
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
заочного відділення (з французької мови) 

На вивчення французької мови студентам першого курсу відводиться 70 годин 

практичних занять. На практичних заняттях студентам даються пояснення основних мовних 

явищ, явищ лінгвокрюнознавчого характеру, організується тренування застосування мовних 

явищ в мовленнєвих видах діяльності: мовлення, читання, аудіювання. Матеріал, який 

пояснюється на заняттях, входить до складу завдань на міжсесійний період. Передбачається, 

що студенти самостійно повинні виконувати різноманітні завдання з метою активізації 

мовного матеріалу в мовленнєвих видах діяльності.  

Наступність в засвоєнні знань і в формуванні видів мовленнєвої діяльності 

проявляється в тому, що завдання на міжсесійний перюд поглиблюють і розширюють 

матеріал практичних занять. Потім матеріал сесійних занять і міжсесійних завдань складає 

основу контрольної роботи (письмово) і контролюється усно на перших 2-4 заняттях 

наступного семестру.  

Конкретний граматичний лексичний матеріал для вивчення обумовлений 

підручниками. Теми для усного мовлення не рідко випливають з текстіи основного 

підручника, іноді доповнюються з інших джерел.  

 

Загальні вимоги до знань та вмінь студентів:  

Аудіювання  

Розуміти мовлення викладача або іншої особи в безпосередньому спілкуванні або в 

запису у межах знайомого лексичного та граматичного матеріалу.  

Усне мовлення  

- в темпі близькому до нормального, з правильною вимовою та інтонацією, відповідати на 

запитання за вивченою тематикою викладачів, студeнтів дикторів магнітофонного запису, 

правильно використовуючи вивчений матеріал.  

- ставити питання і вести бесіду за пройденою тематикою до картини, прочитаного або 

прослуханого тексту.  

- інсценувати тексти, складати і драматизувати ситуативні діалоги. Вести розповідь за 

пройденою тематикою, описувати картину, розповідати прочитаний або прослуханий текст.  

- перекладати учбові тексти і неважкі (адаптовані) тексти з художньої літератури з 

французької мови на рідну, а також окремі вправи та уривки з неважких журнальних статей 

з рідної мови на французьку з метою формування перекладацьких навичок.  

- читати про себе і розуміти без перекладу незнайомий адаптований текст.  

- вільно правильно в звуковому та інтонаційному відношенні читати вголос підготовлений 

текст, в якому всі граматичні структури І вся лексика засвоєна студентом в усному мовленні.  

Письмо  

- написати особистого листа, переказ на будь-яку з пройдених тем, а також переказ 

адаптованого фабульного тексту, використовуючи лексичний і граматичний матеріал 

першого курсу не допускаючи більш, ніж 3 помилки на 1 сторінку зошиту.  

- писати правильно орфографічно в межах активного лексичного мінімуму 1 курсу.  

-в орфографічному диктанті, який складається з 150-180 слів (не враховуючи артиклі), не 

допускати більш ніж 5 помилок.  

 

 

 

 

 



Форми контролю 

Курс Семестр Форма контролю   

1  У становча сесія  Контрольна робота    

1  1 (зимова сесія)  Контрольна робота.№1. Залік.  

1  2 (літня сесія)  Контрольна  робота  № 2.  

  Екзамен.     

 

Розподіл годин першого року вивчення французької мови.  

Установча сесія - 20 годин.  

Зимова сесія - 20 годин.  

Літня сесія - 30 годин.  

 

Установча сесія. (20 годин практичних занять) 

Тематика занять. 

 

№ Тема заняття Урок, підручник. 

1  Загальні відомості про фонетичну  Попова І.Н., Казакова  

 структуру французької мови.  Ж.А.  

 Характеристикаголосних,приголосних.  Французька мова, 1  

 Наголос, ритмічна група, Фонетичні явища  курс, М., 1991  

 (Enchainement, Liaison). Довгота  Рапанович А.Н.  

