
Épisode 3. 
Paris la nuit. 

Перегляд відео. 
Засвоєння 
лексики, 
граматики. 
Обговорення . 

Bienvenue en France. Épisode3. Paris 
la nuit. 
A.Monnerie-Goarin. Bienvenue en 
France: навч. курс [відео], Paris. 
1989. 

Ст.30-41. 
Опрацювання 
лексики та 
граматики до 
Épisode3.  
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 



français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

6. У магазині. 
Обмін 
грошей. 

Ознайомлення з 
лексикою, 
опрацювання 
діалогів і текстів. 
Виконання вправ 

Українсько - французький 
розмовник на побутову тематику: 
навч.посіб для студентів I – IV курсів 
усіх спеціальностей.  

Вивчити слова 
до теми. 
 

7. Контрольна робота за змістовим модулем 

8. Урок 8 Аудіювння та 
читання 
фонетичних 
Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.1-9, ст.22-24 . Прослуховування 
та читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Читання та переклад тексту. Робота з 
вправами після тексту.  Корективний  
курс з французької мови: підручник 
[текст], Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 
83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
8. 
Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12,ст.23 

9. Урок 9 Аудіювння та 
читання 
фонетичних 
Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Впр.1-8, ст.25-27. Прослуховування 
та читання фонетичних вправ.  
Засвоєння лексики. Читання та 
переклад тексту. Робота з вправами 
після тексту. Корективний  курс з 
французької мови: підручник [текст], 
Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
9.Опрацюванн
я лексики до 
тексту. Впр.9-
12,ст.27 

10. Урок 10 Аудіювння та 
читання 
фонетичних 
впррав. 

Впр.1-8, ст.28-30 . Прослуховування 
та читання фонетичних вправ. 
Опрацювання нової лексики. 
Корективний  курс з французької 
мови: підручник [текст], Якубяк М.В. 
Львів: Світ, 2004. 83 с.  
 

Прослуховува
ння аудіо 
запис до уроку 
10.  

11. Урок 10 Аудіювання, 
читання та 
переказ тексту.  
Переклад тексту 
на слух. 

Читання та переклад тексту. Робота з 
вправами після тексту.  Корективний  
курс з французької мови: підручник 
[текст], Якубяк М.В. Львів: Світ, 2004. 
83 с.  
 

Опрацювання 
лексики до 
тексту. Впр.9-
12,ст.30. 

12. Відео.Bienv
enue en 
France. 
Épisode 4. 
On va aux 
Puces? 

Перегляд відео. 
Засвоєння 
лексики, 
граматики. 
Обговорення . 

Bienvenue en France.Épisode4. On va 
aux Puces?  
A.Monnerie-Goarin. Bienvenue en 
France: навч. курс [відео], Paris. 
1989. 

Ст.42-
53.Опрацюван
ня лексики та 
граматики до 
Épisode 4. 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 



1: A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

13. Історія та 
архітектура 
Львова. 

Опрацювання 
нової лексики та 
тексту 

Розмовні теми з французької  мови: 
навч.посіб для студентів I – IІІ курсів 
усіх спеціальностей.  

Переказ тексту 
Вправи. 

14. Контрольна робота за змістовим модулем 

15. Контрольна робота за модулем 3 

 

 
   3 СЕМЕСТР 

№ ТЕМА ЗАВДАННЯ  ПРАКТИЧНА РОБОТА  
САМОСТІЙНА 

РОБОТАТА  

1. Unité 1. 
 Je suis fan 

Écouter, 
parler,lire. 
Les 
présentations, les 
stars. 

P.12-13, ex.1-10. Atelier journalisme. 
Grammaire :les verbes « s`appeler » 
et « être ». . Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 1. 
P.8-9, ex.1-6. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

2. Unité 1.  
Je suis fan 

Lire, observer, 
parler. 
Se présenter, 
présenter une 
star, découvrir les 
star Français 

 P.14-15 , ex.1-10. Fan club. 
Grammaire :les pronoms personneis 
“il” et ‘elle”. Les nombres de 1 à 10. 
. Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 1. 
P.10, ex.7-8, 
p.11, ex.1-4. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

3.. Unité 1. 
 Je suis fan 

Completer, 
écouter, 
retrouver, poser 
des questions. 
 

