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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Метою атестаційного екзамену є: встановлення відповідності засвоєних 

здобувачем вищої освіти ОС «Бакалавр» рівня та обсягу загально-професійних 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти та ОП «Середня освіта: мова і 

література (англійська)» 

 

Завданнями атестаційного екзамену з французької мови та методики її навчання є: 

виявити  у здобувачів ОС «Бакалавр» за предметною спеціальністю 014.02 Мова і 

література (англійська) рівень сформованості теоретичних знань та практичних навичок 

володіння французькою мовою та методикою її навчання, що складають їх професійно-

педагогічну комунікативну компетентність. 

 

2. ЕТАПИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 

  Згідно ОП «Середня освіта: мова і література (французька)»  та рішення ради з 

якості освіти ФІМ, атестаційний екзамен проводиться в усній формі в один етап упродовж 

одного дня в присутності екзаменаційної комісії. Час підготовки студента – 45 хвилин, час 

опитування – не більше 30 хвилин. 

 Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

3.1. Структура екзаменаційного завдання 

Назва екзаменаційного 

завдання 

Компетентності, що 

перевіряються 

Результати навчання, що 

перевіряються 

Завдання №1 

Лінгвістичний аналіз 

художнього тексту та 

пояснення сутності деяких 

підкреслених мовних 

феноменів з тексту 

ФК 5. Здатність 

використовувати досягнення 

сучасної науки в галузі 

теорії та історії французької 

мови в закладах середньої 

освіти, практиці навчання 

французької мови 

ФК 7. Здатність 

дотримуватися сучасних 

мовних норм (з французької, 

української мов), володіти 

французькою мовою на 

рівні С1, використовувати 

різні форми й види 

комунікації в освітній 

діяльності, обирати мовні 

засоби відповідно до стилю 

й типу тексту  

ФК 10. Здатність 

інтерпретувати й зіставляти 

мовні та літературні явища, 

використовувати різні 

прийоми й методи аналізу 

художнього тексту 

ПРН 3. Знати мовні норми, 

соціокультурні ситуації 

розвитку французької мови, 

особливості використання 

мовних одиниць у певному 

контексті, мовного дискурсу 

художньої літератури   

ПРН 9. Володіти різними 

видами аналізу художнього 

твору, визначати його 

жанрово-стильові 

своєрідності, місце в 

літературному процесі, 

традиції й новаторство, 

зв'язки твору з фольклором, 

міфологією, релігією, 

філософією; виділяти 

значення для національної 

та світової культур.   

ПРН 11. Порівнювати мовні 

та літературні факти, явища, 

визначати їхні подібності й 

відмінності 

 

Завдання №2 

Реферування 

франкомовного газетного 

дискурсу й укладання тесту 

ФК 8. Здатність 

використовувати 

когнітивно-дискурсивні 

вміння, спрямовані на 

ПРН 7. Уміти працювати з 

теоретичними та науково-

методичними джерелами 

(зокрема цифровими), 
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множинного вибору (5-10 

завдань) за текстом 

сприйняття й породження 

зв’язних монологічних і 

діалогічних текстів в усній 

та письмовій формах 

(французькою мовою), 

володіти методикою 

формування й розвитку 

комунікативної компетенції 

учнів 

ФК 16. Здатність розуміти 

вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової 

держави 

видобувати, обробляти й 

систематизувати 

інформацію, 

використовувати її в 

освітньому процесі  

ПРН 8. Володіти 

комунікативною 

франкомовною 

компетентністю 

(лінгвістичний, 

мовленнєвий, 

соціокультурний, 

прагматичний компоненти, 

відповідно до 

Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної 

освіти), здатність 

удосконалювати й 

підвищувати власний 

компетентнісний рівень у 

вітчизняному та 

міжнародному контексті 

Завдання №3 

з перевірки методичної й 

психолого-педагогічної 

компетенцій бакалаврів 

ФК 1. Здатність формувати 

в учнів предметні 

компетентності 

ФК 2. Здатність 

застосовувати сучасні 

методи й освітні технології 

навчання 

ФК 4. Здатність аналізувати 

особливості сприйняття й 

засвоєння учнями 

навчальної інформації з 

метою прогнозу 

ефективності та корекції 

навчально-виховного 

процесу  

ФК 6. Здатність 

реалізовувати ефективні 

підходи (особистісно-

орієнтований, діяльнісний, 

компетентнісний) до 

викладання французької 

мови на підставі передового 

вітчизняного й 

міжнародного досвіду  

ФК 11. Здатність доцільно 

використовувати й 

створювати сучасне 

навчально-методичне 

забезпечення (обладнання) 

для проведення занять  

ПРН 1. Знати сучасні 

філологічні й дидактичні 

засади навчання 

французької мови  

ПРН 5. Знати державний 

стандарт загальної середньої 

освіти, навчальні програми з 

французької мови для 

закладів середньої освіти та 

практичні шляхи їхньої 

реалізації в різних видах 

урочної та позаурочної 

діяльності учнів 

ПРН 14. Володіти 

методиками білінгвального 

й інтегрованого навчання 

мови, дидактикою 

багатомовності та 

методикою паралельного 

вивчення споріднених мов, 

методикою роботи в 

гетерогенному (змішаному) 

навчальному середовищі  

ПРН 15. Застосовувати 

сучасні методики й 

технології (зокрема 

інформаційні) для 

забезпечення якості 

навчально-виховного 

процесу в закладах 
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ФК 12. Здатність до 

критичного аналізу, 

діагностики й корекції 

власної педагогічної 

діяльності, оцінки 

педагогічного досвіду 

(вітчизняного, 

закордонного) у галузі 

викладання французької 

мови з метою професійної 

саморегуляції й свідомого 

вибору шляхів вирішення 

проблем у навчально-

виховному процесі  

середньої освіти.  

ПРН 19. Мати здатність до 

ефективного спілкування в 

науково-навчальній, 

соціально-культурній та 

офіційно-діловій сферах; 

участь у дискусіях, 

відстоювання власної думки 

(позиції), дотримання 

культури поведінки  

ПРН 20. Мати здатність до 

організації навчально-

виховного процесу у 

закладах середньої освіти, 

співпраці учнів 

(вихованців), ефективної 

співпраці в команді 

(педагогічному колективі 

освітнього закладу, інших 

професійних об’єднаннях) 

 

3.2. Зміст екзаменаційних завдань 

 

 Атестаційний екзамен з французької мови та методики її навчання складається з 

трьох завдань для перевірки фахових компетентностей зі спеціальності.  

Завдання 1: лінгвістичний аналіз художнього тексту та пояснення сутності деяких 

підкреслених мовних феноменів з тексту.  

Завдання 2: реферування франкомовного газетного дискурсу й укладання тесту 

множинного вибору (5-10 завдань) за текстом.  

Завдання 3: з перевірки методичної й психолого-педагогічної компетенцій бакалаврів.  

Відповідь на Завдання 1 та  2 надається французькою мовою, на Завдання 3 – українською. 

Зміст екзаменаційних завдань: 

Завдання № 1 – лінгвістичний аналіз художнього тексту та пояснення сутності 

деяких підкреслених мовних феноменів з тексту: 

1.1. Орієнтовний перелік франкомовних художніх текстів для здійснення їх 

лінгвістичного аналізу (Guy de Maupassant: contes et nouvelles choisis) 

1. La Parure 

2. La mère Sauvage 

3. Le père Milon 

4. La Bécasse 

5. Le Testament 

6. La Rempailleuse 

7. Mademoiselle Fifi 

8. Un drame vrai 

9. Lui ? 

10. La peur 

11. Deux Amis  

12. Une Vendetta 

13. Le Voyage du Horla 

14. Les Épingles 

15. Un soir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_B%C3%A9casse_(Maupassant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mademoiselle_Fifi_(nouvelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_drame_vrai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lui_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyage_du_Horla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89pingles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_soir_(nouvelle)
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16. Mon Oncle Jules 

17. Aux Champs 

18. Mademoiselle Perle 

19. En mer 

20. Qui sait ? 

 

Схема лінгвістичного аналізу тексту (складена на базі теорії Ж.Гард-

Тамін)//Schema de l’analyse linguistique du texte litteraire 

(basé sur la théorie de J.Gardes-Tamine) 

1. Renseignements sur  l’auteur (époque, oeuvre, courant littéraire, idées générales et 

esthétiques).  