 французьких голосних: історична та  Фонетика французької  

 ритмічна.  мови. М., 1980.  

2  Характеристика і вправи на вимову та  Уроки .N2.N2 1-4.  

 читання звуків.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

З  Характеристика і вправи на вимову та  Уроки .N2.N2 5-8  

 читання звуків.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

4  Характеристика і вправи на вимову та  Уроки NQNQ 9-12  

 читання звуків.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

5  Характеристика і вправи на вимову та  Уроки NQNQ 13-16  

 читання звуків.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

6  Іменник і його детермінанти: артикль,  Уроки NQNQ 5-8  



 присвійні і вказівні прийменники.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

7  Невизначений особовий займенник "оn".  Попова І.Н., Казакова  

 Текст уроку № 1 "Jacques fait connaissance  Ж.А. Граматика  

 ауес lа famille de Jacqueline".  французької мови,  

  Тихомирова Н.І.  

  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

8  Займенники особові та відносні. Розмовна  Попова І.Н., Казакова  

 тема: "Моя родина".  Ж.А. Граматика  

  французької мови,  

  Тихомирова Н.І.  

  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

9  Текст уроку № 2: "Le nouvel appartement сіе  Попова І.Н., Казакова  

 Martine". Розмовна тема: "Моя квартира".  Ж.А. Граматика  

  французької мови,  

  Тихомирова Н.І.  

  Підручник французької  

 

  мови для студентів 1  

  курсу.  

10  Текст уроку № 3: "La victime du confort".  Попова І.Н., Казакова  

 Розмовна тема: "Інтер' єр"  Ж.А. Граматика  

  французької мови,  

  Тихомирова Н.І.  

  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

 

 

 



Основні підручники: 

І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Французька мова 1 курс, М., 1991. (3 фонозаписом вступного 

курсу для даного підручника.)  

І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Граматика французької мови, Практичний курс, М.,  

1979.  

Н.І. Тихомирова. Підручник французької мови, М., 1991.(3 фонозаписом текстів.)  

А.Н. Рапанович Фонетика французької мови, М., выIшаяя школа, 1975.  

 

Контрольна робота за матеріалом занять установчої сесії. 
 

Зміст контрольної роботи № 1.  

1. Виконати фонетичне транскрибування фраз (приблизно5).  

2. Визначити і позначити явища "enchainement" і "liaison".  

3. Поставити запитання до підмету та додатку, використовуючи просту та складну інвepсії.  

4. Вставити означений чи неозначений артиклі.  

5. Вставити прийменники a, de, оu, d'ou.  

6. Виконати переклад з української мови на французьку (10 фраз).  

 

Завдання на міжсесійний період до зимової сесії. 
 

1. Завдання за підручником І.Н. Попової, Ж.А. Казакової "Французька  

мова":  

- Корективний курс ( 16 уроків): читати фонетичні вправи, читати тексти, переказувати ІХ, 

вправи до уроків виконати письмово в окремому зошиті.  

 

2. Завдання за підручником Н.І. Тихомирової :  
- Прочитати тексти уроків 1-3, перекласти їх українською мовою, відпрацювати правильне 

читання та підготувати переказ кожного тексту, близький до їх змісту.  

- Виконати письмово вправи в розділі "Exercices de vocabulaire" : урок  

№l (стор. 18-20, вправи 1-8), урок № 2 (стор. 41-45, вправи 1-12), урок № 3 (стор. 64-66, 

вправи 1-12).  

- Скласти теми:  

Ма famille  

Ма maison  

Моп appartement  

Ма chambre  

Comment jе fais та chambre  

J е dresse lа table pour un diner de fete  

J'aide а faire lе grand nettoyage lа vеillе d'une grande fete.  

 

Зимова сесія (20 годин практичних занять)  

Тематика занять. 

№ Тема заняття  Урок, підручник.  

1  Контрольна робота за змістом завдань   

 міжсесійного періоду.   