P.16-17 , ex.1-16.  Atelier langue. 
Grammaire :question/réponse. 
 Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007 

Unité 1. 
P.12, ex.5-8, 
p.13, ex.9-11. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

4 Unité 1.  
Je suis fan 

Lire, traduire, 
parler. 
Se présenter, 
présenter 
quelqu`un , 
remplir une fiche. 

P..18, ex.1-4. Соmmunique.  
P.19, ex.1-2. BD : lea taupes. 
Civilisation,p.20-22.  
 

Unité 1. 
P.14, ex.1-3. 
P.15, ex.1-4. 
Portfolio 
Le kiosque 1. 
Cahier 



Présenter 
quelques 
personnalités 
françaises. 

Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007 

d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

5. Відео.Bienv
enue en 
France. 
Épisode 5. 
Le TGV pour 
Lyon. 

Відео.Bienvenue 
en France. 
Épisode5. Le TGV 
pour Lyon. 

Épisode 5. Le TGV pour Lyon. 
A.Monnerie-Goarin. Bienvenue en 
France: навч. курс [відео], Paris. 
1989. 

Ст.54-65. 
Опрацювання 
лексики та 
граматики до 
Épisode5. 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

6. На вокзалі. 
В 
аеропорту. 
У 
ресторані. 
В готелі 

Ознайомлення з 
лексикою, 
опрацювання 
діалогів і текстів. 
Виконання вправ 

Українсько – французький 
розмовник на побутову тематику: 
навч.посіб для студентів I – IV курсів 
усіх спеціальностей.  

Вивчити слова 
до теми. 
На вокзалі. В 
аеропорту 

7. Контрольна робота за змістовим модулем 

8. Unité 2. 
Spécial 
collège. 

Écouter, 
parler,lire.  
Parle de tes 
goûts. 

P.24-25,ex 1-9. Tu aimes l`école? 
Grammaire : les articles définis, les 
verbes en « -er ». . Le kiosque 
1.Méthode de français: підручник 
[текст]/ Céline Himber et autres, 
Paris: Paris Hachette, 2007 

Unité 2. 
P.16-17, ex.1-7. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

9. Unité 2 
Spécial 
collège.. 

Lire, observer, 
parler. 
Présente ton 
emploi du temps. 

P.26-27 ex.1-9. Le collège sport-
études de Modane.  
Grammaire : le verbe « avoir ». 
Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 2. 
P.18 ex.8-10, 
p.19, ex.1-4. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

10. Unité 2. 
Spécial 
collège. 

Écrire , 
completer, 
écouter. 
 

P.28-29 , ex. 1-16. Atelier langue. 
La question avec « Qu`est-ce     
que.. ? »/ Les pronoms personnels. Le 
kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 2. 
P.20-21, ex.5-
10.  
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 



Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

11. Unité 2. 
Spécial 
collège. 

Lire, traduire, 
parler. 
Parle de ses goûts 
à l`école. Parle de 
son emploi  du 
temps de la 
semaine.Pose des 
questions. 

P..30, ex.1-5. Соmmunique.P.31, 
ex.31. BD : Titeuf  l`école. . Civilisation 
p. 32-34 . Fais le point, p.34.Le 
kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 2. 
P.22, ex.1-3. 
Fais le point. 
Portfolio. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

12. Відео.Bienv
enue en 
France.Épis
ode 6. 
Téléphonez-
moi. 

Перегляд відео. 
Засвоєння 
лексики, 
граматики. 
Обговорення . 

Épisode 6. Téléphonez-moi. 
A.Monnerie-Goarin. Bienvenue en 
France: навч. курс [відео], Paris. 
1989. 

Ст.66-
77.Опрацюван
ня лексики та 
граматики до 
Épisode6. 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

13.. Україна та її 
історія. 
Німеччина 
та її 
культура. 

Опрацювання 
нової лексики, 
вправ  та тексту. 

Розмовні теми з французької  мови: 
навч. посібник  для студентів I – IІІ 
курсів усіх спеціальностей 

Переказ 
тексту. Вправи 

14. Контрольна робота за змістовим модулем 

15. Контрольна робота за модулем 5 

 
 
 
 

 

4 СЕМЕТР  

№ ТЕМА ЗАВДАННЯ  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА  

 

САМОСТІЙНА 

РОБОТАТА  

1. Unité 3. 
Tous 
différent! 

Écoute,  observe, 
parle,lis. 