2. Oeuvre (titre, genre et résumé). 

3. Contenu (en bref) du texte.  

4. Thème et idée du texte.  

5. Commentaire du titre du texte. 

6. L’image de l’oeuvre. 

7. Caractéristique des personnages principaux. 

8. Moyens expressifs accentuant le sujet: 

styles d’exposé (argumentatif, informatif, narratif, descriptif, monologue, dialogue, monologue 

intérieur, discours indirect libre); tonalité de l’extrait (lyrique, épique, pathétique, comique, 

ironique); 

9. Procédés stylistiques animant les images: figures stylistiques (comparaison, épithète, 

ironie, hyperbole, antithèse, répétition, anaphore, gradation, parallélisme, litote, euphémisme, 

périphrase, oxymore); tropes (métonymie, métaphore, personnification, réticence, allégorie, 

leitmotiv). 

10. Moyens lexicaux, enrichissant le langage de l’auteur: synonymes, homonymes, 

antonymes; champs sémantiques; champs lexicaux ; emprunts, néologismes, archaïsmes; 

locutions phraséologiques, proverbes; langage parlé, dialecte, argot; mots péjoratifs; jargon de 

profession, terminologie spéciale. 

11. Les particularités de la syntaxe du texte: longueur des phrases (très longues ou bien très 

courtes rapides, complexe, plusieurs subordonnées, etc.); temps des verbes; mises en relief: 

tournures d’insistance, reprise, anticipation; interrogations, exclamations; ellipses; 

12. L’image du narrateur (narrateur impersonnel, narrateur personnifié, narrateur:  

personnage principal). 

13. L’image du texte présentée dans des autres œuvres artistiques. 

14. Valeur esthétique du texte. 

15. But pédagogique du texte. 

 

Методичні рекомендації щодо проведення лінгвістичного аналізу тексту 

//Approches pour l’analyse de texte (en exemple de la nouvelle de G.de Maupassant « Clair 

de lune ») 

 

Il faut  prendre en considération le fait, que l’analyse linguistique du texte littéraire c’est sa 

présentation subjective en s’appuyant sur les faits objectifs tirant des renseignement de l’auteur 

ou du texte lui-même. D’après Fallery B., l’analyse linguistique repose sur l’idée qu’il existe des 

connections entre système linguistique et système cognitif, et il s’agit alors de prendre en charge 

à la fois les aspects liés à la cohérence référentielle (ce à quoi le texte se réfère : des substantifs, 

signes linguistiques qui renvoient à une réalité extra linguistique) et aussi ceux relatifs au 

contexte d’énonciation (comment est-ce dit : des verbes, des adverbes, des conjonctions, des 

connecteurs.. qui servent à traduire la relation du locuteur à la situation, son point de vue et ses 

jugements)[ 14]. 

 



7 

1. Il faut commencer toujours par l'introduction, p.ex.: le texte à analyser est tiré de....; le 

texte à analyser présente (la nouvelle de.., le fragment du roman de...). 

2. En donnant les renseignements sur l'auteur faites attention à ses mérites littéraires, 

surtout concernant l'oeuvre à analyser. Si vous parler de Maupassant, présentez-le comme 

nouvelliste. FAITES CELA EN VOS PROPRES MOTS! Il ne faut pas copier les sources 

d'Internet. 

3. Le thème a toujours le caractère concret. P.ex. : Le thème de la nouvelle à analyser: la 

renaissance d'âme de l'abbé Marignant sous l'influence de la beauté nocturne qui lui a dévoilé la 

beauté de l'amour entre l'homme et la femme comme partie de la nature. 

4. Le style d'exposé de la nouvelle est la description (de la beauté de la nuit, du 

comportement de la nièce, des arguments de l'abbé etc.) avec les éléments de la narration, du 

discours indirect libre (concernant les pensées de l'abbé) et du dialogue. Il serait très bien, si vous 

donnez le but de chaque style d’exposé, quel rôle ils jouent dans la compréhension de l'idée de la 

nouvelle. 

5. La tonalité. Soyez attentif concernant la tonalité. Si vous l'avez oublié, consultez le cite 

suivant : https://www.maxicours.com/se/cours/la-tonalite-d-un-texte/.  Dans la nouvelle à 

analyser on obsèrve la tonalité pathétique (la nature est présentée comme phénomène « grandiose 

et splendide » et la tonalité lyrique (les émotions intimes de l’abbé Marignan envers Dieu). 

 6. Faites attention à la caractéristique des procédés stylistiques et des moyens lexicaux. Il 

faut savoir répondre à deux questions : où et pourquoi. P.ex. Mais il haïssait la femme, il la 

haïssait inconsiemment, et la méprisait par instinct. …Dieu, à son avis, n’avait créé la femme 

que pour tenter l’homme et l’éprouver. Il ne fallait approcher d’elle qu’avec des précautions  

défensives, et les craintes qu’on a des pièges. Elle était, en effet, pareille à un piège avec ses 

bras tendus et ses lèvres ouvertes vers l’homme. 

Dans le fragment à analyser on voit la description de l'attitude négative de l'abbé envers la 

femme. Cette négation est bien montrée par la répétition du verbe haïr, renforcée par l'épithète 

méthaphorique inconsiemment. Au plus, cette répétition devient plus forte par l'utilisation du 

verbe mépriser renforcée aussi par l'épithète par instinct. La réticence montre que l'abbé peut 

accuser la femme sans cesse. Il est sûr, parce que Dieu, à son avis, n’avait créé la femme que 

pour tenter l’homme et l’éprouver. Les verbes d’action tenter et éprouver  expriment toutes les 

actions dépravées de la femme vues par l'abbé. La femme, selon l'abbé, est faite pour séduire 

l'homme avec ses bras tendus et ses lèvres ouvertes vers l’homme. les épithètes bras 

tendus, lèvres ouvertes sont renforcées par la comparaison imagée pareille à un piège.  

Mais l'auteur n'est pas à coté de l'abbé et il le motre très bien, par la concrétisation Dieu, à 

son avis. En général le narrateur est impresonnel parce que la nouvelle est écrite de la 3-me 

personne, mais son point de vue est bien senti à travers toute la nouvelle... etc.   

6. Caractérisez le rôle stylistique de la syntaxe. P.ex. dans la nouvelle à analyser la 

caractéristique des phrases dans le discours indirect libre présentant les pensées de l’abbé est très 

importante : si au début les phrases sont correctes, bien organisées qui souligne les argument de 

la justice du personnage principal (Tout lui paraissait créé dans la nature avec une logique 

absolue et admirable. Les «Pourquoi» et les «Parce que» se balançaient toujours. Les aurores  

étaient faites pour rendre joyeux les réveils, les jours pour mûrir les moissons, les pluies pour les 

arroser, les soirs pour préparer au sommeil et les nuits sombres pour dormir), à la fin de la 

nouvelle son discours est plein de phrases rhétoriqus, qui renforcent les remords de l’abbé : . 

Pourquoi Dieu avait-il fait cela? Puisque la nuit est destinée au sommeil, à l’inconscience, au 

repos, à l’oublie de tout, pourquoi la rendre plus charmante que le jour, plus douce que les 

aurores et que les soirs, et pourquoi cet astre lent et séduisant, plus poétique que le soleil et qui 

semble destiné, tant il est discret, à éclairer des choses trop délicates et mystérieuses pour la 

lumière, s’en venait-il faire si transparentes les ténèbres? 

