
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код:  
2. Назва: «Іноземна мова (французька)» (рівень володіння –А1); 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);                             
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1, 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: доцент кафедри 
іноземних мов Тимощук І.О.; 

9. Результати навчання:  

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розуміти фрази та найуживанішу лексику, читати дуже короткі прості тексти,  вживати 
серії виразів та речень, писати короткі записки та звернення;  

• брати участь у діалозі на простому рівні, ставити прості запитання та відповідати на 
такі ж, що стосуються сфери невідкладних потреб, або на дуже знайомі теми;  

•  частково сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі.  
10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

(1 семестр – залік, 2 семестр – іспит) 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: базовий курс 
французької мови 

12. Зміст курсу:  

• Вітання, перший контакт, представлення, рід іменників, займенник. 
• Назви національностей, презентація своїх друзів 
• Країни Європи, запрошення друзів, електронне повідомлення про допомогу, минулий 

час, присвійні прикметники, питальні речення. 
• Особисті відомості,сім’я, зовнішність, дієслово «aller», теперішній час, відмінювання 

дієслів І групи. 
• Надання інформації особі, що просить про послугу, означені та неозначені артиклі. 
• Вираження власної негативної або позитивної точки зору, способи вираження поняття 

кількості. 
• Моє місто, дорожні знаки, наказовий спосіб. 
• Мої канікули, займенники непрямого додатку. 

 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1 Régine Mérieux, Yves Loiseau. Latitudes, Méthode de français A1/A2. Le livre de l’élève. 
Didier 2012. 

2. Régine Mérieux, Yves Loiseau. Latitudes, Méthode de français A1/A2. Le cahier d’exercices. 
Didier 2012. 
     3. Крючков.Г.Г. Прискорений курс французької мови. Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів. – Київ, А.С.К., 2005. Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України. 
     4. Тимощук І.О. Французька мова. Навчальний посібник для студентів заочної 
форми навчання технічних вузів.-  Рівне – 2005. -120с. Рекомендовано Міністер- 
ством освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.  Й. І. Донець. Практична граматика французької мови. Київ, 1986 рік. 

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

60 год. практичних занять, 90 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: комунікативні технології, інтерактивні технології (рольові ігри, мозковий штурм), 
кейс-технології, проектні технології. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
І семестр: 
Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 
  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 
 
ІІ семестр: 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  (тестовий). 
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, письмові завдання. 
  

16. Мова викладання: французька 

 

Завідувач кафедри                                          Тадеєва М. І., доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW OF THE DISCIPLINE 
 
1. Code:  
2. Title: «French as a Foreign Language» (level A1); 
3. Type: Compulsory; 
4. Level of education: І (Baccalaureate);                             
5. Year of study: 1; 
6. Terms of study:1, 2; 
7. ECTS credits: 5; 
8. Lecturers: English language teachers; 
 
9. Expected results:  

On the completion of the course students are expected to: 
•  comprehend and use familiar everyday expressions and basic vocabulary within everyday 

topics, read short simple texts, make simple sentences, write short memos;  
• ask and respond short questions, exchange information, create short dialogues in familiar 

situations;  
• can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly. 

 
10. Forms of training: practicals, self-dependent work, assessment (term I – credit, term II – exam) 
 
11. Disciplines that go before: English training course of A 2 level  
 
12. Contents:  

• Greetings, introductions, gender of nouns, pronoun. 
• Nationalities, introducing friends. 
• European countries, invitations, e-mails, Past tense, possessive adjectives, interrogatives. 
• Personal information, family, appearance, verb «aller», Present tense, conjugation of verbs 

of group I. 
• Giving information, asking for help, definite and indefinite articles. 
• Expressing opinions, denoting amounts and quantities. 
• My city, road signs, Imperative mood. 
• Holidays, pronouns of indirect subject. 

 
13. Recommended manuals: 

1 Régine Mérieux, Yves Loiseau. Latitudes, Méthode de français A1/A2. Le livre de l’élève. 
Didier 2012. 

2. Régine Mérieux, Yves Loiseau. Latitudes, Méthode de français A1/A2. Le cahier d’exercices. 
Didier 2012. 

3. Kryuchkov G.G. Accelerated course of the French language. Tutorial for students of higher 

educational institutions. - Kyiv, ASK, 2005. Recommended by the Ministry of education and 

science of Ukraine. 

      4. Tymoshchuk I.O. French. Tutorial for correspondent students of technical universities. - 

Rivne - 2005. -120s. Recommended by the Ministry of education and science of Ukraine. 

5. Donets J. I. Practical grammar of the French language. Kyiv, 1986. 

14. Academic activities and teaching methods: 
Practicals (60 hours); individual work (90 h). Total – 150 h.  
Methods and technologies: scaffolding, communicative technologies, interactive technologies, case-
study, project technologies. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Control forms and criteria: 
100-point scale of assessment. 
Term I: 
Current control (100 points): testing, interviewing, essays, assessing self-dependent work. 
Final control: credit. 
Term ІІ: 
Current control (60 points): testing, interviewing, essays, assessing self-dependent work. 
Final control (40 points): exam (computer test). 
 
16. Language of teaching: English. 

 
Head of the Chair                                          Tadeyeva М. І., Doctor of Pedagogy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