Р.36-37, ex.1-8. Il est beau 
Grammaire :la négation avec 
« ne...pas ». P.38-39, ex.1-8. 

Unité 3. 



Décris-toi et 
décris tes 
copains. Dis ton 
âge et                            
demande l âge de 
ton copain 

Différents et copains! Grammaire :les 
articles définis et indéfinis.  Le 
kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

P.26-27, ex.1-6. 
P.28, ex.7-11, 
p.29, ex.1-3. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

2. Unité 3. 
Tous 
différent! 

Complete, 
écoute, retrouve, 
pose des 
questions. 
 

P.40-41, 1-15.  Atelier 
langue.Grammaire.L`accord des 
adjectifs (masculain, féminin,singulier, 
pluriel). Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 3. 
P.30-31, ex.4-
12, Le kiosque 
1. Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

3. Unité 3 
Tous 
différent!. 

Lis, traduis, parle. 
Décris la 
situation, les 
personnages. 

P.42, ex.1-4.Соmmunique. P.43, ex.1-
4.BD:la fille idéale . P.44-46. 
Civilisation La francophonie.Le 
kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 3. 
P. 32, ex.1-4. 
P.33. Fais le 
point.Portfolio 
 Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

4. Відео. 
Bienvenue 
en France. 
Épisode 7. 
Invitations. 

Відео.Bienvenue 
en France. 
Épisode7. 
Invitations. 

Épisode 7. A Invitations..Monnerie-
Goarin. Bienvenue en France: навч. 
курс [відео], Paris. 1989. 

Ст.78-89. 
Опрацювання 
лексики та 
граматики до 
Épisode7. 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

5. Лекція : 
Артиклі. 
Дієслова 1 
групи. 

  На пошті. 
Телефон. 
Ознайомлення 
з лексикою, 
опрацювання 
діалогів. 
Вивчити слова 



до теми. 
Див.п.2 з 
доп.літератур. 

6. Лекція : 

Наказовий 

спосіб. 

Зворотні 

дієслова. 

Дієслова 2 

групи. 

Числівники. 

  На виставці. У 
музеї. На 
пошті. 
Телефон. 
Ознайомлення 
з лексикою.. 
Вивчити слова 
до теми. 
Див.п.2 з доп. 
літератур. 
 

7. Контрольна робота за змістовим модулем 

8. Unité 4. 
Photo de  
famille. 

Écoute, observe 
parle,lis. 

Présente ta 
famille. 

P.48-49, ex.1-9. C’est mon âncetre. 

Grammaire : La négation avec « pas 
de » . P.50-51, ex.1-8. Le jeu de 4 
familles. Grammaire : Les pronoms 
personnels et les verbes « être » et 
« avoir » au pluriel. Les verbes en « -
er » au pluriel Le kiosque 1.Méthode 
de français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 4. 
P.34-35, ex.1-7. 
P.36, ex.8-11, 
p.37, ex.1-3. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

9. Unité 4. 
Photo de 
amille. 

Complete, 
écoute, 
retrouver, poser 
des questions. 
 

P.52-53, ex.1-14.. Atelier langue. 
Grammaire. Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 4. 
P.38-39, ex.4-
13, Le kiosque 
1. Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

10. Unité 4 
Photo 
defamille.. 

Lis, traduit, parle. 
Décris la 
situation, les 
personnages. 

P.54-55, ex.1-4. Communique. BD: 
Une famille branchée. P.56-57, ex.1-4. 
Civilisation.  Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 4. 
P. 40, ex.1-4. 
P.41. Fais le 
point. Portfolio 
 Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

11. Відео. 
Bienvenue 
en France. 

Відео.Bienvenue 
en France. 
Épisode 8. Paris 
luxe. 

Épisode 8. . Paris luxe. Monnerie-
Goarin. Bienvenue en France: навч. 
курс [відео], Paris. 1989. 

Ст.90-101. 
Опрацювання 
лексики та 
граматики до 



Épisode 8. 
Paris luxe. 

Épisode7. 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

12. Лекція: 
Система 
часів. 