2  Зв' яз ка обов' язкова та заборонена.  Попова І.Н., Казакова  

 Типи ритмічних груп.  Ж.А.  



 Синтагма.  Французька мова, 1  

  курс, М., 1991  

  Рапанович А.Н.  

  Фонетика французької  

  мови. М., 19803  

3 

 
Особливості відмінювання дієслів І групи.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

4  Особливості відмінювання дієслів ІІ групи.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

5  Особливості відмінювання дієслів ІІІ групи.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

6  Розмовна практика. Теми: "Ма famіllе",  Тихомирова Н.І.  

 "Ма maison, топ appartement, та chambre".  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курс.  

7  Розмовна практика. Теми: "Comment je fais  Тихомирова Н.І.  

 та chambre", " Jе dresse lа table pour un diner  Підручник французької  

 de fete", "Jaide а faire lе grand nettoyage lа  мови для студентів 1  

 veille d'une grande fete".  курсу.  

8  Текст уроку №4. Розмовна тема  Тихомирова Н.І.  

 "L'есоnоmіе nationale"  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

 

  курсу.  

9  Текст уроку № 5. Розмовна тема "Моn  Тихомирова Н.І.  

 Universite" .  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

10  Текст уроку №6 Розмовна тема: "Joumee  Тихомирова Н.І.  

 de travail".  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

 



Основні підручники: 

І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Французька мова 1 курс, М., 1991. (3 фонозаписом вступного 

курсу для даного підручника.)  

І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Граматика французької мови, Практичний курс, М., 1979.  

Н.І. Тихомирова. Підручник французької мови, М., 1991.(3 фонозаписом текстів.)  

А.Н. Рапанович Фонетика французької мови, М., ВЬІсшая школа, 1975.  

Е. Тріолє. Троянди в кредит.  

Клімова ж.r., Морошкіна г.Ф. Методична розробка з синтаксичного читання.  

 

Контрольна робота за матеріалом занять зимової сесії.  
3міст контрольної роботи № 2.  

 

1. Вставити займенники еn, у.  

2. Вжити "ип peu de ... ", "quelques", "Ьеаuсоuр de ... "  

3. Вжити дієслова в Mode Imperatif.  

4. Поставити в Present, passe compose, Imparfait дієслова І, ІІ та ІІІ груп.  

5. Вжити прикметники і іменники у жін. роді. 10  

6. Виконати переклад з української мови на французьку (15 фраз).  

7. Поставити запитання до підкреслених слів уречені.  

8. Вжити (якщо це необхідне) означений чи неозначений артиклі.  

 

Залік.  

До змісту заліку включається:  

Граматичний, лексичний матеріал 1-16 уроків підручника Попової І.Н., Казакової Ж.А.  

Матеріал уроків 1-6 підручника Тихомирової Н.І. Розмовні теми:  

Ма fашillе  

Ма шаіsоn  

Моп арраrtешепt  

Ма chambre  

Сошшепt je fais ша сhашЬrе  

J е dresse lа table pour ип diner de fete  

J'aide а faire lе grand nettoyage lа уеШе d'une grande fete.  

Сту дент має представити всі виконані вправи та завдання з домашнього та індивідуального 

читань.  

Прочитати уривок (10-12 рядків) з дотриманням всіх фонетичних вимог, включаючи 

інтонацію фрази.  

Перекласти уривок.  

Завдання на міжсесійний період до літньої сесії. Завдання за підручником Н.І.Тихомирової :  

Прочитати тексти уроків 5-6, перекласти їх українською мовою, відпрацювати правильне 

читання та підготувати переказ кожного  

тексту, близький до їх змісту.  

- Виконати письмово вправи в розділі "Exercices de vocabulaire" : урок N24 (стор. 91-94, 

вправи 1-16), урок N2 5 (стор. 112-115, вправи 1-8), урок N2 6 (стор. 136-139, вправи 1-12).  