…Pourquoi ce déploiement de séductions que les hommes ne voyaient point, puis qu’ils 

étaient couchés en leurs lits? A qui étaient destinés ce spectacle sublime, cette abondance de 

poésie jetée du ciel sur la terre? 

https://www.maxicours.com/se/cours/la-tonalite-d-un-texte/
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ha%C3%AFr
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7.Valeur esthétique du texte. Le but du texte littéraire est de montrer la beauté. Ce but est 

bien exprimé à travers tout le sujet de la nouvelle, surtout, à mon avis, dans la destination de la 

lune, l'influence de laquelle on n'observe pas souvent etc. 

8. Le but pédagogique est centré sur la possibilité du sujet comme moyen dédactique à la 

leçon de FLE. C'est très important, surtout aujourd'hui quand il y a bcp de problèmes 

écologiques, problèmes liés à l'attitude de l'homme envers tout le vivant sur la terre.. 

  

 

1.2. Питання з теоретичних дисциплін (теоретична фонетика, теоретична граматика, 

лексикологія, стилістика), щодо деяких лінгвістичних явищ, котрі підкреслені в 

тексті для аналізу: 

Теоретична фонетика 

1. La comparaison de l’articulation des voyelles françaises et des voyelles ukrainiennes. 

2. La classifiction  des voyelles françaises. 

3. Le système vocalique traditionnel 

4. Les particularités de prononciation des consonnes françaises : 

5. La comparaison de l’articulation des consonnes françaises et des consonnes ukrainiennes 

(russes). 

6. La classification des consonnes françaises. 

7. Traits particuliers et essentiels du consonantisme français. 

8. La caracteristique générale de la  prononciation française. 

9. La langue parlée et la phonétique à l'époque actuelle. 

10. Les niveaux de prononciations 

11. Styles de prononciation. 

12. Eléments phonostylistiques dans le style plein et dans le style parlé. 

13. Le système d'habitudes articulatoires. 

14. Dix intonations de P. Delattre 

15. Intonèmes (prosodèmes)  

16. Statut phonologique du [ə] caduc. 

17. Les observations sur les phénomènes de l'enchaînement et de la liaison en style parlé et 

officiel. 

18. Accentuation du français 

19. Syllabe phonique 

20. Groupe rythmique 

21. Alternance des phonemes. 

22. Modifications qualitatives 

23. Le système consonantique  de P.Fouché et  B. Malmberg, de Ščerba, de F.Leroud et A. 

Rapanovitch 

24. Le système vocalique traditionnel (de Malmberg), de G.Gougenheim, de P.Fouché et 

P.Delattre , de Ščerba, de Chigarevska. 

25. Trois aspect des unites phonique. 

 

Теоретична граматика 

1. Signification grammaticale, catégorie grammaticale, forme grammaticale. 

2. Les catégories essentielles de substantifs. 

3. Structure morphologique du verbe. 

4. Catégories grammaticales du verbe. 

Les tâches essentielles de l’article. 

5.  L’interjection comme partie du discours autonome. 

6. Le pronom en tant que terme complexe du système des des parties du discours. 

7. Moyens d’expression de degrés de comparaison et d’intensité. 

8. Principes du classement de la proposition. 
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9. Mots-propositions, propositions incomplètes ou elliptiques. 

10. Termes essentielles de la proposition. 

11. Termes secondaires de la proposition. 

12. Termes similaires ou multiples. 

13. Phrases dont le terme essentiel unique est un nom (un pronom) ou un verbe. 

14. Marques distinctives de la phrase de coordination par rapport à d’autres unités prédicatives. 

15. Types de phrases de coordination avec conjonction. 

16. Phrases de coordination sans conjonction. 

17. Phrase complexe en tant qu’unité syntaxique. 

18. Types de phrases complexe. 

19. Phrase de subordination. 

20. Termes essentielles de la proposition. 

21. Termes secondaires de la proposition. 

22. Termes similaires ou multiples. 

23. Marques essentielles de la proposition en tant qu’unité syntaxique. 

24. Principes du classement de la proposition. 

25. Catégories grammaticales de l’adjectif. 

 

Лексикологія 

1. La lexicologie et les autres branches linguistiques. 

2. L’étude d’un mot en synchronie   dans la lexicologie comparée . 

3. L’étude d’un mot   en diachronie dans la lexicologie comparée . 

4. La caractéristique du signe lexical. 

5. Le signifiant et le signifié. 

6. Le sème et le sémème 

7. Le fonds primitif 

8. Les unités phraséologiques dans le français et dans l’ukrainien. 

9. La monosémie 

10. La polysémie. 

11. Les xénismes. 

12. Le sens dénotatif   du mot dans la lexicologie comparée. 

13. Le sens   connotatif du mot dans la lexicologie comparée 

14. La caractéristique du champ sémantique   dans la lexicologie comparée 

15. La caractéristique   du champ lexical dans la lexicologie comparée. 

16. L’hyponyme   dans le champ lexical 

17. L’ hyperonyme dans le champ lexical 

18. L’évolution sémantique des mots 

19. Formation des unités phraséologiques 

20. Lexique à usage territorial 

21. Le lexique à variation temporelle 

22. La lexicographie 

23. Types de dérivation 

24. La caractéristique lexicale de la métaphore dans la lexicologie comparée 

25. La caractéristique lexicale de la métonymie dans la lexicologie comparée. 

 

Стилістика 

1. Fonction de la communication et style. 

2. Caractères linguistiques des styles langagiers.  

3. Normes de la langue. 

4. Tonalité du texte. 

5. Classification des styles langagiers.  

6. Registres de la langue. 
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7. Champs lexical, champs sémantique. 

8. Archaïsmes, emprunts, néologismes.  

9. Locutions phraséologiques, proverbes. 

10. Langage parlé, dialecte, argot. 

11. Jargon de profession, terminologie spéciale.  
12. Figures stylistiques: répétition, écarts usuels de répétitions; parallélisme; oppositions; 4.  

écarts d’expansion; hyperbole, leitmotiv. 

13.  Epithète. Comparaison. 

14. Métonymie. Types de métonymies. 

15. Synecdoque. Types de synecdoque. 

16. Métaphore. 

17. Métaplasme. 

18. Types d’allégorie. 

19. Périphrase.  

20. Jeux sur les idées (litote, euphémisme, antiphrase, hyperbole) 

21. Ironie. 

22. L’aspect  stylistique du substantif et du pronom. 

23. La valeur stylistique  des formes verbales. 

24. L’enrichissement de la syntaxe. Déplacements. 

25.  Mises en relief : ellipse, reprise, anticipation, réticence. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Алєксєєв А. Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови. А. Я. Алєксєєв. – 

Вінниця : Нова книга, 2010. 451 c. 

2. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 

3. Ковалик І . І. , Мацько Л. І. , Плющ М. Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту . 

Київ ,  1994 – 119 с. 

4. Курс лекцій з лексикології / Укл. Р.В. Вацеба, Н. О. Якубовські. – Чернівці: ЧНУ, 

2003. 

5. Музейник І.В. Лексикологія сучасної французької мови. Навчально-методични 

посібник для студентів заочного відділення факультету іноземних мов  І.В.Музейник.  

Харків, 2006. 

6. Смущинська І.В. Французька лексикологія/ І.В. Смущинська.  Київ, 2015. 

7. Станіслав О. В. Stylistique francaise : Cours théorique et pratique : навч. посіб. / 

О.В.Станіслав.  Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010.  196 с. 

8. Тимескова И, Н., Тархова В. А. Лексикология современного французского языка.– Л.: 

Просвещение, 2000. 