  Мистецтво 
Франції. Музеї 
Парижу.Перек
аз тексту 
Опрацювання 
нової лексики, 
вправ  та 
тексту. 
Розмовні теми 
з французької  
мови: навч. 
посіб для 
студентів I – IІІ 
курсів усіх 
спеціальносте
й. 

13. Лекція: 
Прислівник
и місця. 
Безособові 
звороти. 
Вказівні і 
присвійні 
прикметни
ки. 

  Елементарна 
граматика 
французької 
мови. Якубяк 
М.В. 
(Рукопис.) 

14. Контрольна робота за змістовим модулем 
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5 СЕМЕТР  

№ ТЕМА ЗАВДАННЯ  ПРАКТИЧНА РОБОТА  
САМОСТІЙНА 

РОБОТАТА  

1. Unité 5. 
Vive les 
vacances! 

Écoute, observe, 
parle,lis. 
Parle de tes 
vacances. 
Ecris une carte 
postale. 

P.60-61 , ex.1-9. En classe de mer. 
Grammaire :les verbes « partir » et 
« aller ». P.62-63, ex.1-10. Cartes 
postales de vacances. Grammaire :le 
verbe « faire » et les article « du », 
« de la », « del` », « des ». 

Unité 5. 
P.44-45, ex.1-7 
P.46 ex.8 -12, 
p.47, ex.1-3. 
Le kiosque 1. 
Cahier 



 Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

2. Unité 5. 
Vive les 
vacances! 

Completer, 
écouter, 
retrouver, poser 
des questions. 
 

P.64-65, ex.1-12.  Atelier langue. 
Grammaire. Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 5. 
P.48-49, ex.4-
10, Le kiosque 
1. Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

3. Unité 5 
 Vive les 
vacances!. 

Lis, traduis, parle. 
Décris la 
situation, les 
personnage 

P.66, ex.1-3. Communique. P.67, ex.1-
5. BD :Le stress. P.68-69, ex. 1-3. 
Civilisation. Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 5. 
P. 50, ex.1-4. 
P.51. Fais le 
point.Portfolio 
 Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

4. Відео. 
Bienvenue 
en France. 
Épisode 9. 
Déjeuner 
chez le 
Nôtre. 

Відео.Bienvenue 
en France. 
Épisode 9. 
Déjeuner chez le 
Nôtre. 
. 

Épisode 9. Déjeuner chez le 
Nôtre..Monnerie-Goarin. Bienvenue 
en France: навч. курс [відео], Paris. 
1989. 

Ст.102-113. 
Опрацювання 
лексики та 
граматики до 
Épisode7. 
Bienvenue en 
France. 
Méthode de 
français. Tome 
1. [текст],. : 
A.Monnerie-
Goarin. 
Didier/Hatier , 
Paris ,1989. 

5. Лекція: 
Питальні 
займенник
и, 
прислівник
и, 
прикметни
ки. 

  Моя кафедра. 
Ознайомлення 
з лексикою, 
опрацювання 
діалогів і 
текстів. 
Виконання 
вправ. 
Вивчити слова 
до теми. 
Див.п.3.Допом



іжна 
література. 
 

6.. Лекція: 
Порядк слів 
у 
розповідно
му та 
питальному 
реченні. 

  Словник 
термінів 
мистецтва 
(згідно 
спеціальності).
Див. п.4 з 
основної 
літератури. 

7. Контрольна робота за змістовим модулем 

8. Unité 6 
Quelle 
journée! 

Écoute, parle,lis. 
Demande et 
donne l`heure. 

P.72-73.,ex.1-11.En grève ! 
Grammaire :le verbe « prendre ». Le 
kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 6. 
P.72-73, ex.1-
11. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

9.. Unité 6 
Quelle 
journée! 

Lis, observe, 
parle. 
Raconte ta 
journée. 

P.74-75, ex.1-9. Une journée difficile/ 
Grammaire : les verbes pronominaux. 
Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 6. 
P.54 ex.8 -11, 
p.55, ex.1-3. 
Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

10. Unité 6 
Quelle 
journée! 

Completer, 
écouter, 
retrouver, poser 
des questions. 
 

P.76-77, ex.1-11.  Atelier langue. 
Grammaire. Le kiosque 1.Méthode de 
français: підручник [текст]/ Céline 
Himber et autres, Paris: Paris 
Hachette, 2007. 

