
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФРАНЦУЗЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Французька мова для початківців 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

 Факультет іноземної філології та            

соціальних комунікацій. Кафедра іноземних 

мов 

Розробник(и) 
Алексахіна Т.О., кандидат філологічних наук,  

ст. викладач кафедри іноземних мов 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; 

QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів    (3-7 

– перший (бакалаврський) рівень або 2-3 – 

другий (магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем 

(практичні заняття), 118 години становить 

самостійна робота. 

 

Мова(и) викладання Французька, українська мови. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна, доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Відсутні  



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні 

  



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розширити інформативно-освітні можливості         

студентів, отримання ними системних спеціальних комунікативних знань та навичок у 

галузі сучасної французької  мови повсякденного вжитку з метою орієнтації у          

сучасному інформаційному просторі, надати можливість професійного                    

самовдосконалення, адаптації до іншомовного середовища. 

4. Зміст навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання 

Тема 1. Accueil et salutation.Présent. Le verbe “etre”. 

Тема 2. Présentation et discussion ouverture. Le verbe “avior”. Les verbes de I groupe. 

Тема 3. Nous sommes une famille. Famille et personnalité. Façons d'exprimer l'avenir. Ma 

Specialte.  

Тема 4. L’argent. Types de questions.. Nombres. Verbes à phrase. Les verbes de II groupe. 

Тема 5. Des Hobbies. Mon education. Futur Immediat et Passe Immediat.  

Тема 6. Les manieres du monde.Les verbes de III groupe. Imparfait. Passe Compose.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1. 
Визначати об’єм мовної інформації, яку необхідно засвоїти для       

успішного спілкування у міжнародному середовищі. 

РН 2. 

Отримати знання, засвоїти лексичні, етичні норми та практику         

поведінки, необхідні під час іншомовної комунікації як у власній    країні, 

так і за кордоном, враховуючи особливості іншомовних культур. 

РН 3. 
Застосовувати отримані комунікативні знання, навички і досвід на 

практиці для побудови особистої майбутньої кар’єри. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття.(ПЗ) 

Тема 1 

ПЗ 1. Accueil et salutation. Présent. Le verbe “etre”. 



 

 

ПЗ 2. Les presantations de Vous-meme. Présent. Le verbe “etre”. 

Тема 2 

ПЗ 3. Présentation et discussion ouverture. Le verbe “avior”. Les verbes de I groupe. 

ПЗ 4. Problème du vieillissement dans le sport. Juger les événements sportifs. Passé simple. 

ПЗ 5. Faites les exercises. Le sport. 

Тема 3 

ПЗ 6. Nous sommes une famille. Ma Specialte. 

ПЗ 7. Famille et personnalité. Façons d'exprimer l'avenir.  

ПЗ 8. Bureau parlant francais. Écrire un test. 

Тема 4 

ПЗ 9. L’argent. Types de questions. Nombres. Verbes à phrase. Les verbes de II groupe. 

ПЗ 10. Parler et comprendre les chiffres. Présentation des chiffres dans les actualités. Écoute de 

texte. Révision du vocabulaire. Rédaction d'un essai. 

Тема 5 

ПЗ 11. Des Hobbies. Mon education. Futur Immediat et Passe Immediat.  

ПЗ 12. Planifier un voyage. Différents types de transport, leurs avantages et leurs inconvénients.  

Se rendre à l'endroit. 

ПЗ 13. Comparatifs et superlatifs Décrire et évaluer en comparant. Parler anglais au bureau. 

Écouter du texte. 

Тема 6 

ПЗ 14. Les manieres du monde.Les verbes de III groupe. Imparfait. Passe Compose. 

ПЗ 15. Discuter des habitudes et des comportements dans différents pays. Parler au téléphone. 

Écoute du texte. 

ПЗ 16. Modals. Manières d'exprimer des obligations. Rédaction d'un test sommatif. 

7.2 Види навчальної діяльності  

Вивчення курсу передбачає наступні види навчальної діяльності: 

НД 1. Виконання письмових тестів. 

НД 2. Участь у бесідах і обговореннях за темою. 

НД 3. Написання невеликого есе.  

НД 4. Участь у рольових іграх. 



 

 

НД 5. Підготовка до тесту або опитування за темою. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

 Дисципліна передбачає навчання через використання наступних методів. 

 

МН 1. Проблемне навчання для стимулювання самостійного набуття знань. 

МН 2. Критичне мислення через розвиток  рефлексивного мислення, здатність     

пропонувати нові ідеї і можливості, дискусії і дебати. 

МН 3. Навчання на основі власного досвіду для активізації пізнавальної діяльності, 

розвитку творчої діяльності. 

МН 4. Інформаційно-комунікаційні технології для розширення доступу до освітніх 

ресурсів. 

 

  



 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Для загальної оцінки успішності студентів використовується 100-бальна  шкала    

оцінювання. Кожний вид навчальних завдань оцінюється окремо і послідовно         

підсумовується. Студент вважається успішним за умови успішного виконання ним 60 

відсотків завдань. 

 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

 
 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

можливе повторне складання  

 

2 (незадовільно) 

 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання:       

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в 

процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування,         

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводяться у формі усних та письмових опитувань      (М 

1), перевірки письмових робіт (М 2), індивідуальних коротких підготовлених       

повідомлень (М 3) та написання короткого тематичного есе (М 4). Всі роботи мають бути 

виконаними самостійно. Схожі між собою індивідуальні завдання відхиляються. 

Оцінка студента формується наступним чином: 



 

 

М 1. Усні і письмові опитування (обговорення, дискусія) – 20 балів. 

М 2. Письмові контрольні роботи (2 поточних тести та підсумковий – 15х2+20) – 50 балів. 

М 3. Індивідуальні короткі усні повідомлення – 20 балів.  

М 4. Написання неофіційного листа – 10 балів. 

Форма підсумкового контролю – ПМК (диференційний залік) за підсумками балів, 

отриманих за усні та письмові види завдань.  

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та 

електронних освітніх ресурсів (ЗН 3).  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика 

французского языка. Практический курс. – М.: 

Нестор, 2014. – 420 с. 

2. Margaret Lang and Isabelle Perez  Modern French 

Grammar.- Routledge, 2010. – 387 р. 

3. Jacky Girardet, M. Verdelhan, Philippe Dominique  

Le Nouveau Sans Frontière. – CLE International, 

2011. – 324 p.  

Додаткова література: 

1. J. Girardet, J. Pecheur Echo. – CLE International, 

2011. –175 p. 

2. Jacky Girardet, M. Verdelhan, Philippe Dominique  

Le Nouveau Sans Frontière. – CLE International, 

2008. – 324 p. 

 

  