Скласти теми:  

Dans иnе usine  

Dans иnе ferme  

Моп Universite, та facиlte, mon group Mes etиdes а 1'Universite  

Ма journее de travail  

 

Аудіювання:  



Слухати та записати з касети "Cours assimil" уроки 1-10.  

Вміти прочитати будь-який уривок, запропонований вчителем.  

Домашнє читання: Прочитати книгу Е Тріолє "Roses а credit" та виконати всі завдання з 

методичних вказівок до цієї книги.  

 

Індивідуальне читання:  

Студент має прочитати 50 сторінок, виписати незнайому лексику, скласти детальний план 

прочитаного, написати детальний переказ прочитаного тексту (приблизно 10 сторінок). 

Рекомендовані автори: М. Monod "Le Nuage", М. Ауте "Рара, maman, lа Ьоnnе et тоі".  

 

Граматика.  

Самостійно опрацювати теми та виконати вправи за підручником І.Н. Попової Ж.А. 

Казакової  Граматика французької мови, Практичний курс, М.,1989.  

Артикль - стор. 10-22.  

Іменник - стор. 4-8.  

Прикметник - стор. 32-45.  

Займенник - стор. 46-103.  

 

 

Літня сесія (30 годин практичних занять)  

Тематика занять. 

№ Тема заняття  Урок, підручник.  

1  Контрольна робота за змістом завдань   

 міжсесійного періоду.   

2  Активізація мовного матеріалу та   

 формування мовленнєвих навичок за   

 вивченим матеРІаЛОМ.   

3  Інтонація простих речень. Інтонація питань.  Попова І.Н., Казакова  

 Інтонація вставних речень.  Ж.А.  

  Французька мова, 1  

  курс, М., 1991  

  Рапанович А.Н.  

  Фонетика французької  

  мови. М., 1980.  

4  Інтонація прямого зверненя. Інтонація  Попова І.Н., Казакова  

 перерахування.  Ж.А.  

  Французька мова, 1  

  курс,М.,1991  

  Рапанович А.Н.  



  Фонетика французької  

  мови. М., 1980.  

5  Іmрагfаіt, passe simple, plus-que-parfait  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

6  Futur simple. Futur dans lе passe  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

7  Temps immediats.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

 

8  Concordance des temps de l' indicatif.  Попова І.Н., Казакова  

  Ж.А.  

9  Розмовна практика. Теми: "Dans unе usine",  Тихомирова Н.І.  

 "Dans unе ferme".  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

10  Розмовна практика. Теми: "Mes etudes а  Тихомирова Н.І.  

 l'Universite", "Ма faculte, mon group".  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

11  Текст уроку №8. Розмовна тема "Voyage".  Тихомирова Н.І.  

  Підручник  

  французької мови для  

  студентів 1 курсу.  

12  Текст уроку № 9. Розмовна тема "Ville".  Тихомирова Н.І.  

  Підручник  

  французької мови для  

  сту дентів 1 курсу.  

13  Текст уроку № 10. Розмовна тема "Theatre,  Тихомирова Н.І.  

 Сіnета, Concert".  Підручник французької  

  мови для студентів 1  

  курсу.  

14  Домашнє читання.  Р. Дюшато. "Таємниця  

  пернатого змія"  



15  Індивідуальне читання.   

 

Основні підручники: 

1. І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Французька мова 1 курс, М., 1991. (3 фонозаписом вступного 

курсу для даного підручника.)  

2. І.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Граматика французької мови, Практичний курс, М.,1979.  

3. Н.І. Тихомирова. Підручник французької мови, М., 1991.(3 фонозаписом  

текстів.)  

4. А.Н. Рапанович Фонетика французької мови, М., выIшаяя школа, 1975.  

5. Р. Дюшато. Таємниця пернатого змія.  

6. Клімова Ж.І., Морошкіна Г.Ф. Методична розробка з синтаксичного читання.  

