
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код:  
2. Назва: «Іноземна мова (французька)» (рівень володіння –А2); 
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;  

• розуміти короткі прості особисті листи. 
• вживати серії виразів та речень, щоб описати простими словами мою сім'ю та 

інших людей, житлові умови, мій рівень освіти, попереднє або теперішнє 
місце роботи 

• писати короткі, прості записки та звернення, пов'язані з нагальними 
потребами. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

(1 семестр – залік, 2 семестр – іспит) 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: рівень АІ 

12. Зміст курсу:  

• Опис місць відпочинку. Перелік рис характеру свого друга. Рід іменників назв країн. 
• Транспортні засоби. Займенникові дієслова в теперішньому часі. 
• Запрошення на роботу. Спогади про минуле. Минулий тривалий та минулий 

неозначений час. 
• Моє майбутнє. Вітальна листівка. Вираження побажання. Présent subjonctif. 
• Радіорепортаж. Види діяльності. Недавній минулий час.  
• Вираження власної точки зору та розуміння іншої. Умовний спосіб дієслів. 
• Редагування інформаційного повідомлення. Порівняльна ступінь прикметників. 
• Похід в кінотеатр, обговорення фільму. Узгодження Participe Passée з дієсловом 

« avoir ». 
 

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 Міністерством 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 A 2); 
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: 
• Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate 

relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, 
employment);  

• Communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar and routine matters; 

• Describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters 
in areas of immediate need. 

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:  

• Description of recreation sites. Traits of character. Gender of nouns – country names. 
• Means of transport. Pronoun verbs in Present tense. 
• Application for a job. Recollections. Past Continuous and Past Simple tenses. 
• My future. Greeting card. Expressing wishes. Présent subjonctif. 
• Activities. Radio interview.   
• Expressing opinions. Conditionals.  
• Editing, reviewing. Adjectives, degrees of comparison. 
• Going to the cinema, discussing movies. Participe Passée with the verb « avoir ». 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