9. Benveniste E. Problèmes de la linguistique générale. P. : Gallimard, 1966.  T. 1.  356p.; 

1974.  T. 2.  286 p. 

10. Buyssens E. De l'abstrait et du concret dans les faits linguistiques: la parole, le discours, la 

langue. Acta Linguistica 3, 1943. – Р.17-23. 

11. Charaudeau Р. Le discours d'information mediatique. La construction du miroir social.  

Paris: Nathan, 1997.  286 р. 

12. Chiss, . J-L., Filliolet, J., Maingueneau, D. Introduction à la linguistique française, Tome I 

:notions fondamentales, phonétique, lexique. P. : Hachette , 2001.  293c. 

13. FALLERY B. Quatre approches pour l’analyse de données textuelles : lexicale, linguistique, 

cognitive, thématique// Matières de conference: Actes de la XVIème Conférence 

Internationale de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS)// 

https://www.researchgate.net/publication/267956529_Quatre_approches_pour_l'analyse_de

_donnees_textuelles_lexicale_linguistique_cognitive_thematique 

https://www.researchgate.net/publication/267956529_Quatre_approches_pour_l'analyse_de_donnees_textuelles_lexicale_linguistique_cognitive_thematique
https://www.researchgate.net/publication/267956529_Quatre_approches_pour_l'analyse_de_donnees_textuelles_lexicale_linguistique_cognitive_thematique
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14. Gandouin J. Guide des usages et du savoir-vivre en Europe.  P.: Le cherche midi éditeur, 

1995.  190 p. 

15. Maingueneau D. Eléments de linguistique pour le texte littéraire. P.: Hachette, 1993. 

16. Popovych M.M. Cours théorique de grammaire française. Morphologie. Чернівці. Вид.-во 

Букрек, 2010.  287 с. 

 

Додаткові 

1. Андрієвська Е.М., Дем’яненко М.Я. Сучасна французька вимова. Теорія і практика. –

К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. 224с. 

2.  Брандес М.П. Стилистический анализ.М.,1970. 

3. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : пiдруч. для студ. старш. курсiв фiлол. спец. 

/В.А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004.  261 с. 

4. Мацько Л.І. Стилистика сучасної української мови. К.,1992. 

5. Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації. – К.: Вид-во НАН України, 1998. – 194 с. 

6. Серажим К.С. Термін ―дискурс‖ у сучасній лінгвістиці // Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Вип. 33:  Філологія: Філологічні 

аспекти дослідження дискурсу. – Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 2001. – С. 7–12.   

7.  Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми.  Полтава: Довкілля  К,2008. 

348 с.  

8. Трубецкой Н.С..Основы фонологии.  М.: ЛКИ, 2010.  336 с. 

9. Чикина Л.К. Лингвистика текста: Учебное пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 

1986. – 84 с.   

10. Gaudin F., Guespin L. Initiation à lalexicologiefrançaise. Delanéologieaux dictionnaires. 

Champslinguistiques. DeBoeck. Duculot, 2002. 

11. Grand dictionnaire de linguistique et des sciences du langage / J. Dubois, M. Giacomo, 

L.Guespin. – Paris : Larousse, 2007.  576 p. 

12. Kirilenko K. I. Analyse et interprétation du texte / K. I. Kirilenko, S. G. Saenko, N. 

M.Shevtsova, S. O. Shmeleva. – Kyiv : Видавничий центр КДЛУ, 2000.  347 с. 

13. Kudinova O. Discourse Research in Modern European Philological Sciences // Journal of 

Danubian Studies and Research. Galati: Danubius University Press, 2018. Vol. 8, No 2. С. 

214–223. 

14. Lehmann A., Martin-Berthet F. Introduction à lalexicologie. Sémantiqueet morphologie. 

Liège : NATHAN, 2002. 

15. Petiot G. Grammaire et linguistique. – P. : Armand Colin, 2000.  176 p. 

16. Smouchtchynska I. À propos de la nouvelle théorie des figures stylistiques: problèmes 

principaux / I. Smouchtchynska // Стиль і переклад. 2014. Вип. 1. С.105–123. Режим 

доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stt_2014_1_9 . 

17. Voiliouk N.A. Phonétique théorique du français contemporain (cours magistral). Lviv, 1979. 

108p. 

Інтернет-ресурси 

1. Le commentaire de texte : la lecture analytique - Méthodologie écriture – digiSchool 

[Electronic resource] : https://www.youtube.com/watch?v=zAqMSwwbmYM 

2.  La lecture analytique [Electronic resource]https://www.youtube.com/watch?v=1nXq08sfgXs     

3.  Méthodologie de la lecture analytique [Electronic resource] 

https://espacelettres.wordpress.com/2015/04/22/methodologie-de-la-lecture-analytique/  

4. La lecture analytique [Electronic resource]  http://www.site-

magister.com/lecmeth.htm#axzz5ejulhtGO  

5. La lecture analytique [Electronic resource]  https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettreshistoirepro/Lettres/LA_LECTURE_ANALYTIQUE.pdf  

Завдання №2 – реферування франкомовного газетного дискурсу й укладання тесту 

множинного вибору (5-10 завдань) за текстом: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/stt_2014_1_9
https://www.youtube.com/watch?v=zAqMSwwbmYM
https://www.youtube.com/watch?v=1nXq08sfgXs
https://espacelettres.wordpress.com/2015/04/22/methodologie-de-la-lecture-analytique/
http://www.site-magister.com/lecmeth.htm#axzz5ejulhtGO
http://www.site-magister.com/lecmeth.htm#axzz5ejulhtGO
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettreshistoirepro/Lettres/LA_LECTURE_ANALYTIQUE.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettreshistoirepro/Lettres/LA_LECTURE_ANALYTIQUE.pdf
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 2.1. Орієнтовні теми для обговорення: 

1. Франкомовні країни у сучасному світі 

2. Французькі національні культурні символи 

3. Географічна своєрідність Франції 

4. Французька політична система 

5. Відображення національного світобачення у мові 

6. Риси французького національного характеру 

7. Культура Франції та її роль у розвитку світової культури 

8. Функціонування французької мови в інших країнах Європи та світу 

9. Французька мовна картина світу.  

10. Країнознавчій аспект французької ідентичності та ментальності. 

11. Країнознавчий аспект історичної та культурної національної спадщини Франції. 

12. Історико-культурні мовні конотації, пов’язані з культурною спадщиною регіонів 

Франції. 

13. Країнознавчий аспект соціально-культурного життя сучасної Франції 

14. Країнознавчий аспект економічного життя сучасної Франції. 

15. Культурні концепти, пов’язані з організацією професійного життя.  

 

Методичні рекомендації щодо реферування газетного дискурсу//Recommandations 

concernant l’organisation du compte rendu 
Les étapes préparatoires du compte rendu devraient consister à : 

- observer le texte et le contexte (titre, sous-titres, source, documents, annexes etc. pour en 

déterminer la nature argumentative, explicative, informative, etc. 

- déterminer sa structuration et son organisation (logique, chronologique, énumérative) 

- se poser les questions suivantes : 

a) de quel type de texte s’agit-il ? 

b) quel est le thème traité ? 

c) sur quoi l’auteur insiste-il ? 

- noter les mots et idées suggérés par les champs lexicaux, ou les anaphoriques et leurs 

enchaînements. 

- rédaction. 

L’introduction du compte-rendu doit préciser : 

-le nom de l’auteur et sa qualité (si le texte permet de le reconnaître). Par exemple : journaliste, 

scientifique, homme politique etc. ; 

-le genre du texte ; 

-le thème principal ; 

-le(s) but(s) de l’auteur ; 

-le ton du texte (pessimiste, ironique, persuasif etc.; il se voit révélé par l’emploi d’adjectifs et/ou 

d’adverbes) ; 

-l’attitude de l’auteur qui peut obéir aux modalités suivantes: 

a) interrogative (l’auteur pose ou se pose des questions) ; 

b) impérative (il conseille, prie, ordonne d’une façon plus ou moins énergique) ; 

c) exclamative (il exprime un sentiment tel la colère, la joie etc.) 