Unité 6. 
P.56-57, ex.4-
11, Le kiosque 
1. Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 
Paris Hachette, 
2007. 

11. Unité 6 
Quelle 
journée! 

Lis, traduis, parle. 
Décris la 
situation, les 
personnage 

P.78, ex. 1-4.Communique. P.79, ex.1-
5.BD : Un beau matin . P.80-81, ex.1-
3. Civilisation. Un petit tour de France. 
Le kiosque 1.Méthode de français: 
підручник [текст]/ Céline Himber et 
autres, Paris: Paris Hachette, 2007. 

Unité 6. 
P. 58, ex.1-4. 
P.59. Fais le 
point.Portfolio 
 Le kiosque 1. 
Cahier 
d’exercices : 
Céline Himber 
et autres, Paris: 



Paris Hachette, 
2007. 

12. Лекція: 
Пасивний 
дієприкмет
ник. 

  Моя 
спеціальність 
.Опрацювання 
нової лексики, 
вправ  та 
тексту 
Розмовні теми 
з німецької  
мови: 
навч.посіб для 
студентів I – IІІ 
курсів усіх 
спеціальносте
й.  

13. Лекція: 
Умовний 
теперішній. 
Узгодженн
я часів. 

  Елементарна 
граматика 
французької 
мови. Якубяк 
М.В. 
(Рукопис.) 

14. Контрольна робота за змістовим модулем 
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ПОЛІТИКИ КУРСУ  

ВІДВІДУВАННЯ 

Відвідування занять є обов’язковою умовою. Ви можете пропустити 4 аудиторних години (2 
заняття, але не поспіль, протягом одного семестру) без пояснень. Якщо ви заздалегідь 
знаєте, що ви повинні пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, сплануйте ці 
пропуски відповідно та попередьте викладача заздалегідь. Часткове відвідування заняття 
(пізній прихід) дорівнює 1/2 відсутності. За кожну відсутність яка перевищує дозволений 
ліміт ваш підсумковий бал буде знижено. Зниження підсумкової оцінки може сягати навіть 
25 балів (Див. рубрику про оцінювання). Якщо протягом семестру ваша відсутність 
перевищила присутність ваша атестація буде під загрозою. Ви можете виконати всі 
завдання однак провалити курс через прогули. Виправданими поза встановленим лімітом 
можуть визнаватись пропуски занять через: 

1. хворобу (підтверджено документально); 
2. події пов’язані з діяльністю ЛНАМ (за попереднього повідомлення деканатом); 
3. юридичні зобов’язання студента; 

 
Обов'язоком студента є повідомити викладача про причини відсутності та надати супровідну 
документацію в деканат відповідно до правил ЛНАМ. 

 ЕКЗАМЕНИ, ЗАЛІКИ 
Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов’язком студента є 

реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. 
Роботи, які виконані невчасно, або представлені із запізненням, не приймаються. Допуск 
до повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про 



порядок ліквідації академічних заборгованостей». (Див. https://bit.ly/2NQnaIn) 
Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище 

в розділі про відвідування. 
 
ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 

Користуватись електронними приладами під час занять не в освітніх цілях 
заборонено. Під час практичних занять, в ургентних випадках, ви можете відповісти на 
телефонний дзвінок, але за межами аудиторії. Проте така телефонна розмова не може 
тривати довше, ніж 2хв..  

 

АКАДЕМІЧНА  ДОБРОЧЕСНІСТЬ  

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: Чесність, Довіра, 
Справедливість, Повага та Відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе 
персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. 

ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ   

Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться залежно від 
складу порушення аж до позбавлення права на атестацію. Детальніше про політику 
академічної доброчесності в ЛНАМ дивіться положення «Про запобігання порушення права 
інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній,  науковій 
та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у ЛНАМ» (https://bit.ly/2NQnaIn). 

 
Зміни в організації цього курсу задля ефективного навчання є виключним правом 

викладача. Ці зміни, однак, не можуть стосуватись мети, результатів навчання, а 

також політики академічної доброчесності. 

 

ЗМІНИ ДО СИЛАБУСА  

Зміни в організації цього курсу задля ефективного навчання є виключним правом викладача. 
Ці зміни, однак, не можуть стосуватись мети, цілей, результатів навчання, а також політики 
академічної доброчесності. 

 

https://bit.ly/2NQnaIn