 

Контрольна робота за матеріалом занять літньої сесії.  
3міст контрольної роботи № 3.  
1. Вжити "tout" у необхідній формі.  

2. Додати синоніми до підкреслених слів.  

3. Перетворити пряме питання у непряме.  

4. Вжити дієслово у необхідному майбутньому часі (futur simple, futur immediat, futur 

anterieur, futur dans lе passe, futur immediat dans lе passe, futur anterieur dans lе passe).  

5. Доповнити речення.  

6. Вжити дієслово у необхідному часі.  

7. вжити необхідний займенник.  

8. Виконати переклад з української мови на французьку.  

9. написати свою адресу.  

 

Структура екзаменаційного білету.  

Екзаменаційний білет складається з 3-х завдань, які передбачають комплексну перевірку 

знань без користування словником.  

 

1. Студент отримує текст обсягом 2 сторінки, рівень складності якого співвідноситься з 

рівнем підготовки студента. Оцінюється читання та літературний переклад виділеного 

уривку та переказ цілого тексту.  

2. Студент повинен перекласти 10 речень з української мови французькою, вживаючи 

граматичні структури, вивчені за 1-2 семестри та пояснити правила, якими користувався при 

переклаДі.  

3. Після виконання завдань1,2, студент отримує тему.  

Теми:  

Ма famille  

Ма maison  

Моп appartement  

Ма chambre  

Comment je fais та chambre  

J е dresse la table pour un diner de fete  

J'aide а fаіге 1е grand nettoyage 1а ville d'une grande fete. 

Dans une usine  

Dans une ferme  

Моп Universite, та faculte, mon group  

Mes etudes а 1'Universite  

Ma journee de travai1.  



Завдання на міжсесійний період (на початок другого курсу).  

 

Завдання за підручником Н.І.Тихомирової :  

- Прочитати тексти уроків 8-10, перекласти їх українською мовою, відпрацювати правильне 

читання та підготувати переказ кожного тексту, близький до їх змісту.  

- Виконати письмово вправи в розділі "Exercices de vocabulaire" : урок  

№ 8 (стор. 191-194, вправи 1-11), урок N2 9 (стор. 225-229, вправи I-II), урок N2 10 (стор. 

260-263, вправи 1-9).  

Скласти теми:  

Un voyage: а) еп сhеmin de fer; b) еп аvіоn; с) еn bateau.  

Un voyage que vous voulez faire еn ete.  

Ма ville nаtаlе.  

Рarіs - capitale de lа Frапсе.  

Моn quartiel', ma rue.  

Моn tгаjеt а 1'Uпіvегsіtе.  

Pour lа рremiere fois аu theatre (аu сопсегt).  

Un film раssіоnnаnt.  

 

Аудіювання:  

Слухати та записати з касети "Couгs аssіmіl" уроки (№ 10-20). 

Вміти прочитати будь-який уривок, запропонований вчителем  

 

Домашнє читання:  

Прочитати книгу Р. Дюшато "Таємниця пернатого змія" та виконати всі завдання з 

методичних вказшок до цієї книги.  

 

Індивідуальне читання:  

Студент має прочитати 70 сторінок, виписати незнайому лексику, скласти детальний план 

прочитаного, написати детальний переказ прочитаного:тексту (приблизно 10 сторінок). 

Рекомендованіавтори: М. Monod "Le Nuage", М. Ауше "Рара, maman,la bonne et moi".  

 

Граматика. Самостійно опрацювати теми та виконати вправи за підручником І. Н. Попової 

Ж.А. Казакової Граматика французької мови, Практичний курс, М.,1979.  

Дієслова І групи - стор.308-318.  

Дієслова ІІ групи - стор.318-323.  

Дієслова ІІІ групи - стор. 323-338.  

Пасивна форма дієслів - cтop.152-162.  

Vегbеs pronominaux - стор.162-169.  

Temps futuгs - стор. 171-182.  

Temps passes - стор. 182-206.  

 

 

 

 

 