Conclusion d’un compte rendu peut introduire un ou des commentaires sur l’intérêt du texte 

et sa portée. 

 

 

 

 

Приклад реферування франкомовного газетного дискурсу: 

La télé dévoreuse d’enfants 
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Robert Solé 

Le Monde 

Le 22/06/1995 

(Le Temps prisonnier, de Liliane Lurçat) 

Pour habiller un bambin récalcitrant, rien de tel, paraît-il, qu’un poste de télévision 

allumé : ébloui par les images, captivé par les sons, le rebelle se laisse faire, ayant perdu toute 

envie de bouger. Ce n’est pas la seule utilisation pédagogique du petit écran : bien des parents ne 

lui confient-ils pas chaque jour leur progéniture « pour avoir la paix » ? 

Pendant des années, Liliane Lurçat, docteur en psychologie, a enquêté sur l’enfance. Il 

était intéressant de connaître ses conclusions à propos de la télévision.  

L’enfant d’aujourd’hui, explique-t-elle, est téléspectateur avant d’être écolier. La télé, 

devenue le nouvel imaginaire collectif, est l’un des principaux sujets d’échange en cour de 

récréation. Si elle n’empêche pas d’apprendre à lire, elle vole du temps à la lecture et affaiblit le 

désir de se plonger dans un livre. Nombre d’enfants se règlent au rythme de la télévision, quitte à 

manquer de sommeil. Ils manquent surtout de silence et de rêverie. 

La télévision a fait de l’enfant un public, c’est-à-dire une catégorie bien précise de 

consommateurs auxquels sont destinés des émissions, des bandes dessinées, des jouets, des 

vêtements… Mais il est aussi un prescripteur d’achats dans sa famille et c’est pourquoi les spots 

publicitaires sont souvent taillés à sa mesure. La télé brouille les frontières entre les générations, 

opérant en quelque sorte une fusion des âges. L’enfant regarde aussi des émissions pour adulte – 

sans compter les cassettes « interdites » qu’il suffit d’introduire dans le magnétoscope. Certaines 

images de la sexualité ne peuvent que troubler sa sensibilité et la représentation qu’il se fait du 

monde. Quant aux images de violence, toutes les enquêtes conduites aux Etats-Unis montrent 

qu’elles ont une influence sur les jeunes téléspectateurs. On ne s’en inquiète que dans les cas 

extrêmes, lorsque sont commis des actes mimétiques décalquant une fiction présentée sur le petit 

écran. Mais on ferait mieux de s’intéresser à tous les effets moins visibles des images violentes: 

soumis à un bombardement émotionnel quotidien, associant peur et plaisir, l’enfant ne fait pas la 

distinction entre le réel et l’imaginaire. 

Grandir, c’est partir à la conquête du monde, rencontrer des gens, se heurter à eux. 

Aujourd’hui, l’enfant connaît une socialisation par les médias, sans contacts directs. Il n’apprend 

pas le monde avec son corps mais du bout des yeux.  

Liliane Lurçat met en garde les parents qui abandonnent leur enfant à la télévision. Si 

personne n’est là pour l’accompagner, l’aider à interpréter, dédramatiser, il s’habitue à la 

solitude, s’y adapte.  

On aimerait lire des études aussi fines sur la télévision… les personnes âgées. Cette 

télévision dont ils sont les plus gros consommateurs et qui les viole chaque jours de mille 

manières en leur présentant une image du monde qui n’a plus rien à avoir avec celle de leur 

enfance. 

Compte rendu: 

Dans cet article du Monde, l’auteur analyse un livre – écrit par la psychologue Liliane 

Lurçat - qui traite des effets nocifs provoqués chez l’enfant par la télévision. 

C’est d’abord l’écolier qui en est victime: en effet, il passe de plus en plus d’heures 

devant l’écran, au détriment des activités scolaires. Certes la télé n’empêche pas d’apprendre à 

lire mais elle accapare le temps autrefois consacré à la lecture. D’autre part, l’enfant manque de 

sommeil et il arrive en classe fatigué. 

La télé s’attaque aussi à l’enfant en tant que spectateur et consommateur: victime des 

spots publicitaires attrayants, il exige l’achat de tel ou tel produit. Mais le plus est peut-être le 

fait que, regardant de émissions réservées aux adultes, l’enfant voit des images touchant à la 

sexualité qui jettent le trouble dans son esprit. Quant aux scènes de violence, il en est inondé et 

ne fait plus la distinction entre le réel et l’imaginaire. 
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Liliane Lurçat lance un appel aux parents pour qu’ils ne laissent pas leurs enfants seuls 

face au petit écran, mais qu’ils les aident à faire la part de la fiction. Le journaliste souhaiterait 

qu’on s’intéresse aussi aux personnes âgées face à la télévision.  

 

2.2. Укладіть тестові завдання множинного вибору за опрацьованим текстом (5-10 

завдань). 

Приклад складання тестових завдань за опрацьованим текстом 

"La réforme des retraites sera menée à son terme" : ce qu'il faut retenir des voeux 

d'Emmanuel Macron 

Emmanuel Macron a prononcé sa traditionnelle allocution pour le Nouvel An [...]. 

"L'APAISEMENT" COMME LEITMOTIV 

Pendant les jours précédents, l'Elysée avait dévoilé le leitmotiv : "apaiser" [...].  

PAS DE CONCESSION SUR LA REFORME DES RETRAITES 

Mais "apaiser n'est pas renoncer". Après cinq minutes de discours environ, Emmanuel Macron a 

abordé le sujet du moment, celui sur lequel sa parole était particulièrement scrutée : la réforme 

des retraites, contestée dans la rue depuis 28 jours, un record dans l 'histoire des mouvements 

sociaux. Le Président a défendu "un projet de justice et de progrès social". Sur ce point, quatre 

aspects ressortent. 

 La détermination. Le Président a énoncé sa volonté de "mener à bien la réforme": "Je 

mesure combien les décisions prises peuvent heurter et susciter des craintes et des oppositions. 

Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien? Non. Car ce serait 

abandonner ceux que le système a déjà abandonnés, ce serait trahir nos enfants, leurs enfants 

après eux, qui alors, auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela que la réforme 

des retraites sera menée à son terme." 

 La défense de sa méthode. Il a dit entendre "les peurs, les angoisses" mais aussi 

"beaucoup de mensonges et de manipulations". 

 Une ouverture sur la pénibilité. Le chef de l'Etat a déclaré que la réforme prendra "en 

compte les tâches difficiles" pour "partir plus tôt" [...]. 

 La volonté d'avancer rapidement. "Pour vous, avec les organisations syndicales et 

patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Edouard Philippe qu'il trouve la voie d'un 

compromis rapide", a énoncé Emmanuel Macron [...].  

 DES "DECISIONS" DANS LES PROCHAINES SEMAINES POUR "L'UNITE 

NATIONALE" 

Dans la dernière partie de son discours, Emmanuel Macron s'est projeté sur l'année 2020. 

Plusieurs chantiers ont été évoqués : "la transformation de la carrière des enseignants, des 

professeurs, des soignants", la loi sur la dépendance, l'accélération de la transition écologique 

avec la conception d'une "stratégie nationale" qui devra être "écologique et économique", 

"écologique et sociale", "écologique et culturelle". 

Le Président a aussi à maintes reprises évoqué l'ouverture d'une nouvelle décennie (alors même 

que, techniquement, la nouvelle décennie ne commencera que le 1er janvier 2021). "2020 doit 

ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la Nation. Je vois trop de divisions au nom des 

origines, des religions, des intérêts", a-t-il estimé. Dans une allusion au communautarisme, il 

s'est dit soucieux de "lutter avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale" et a 

annoncé... des annonces à venir. "Dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles 

décisions sur le sujet". Louant la grandeur de la France et de "l'esprit français", le chef de l'Etat a 

appelé de ses voeux une "décennie française et européenne". 

Par Aude Le Gentil 
« Le journal du dimanche », le 31 décembre 2019 

 

 

 

https://www.lejdd.fr/Societe/non-la-decennie-2010-ne-finira-pas-le-31-decembre-2019-3939209
https://twitter.com/audelegentil
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TESTS 

1. Les médias utilisent par métonymie « l'Élysée » pour désigner  

a. les services de la présidence de la République française 

b. un ancien hôtel particulier parisien, situé au numéro 55 de la rue du Faubourg 

Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris 

c. l'architecte Armand-Claude Mollet 

d. la résidence de Madame de Pompadour 

 

2. L'actuel occupant du palais de l'Élysée est Emmanuel Macron, président de la République 

depuis  

a. le mois de mai 2017 

b. le mois de septembre 2010 

c. le mois de mai 2000 

d. le mois de mars 2020 

 

3. Selon l’auteur de l’article, Emmanuel Macron dans sa traditionnelle allocution pour le Nouvel 

An loue 

 a. le leitmotiv "apaiser" 

b. la grandeur de la France et de l'esprit français 

 c. l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, qu'il a évoqué au début et à la fin de son 

monologue 

 d. le gouvernement d'Edouard Philippe 

 

4. Dans la proposition « 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la Nation » le mot « 

la Nation » prend la majuscule pour 

a. isoler un mot à l’intérieur d’une phrase 

b. nuancer le mot étranger ou argotique 

c. sous-entendre une suite, une référence, une complicité avec celui à qui on s’adresse 

d. signaler que le mot est considéré comme un nom propre en raison de la valeur qu'on lui 

accorde 

 

5. Le néologisme « communautarisme » signifie : 

a. la doctrine visant à l’organisation de la société sous formes de communautés de 

personnes partageant la même identité culturelle, ethnique ou religieuse 

b. la loi de sincérité 

c. la condition de production des énoncés 

d. l'interprétation de différents types de textes en tant que produits de l'activité langagière 

des personnes, réalisée dans des circonstances spécifiques socio-politiques et des 

conditions culturelles et historiques 

 

Bonnes réponses aux tests 

1. a. 

2. a. 

3. b. 

4. d. 

5. a. 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста; учеб. 

пособие / А.А. Вейзе. – М. : Высш. шк., 1985. – 127 с. 

2. Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних 

типів і жанрів : навчальний посібник / К.В. Вороніна – Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2013. – 120 с.  

3. Гребінник Г.Ю. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової 

та фахової літератури / Г.Ю. Гребінник, Г.І. Дідович, Г.В. Комова – Х. : НТУ 

«ХПІ», 2010. – 192 с.  

4. Кудінова О.І. Analyse du texte journalistique français: Методичні рекомендації з 

практичного курсу французької мови для самостійної роботи студентів 2 курсу 

факультету іноземних мов. – Ізмаїл, 2014. – 48 с. 

5. Charaudeau Р. Le discours d'information mediatique. La construction du miroir social. – 

Paris: Nathan, 1997. 286 р. 

6. Maingueneau D. Eléments de linguistique pour le texte littéraire. – P.: Hachette, 1993. 

7. Rédiger un compte-rendu [Електронний ресур ] https://www.univ-montp3.fr/infocom/wp-

content/REC-compte-rendu-2017.pdf  

 

Додаткові 

1. Князева Е.Г. Обучение реферированию как речемыслительной деятельности / Л.Л. 

Нелюбин, Е.Г. Князева // Переводоведческая лингводидактика учеб.-метод. 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Флинта-Наука, 2009.  

2. Ковальчук Т.И. Лингвистические характеристики реферативного жанра и 

обучающий потенциал реферирования / Т.И. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 

1980. – 27 с. 

3. Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы / 

В.П. Леонов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 176 с. 

4.  Маркушевская Л.П. Аннотирование и реферирование : методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / Л.П. Маркушевская, Ю.А. 

Цапаева. – СПб. : СПб ГУ ИТМО, 2008. – 51 с. 

5. Реферирование и аннотирование специальных текстов на иностранном языке : 

учебно-методическое  пособие / сост. : Т.Р. Шаповалова, Г.В. Титяева. – Южно-

Сахалинск : Изд-во СахГУ, 2012. – 122 с. 

 

Завдання №3 – з перевірки методичної та психолого-педагогічної компетенцій 

бакалаврів: 

3.1.Планування роботи вчителя французької мови за підручником з французької 

мови, рекомендованим МОН України (за вибором студента ). 

 Перелік підручників: 

5 клас 

1. Чумак Н.П. Французька мова: 1-й рік навчання.  5 кл.: підруч. для закладів 

загальної середньої освіти / Н.П. Чумак, Т.В. Кривошеєва.-Вид 2-ге, дооп. – 

К.:Видавничий дім «Освіта», 2018.-208с. 

2. Клименко Юрій Французька мова (1-й рік навчання), 5 кл.: підруч. для 

закладів загальної середньої освіти / Ю.М. Клименко.-К.: Методика Паблішинг, 2018.-

168с. іл.. Вид 2-ге дооп. 

Клименко Ю.М. Французька мова : підруч. для 5-го кл. спеціал. шк.. з поглибл. 

вивч.фр.мови./Клименко Ю.М.-К.: Генеза, 2013.- 224 с. іл.. 

6 клас 

https://www.univ-montp3.fr/infocom/wp-content/REC-compte-rendu-2017.pdf
https://www.univ-montp3.fr/infocom/wp-content/REC-compte-rendu-2017.pdf
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1. Клименко Ю.М. Французька мова (2-й рік навчання): Підруч. для 6 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Видавництво «Методика Паблішинг», 2014.-

224с. іл. 

2. Клименко Ю.М. Мій французький друг: Франц.мова: Підруч.для 6 кл. (друга 

іноземна мова).- К.:Генеза, 2006. – 176с. 

3. Чумак Н.П. Французька мова: 2-й рік навчання):  підруч. для 6 кл. 

загальноосвіт. навч. закл./ Н.П. Чумак, Т.В. Кривошеєва.-Вид 2-ге, дооп. – К.:Видавничий 

дім «Освіта», 2014.-208с. 

7 клас 

1. Клименко Ю.М. Французька мова для спеціал. шк. з поглибл. вивч.фр.мови: 

підруч. для 7-го кл. загальноосвіт.навч.закл/Клименко Ю.М.-К.: Генеза, 2015.- 240 с. : іл. 

2. Клименко Ю.М. Французька мова (7-й рік навчання): підруч. для 7-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл/Клименко Ю.М.-К.: Генеза, 2015.- 232 с.  

3. Клименко Ю.М. Французька мова: Підруч. для 7-го кл. 

загальноосвіт.навч.закл.-К.: Генеза, 2007.- 209 с. 

8 клас 

1. Клименко Ю.М. Французька мова (4-й рік навчання): Підруч. для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів / Ю.М. Клименко-К.: Методика, 2016.-224 с.: іл. 

2. Клименко Ю.М. Французька мова (8-й рік навчання) = Français (la 8
ième

 

année): підруч. для 8-го кл. загальноосвіт.навч.закл./Юрій Клименко.- Київ: Генеза, 2016. – 

208 с.: іл. 

3. Чумак Н.П. Французька мова (4-й рік навчання): Підруч. для 8 кл. 

загальноосвіт. навч. закл./Н.П, Чумак, Т.В. Кривошеєва - Ч.:ФОЛІО, 2016.-240с.  

9 клас 

1. Клименко Ю.М. Французька мова (9-й рік навчання) = Français (la 9
ième

 année): 

підруч. для 9-го кл. загальноосвіт.навч.закл./Юрій Клименко.- Київ: Генеза, 2017. – 

208 с.: іл. 

2. Клименко Ю.М. Французька мова (5-й рік навчання): Підруч. для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів -К.: Методика Паблішинг, 2017.-216с. іл. 

3. Чумак Н.П. Французька мова (5-й рік навчання): Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. 

навч. закл./Н.П, Чумак, Т.В. Кривошеєва - К.:Видавничий дім «Освіта», 2017.-224с. 

 

3.1.1. Укладання календарного плану за обраним підручником. 

 

Зразок  календарного плану для 8-го класу (восьмий рік навчання) відповідно до 

чинної Навчальної програми з іноземних мов (Наказ МОН України від 07.06.2017 №804) 

до підручника: Клименко Ю.М., Французька мова (8-й рік навчання): підруч. для 8-го кл. 

загальноосвіт. навч. закладів. – Київ: Генеза, 2016. Розробник: учитель французької мови 

вищої категорії Казаку Т.В. 

Електрона версія: https://fs.naurok.com.ua/uploads/files/488407/133484.pdf  

 

3.1.2. Укладання тематичного плану за обраним підручником. 

 

Зразок  тематичного плану для 5 класу (друга іноземна мова, першший рік 

навчання) відповідно до чинної Навчальної програми з іноземних мов (Наказ МОН 

України від 07.06.2017 №804) до підручника: Чумак Н.П. Французька мова: 1-й рік 

навчання.  5 кл.: підруч. для закладів загальної середньої освіти / Н.П. Чумак, Т.В. 

Кривошеєва.-Вид 2-ге, дооп. – К.:Видавничий дім «Освіта», 2018. Розробник: учитель 

французької мови вищої категорії Запорожець А.М. (див. Додаток 1) 

Електрона версія:  https://naurok.com.ua/kalendarno-tematichne-planuvannya-z-

francuzko-movi-druga-inozemna-5-klas-78173.html  

 

https://fs.naurok.com.ua/uploads/files/488407/133484.pdf
https://naurok.com.ua/kalendarno-tematichne-planuvannya-z-francuzko-movi-druga-inozemna-5-klas-78173.html
https://naurok.com.ua/kalendarno-tematichne-planuvannya-z-francuzko-movi-druga-inozemna-5-klas-78173.html
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3.1.3. Укладання плану-конспекту уроку за обраним підручником (тема уроку 

визначається членами екзаменаціонної комісії на початку екзамену). 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

(розроблений вчителем французької мови Магера А.В. Електрона версія: 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/article/plan-konspekt-uroku-z-frantsuzkoyi-movi.html) 

Клас 5 

Тип уроку –  Урок формування навичок користування мовним матеріалом 

(лексичним). 

Тема: Шкільне життя (La vie scolaire) . 
Мета: 

Практична: 

1.Формувати комунікативну компетенцію учнів; 

2.Активізувати знання лексичного матеріалу учнями ; 

Загальноосвітня: розширювати лінгвістичний кругозір учнів. 

Розвиваюча: Розвивати мовну здогадку; розвивати навички читання, усного і писемного 

мовлення; розвивати вміння працювати в групі; 

Виховна: Виховувати культуру спілкування та бажання вчитися. 

Обладання:  презентація до уроку, комп’ютер, мультимедійна дошка, роздатковий 

матеріал, текстові завдання, картки з завданнями, магнітофон, СД. 

План-схема уроку: 
І. Початок уроку 

1.Привітання,  організація класу   -  1хв. 

2. Мовленнєва  зарядка  -  2хв. 

  

ІІ. Основна частина уроку 

1. Активізація лексики за темою «Шкільне життя»           5хв. 

2.Практика аудіювання                                                       14хв. 

3.Практика в спілкуванні                                                     20хв. 

  

ІІІ. Кінець уроку 

1.Пояснення Д/З                                     2хв. 

2.Підведення підсумків уроку              1хв. 

Етап, мета, прийом, режим Хід уроку 

Етап І. Початок уроку 

1.Вітання, організація класу 

Мета: повідомлення цілей 

уроку 

Прийом: розповідь 

викладача  

Bonjour les élèves !  Ca va? Je suis content de vous voir et 

j’espère que notre travail d’aujourd’hui soit intéressant. Le sujet 

de notre leçon est :La vie scolaire. 

2.Мовленнєва зарядка 

Мета:вдосконалення 

репродуктивної лексичної 

навички 

Прийом: розповідь, бесіда  

Dites-moi, s’il vous plaît, quel temps fait-il aujourd’hui ?Quelle 

est cette saison de l’année ? 

Aimez-vous l’hiver?Qu’est-ce que vous aimez faire en hiver? ( 

patiner, faire du ski, jouer aux boules de neige (à la neige), faire 

un bonhomme de neige, faire de la luge). 

Етап ІІ. Основна частина 

уроку 

3. Активізація лексики за 

темою «Шкільне життя»: 

Мета: вдосконалення 

репродуктивної лексичної 

Учні називають речі, які вони асоціюють зі словом 

«школа».Повторення назв шкільних дисциплін. 

Dites-moi, s’il vous plaît, quels mots et expressions vous viennent 

à la tête quand vous endendez «l’école» ?Nommez-les en 

français. (faire les étude,recevoir de bonnes notes, le cahier, le 

professeur, les élèves, la leçon...)Et biensûr, ce sont les matières. 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/article/plan-konspekt-uroku-z-frantsuzkoyi-movi.html
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навички 

Прийом: відповіді на 

запитання 

On va répéter les noms de disciplines : 

  

  

4.Практика аудіювання. 

Мета: формування 

репродуктивної лексичної 

навички 

Прийом: рецептивна вправа 

  

Учні слухають текст і з’єднують ім’я учнів і назву шкільної 

дисципліни. 

Fanny, Victor, JulietteJulien,AlicePierre, 

MathieuAgathe,Louise,Max,Adrien,Marion 

Les arts plastiques 

La musique 

Les maths 

Les sciences 

Le sport 

Le français 

La géographie 

L’histoire 

Робота в групах – вправи на здогадку: 

Учням пропонується завдання за описом вгадати назву 

дисципліни і назву шкільного кабінету. 

Et maintenant je veux vous proposer de jouer un peu. 

* Là il y a des produits chimiques. Il y a un équipement 

scientifique. Les élèves font des expériences. C’est ..... (la chimie) 

* On court et on saute dans cette salle. On participe a des jeux. 

On change de vêtement avant d’entrer dans cet endroit. C’est .... 

(le gymnase) 

Vous travaillez en groupes, je vous donne les cartes où est écrit ce 

que vous faites pendant le cours et vous devez devinez de quelle 

discipline s’agit-il. 

Поділ учнів на групи. Кожній групі пропонується аналогічне 

завдання: за опорними фразами вони повинні здогадатися 

про який урок йде мова. Потім вони представляють іншим 

учням «свій предмет». 

Вживання лексичного матеріалу в писемному мовленні: 

На дошці – 4 запитання про шкільне життя і пропонуються 

відповіді.Кожен учень записує свій варіант відповіді у 

зошит.Кожен читає те, що він записав у зошит. 

Pourquoi on va à l’école ? 

Avec quels sentiments tu vas à l’école ? 

Je vais à l’école... 

avec plaisir 

volontiers 

à contrecoeur 

avec joie 

Pourquoi tu vas à l’école ? 

 Je vais à l’école pour ... 

apprendre à lire 

apprendre les langues étrangères 

avoir des connaissances 

faire les études 

Qu’est-ce que tu aimes faire ? 

J’aime... 

recevoir de bonnes notes 

organiser des fêtes 
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apprendre quelque chose de nouveau 

communiquer avec les copains 

Qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir de bonnes notes ? 

Pour avoir de donnes notes il faut... 

être en retard 

faire des effors 

manquer les classes 

être attentif (-ve) 

На наступний урок учні повинні розповісти, чому вони 

ходять до школи. 

6.Практика в спілкуванні 

Мета: розвинути вміння 

монологічного та 

діалогічного мовлення, 

розвинути вміння 

аудіювання 

Прийом: слухання 

фонозапису тексту, 

виконання умово-

мовленнєвих вправ та 

мовних вправ 

  

- Якою ви уявляєте школу майбутнього. 

On a parlé du passé et maintenant nous parlons de futur : 

Comment vous immaginez l’école de demain : 

 Comment doit-être le bâtiment de l’école ? son environnement 

(jardin, parc, lac artificiel, etc) 

- Comment doivent-être les salles d’étude ? (modernes, équipées 

de nouvelles technologies, de casiers (pout que les élèves ne 

portent pas des cartables trop lourds), laboratoires, décorées par 

les élèves eux-mêmes, le séjour à l’étranger) 

- Comment doivent-être les leçons ? 

- Quelles matières vous voulez apprendre ? Le devoir à domicile 

? Le sport ? La recréation ? 

- Comment doivent-être les emplois du temps ? ( 25, 30, 35, 40 

cours par semaine) 

- Et les vacances ? Ils doivent rester les mêmes ? 

Етап ІІІ. Кінець уроку 

7.Повідомлення Д/З 

8.Підведення підсумків 

Le devoir à domicile : 

Savoir les noms de disciplines 

 Expliquer pourquoi vous allez à l’école 

 Faire le projet « L’école de futur » (le dessin, le journal mural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

Тематичний план для 5 класу (друга іноземна мова, перший рік навчання) 

(розробник – учитель французької мови вищої категорії Запорожець А.М.) 
 

№ 

п/п 

Дата 

С
к
о
р
и

го
в
ан

а 

д
ат

а 
Тема Очікувані 

результати 

Змістова 

лінія 
Мовний інвентар Комунікативна компетентність Д/З 

 Лексика фонетика Граматик

а 

 У
сн

е 

сп
р
и

й
м

ан

н
я
  

З
о
р
о
в
е 

сп
р
и

й
м

ан

н
я
 

У
сн

а 
 

в
за

єм
о
д

ія
  

(д
іа

л
о
г)

  
  
  
  
  
  
  

У
сн

е 

п
р
о
д

у
к
у
в
а

н
н

я
 

(м
о
н

о
л
о
г)

 
П

и
се

м
н

е 

п
р
о
д

у
к
у
в
а

н
н

я
 

(п
и

сь
м

о
) 

1 12.0

1 

 Школа  Вміє ставити 

запитання і 

відповідати на 

них. Вміє 

читати нові  

слова, будувати 

з ними 

речення, 

Здорoв’я і 

безпека 

впорядкову

є власний 

робочий 

день з 

дотриманн

ям 

здорового 

способу 

життя 

Громадянс

ька 

відповідаль

ність  

обговорює 

шкільні 

правила 

Quelle heure 

est-il ?Il est... 

Moins le 

quart,le cour 

d’ukrainien, 

entrer,huit 

heures 

quart,aller à sa 

place 

Інтонація 

розповідни

х, 

питальних, 

наказових  

речень. 

Питальне 

речення 

Впр.3 

стор.77 

 

Стор.

77 

впр.1 

Запитан

ня 

несклад

ні, 

загальні

, 

спеціал

ьні, 

(діалогі

чне 

мовлен

ня) 

 

Впр.7

б 

стор.7

9 

Впр.1

,2 

ст.54,

зош 

2 16.0

1 

 

Школа, 

навчання  

Розуміє та 

виконує 

інструкції. Вміє 

описувати  

малюнки, 

використовуюч

и нові слова. 

Moins le 

quart,le cours 

d’ukrainien,entr

er,huit heures 

quart ,aller à sa 

place 

Інтонація 

розповідни

х питальних 

речень. 

Запитання 

   Впр.4 

ст.78 

 зош

ит. 

Впр.

5 

ст.56 



2 

3 

 

16.0

1 

 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день. 

Перерва. 

 

Вміє давати 

елементарну 

характеристику 

Je ne sais pas ,la 

récréation,retrou

ver, 

le CDI,discuter, 

l’ordi 

Усі звуки 

французької 

мови  

Теперішні

й час 

запереченн

я 

Впр.1 

ст. 

76Впр.

6 ст.78 

Впр.5 

ст.78 

 

 

 
Впр.6б 

ст.78 

Впр.

3,4 

ст.55

,зош 

4 19.0

1 

 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день. 

Перерва. 

  Вміє 

пропонувати,пр

иймати, 

відхиляти 

пропозицію 

 

 

Je ne sais pas ,la 

récréation,retrou

ver, 

le 

CDI,discuter,l’or

di 

Усі звуки 

французької 

мови 

Злитний 

артикль 

A+ le=au 

A+ les=aux  

Впр.9 

ст.80 

 

Впр.10 

ст.80 

Впр.11 

а ст.80 
 

Впр.8 

ст.79 

Впр.

7,8 

ст.58

,зош. 

5 23.0

1 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день. 

вміє описувати 

фото, 

використовуюч

и нову лексику 

 La cantine,entrer 

dans 

lecollège,jouer, 

chercher,l’infir

merie ;il est 

midi 

Усі звуки 

французької 

мови 

Злитний 

артикль 

A+ le=au 

A+ les=aux 

Впр.9 

ст.80 

Впр.10 

ст.80 

Впр.11 а 

ст.80  

Впр.8 

ст.79 

зошит. 

6 

 

23.0

1 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день 

розклад 

Робить короткі 

повідомлення 

про події та 

факти, 

запрошує та 

реагує на 

запрошення. 

 Histoire-

géo,anglais, 

mathématiques,t

echnologie,E.P.

S.,arts 

plastiques,S.V.T

 .,éducation 

musicale, chaud, 

deviner, une 

matière,compare

Усі звуки 

французької 

мови 

Запитанн

я 

Дієслово 

 Faire в 

теперішнь

о- 

му часі 

Впр.1 

ст.81 

впр.4а 

ст.83 

Впр.5 

ст.83 

Ст.82В

пр.3 

Ст.83 

впр.4б 

 
Впр.6 

ст. 83 

  

Впр.1

0 

ст.58,з

ош 

 



3 

r, l’emploi du 

temps 

7 26.0

1 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день 

розклад Вміє давати 

елементарну 

характеристику 

 Histoire-

géo,anglais, 

mathématiques, 

technologie,E.P.

S., 

arts 

plastiques,S.V.T 

.,éducation 

musicale, chaud, 

deviner, une 

matière,compare

r, l’emploi du 

temps  

Усі звуки 

французької 

мови 

Запитанн

я 

Дієслово 

faire 

в 

теперішнь

о 

му часі 

Впр.1 

ст.81 

впр.4а 

ст.83 

Впр.5 

ст.83 

Ст.82В

пр.3 

Ст.83 

впр.4б 

 

 

Впр.6 

ст. 83 

Впр.12 

ст.59,з

ош. 

8 30.0

1 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день 

розклад 

Вміє слухати 

текст 

французькою 

мовою та 

порівнювати зі 

своїм життям. 

 Gymnase,les 

devoirs,préparer 

l’interro,ranger 

la salle de 

cours,aller au 

gymnase 

ensemble,oh, 

oui, c’est cool 

Усі звуки 

французької 

мови 

Дієслова  

faire et  

aimer  

в 

теперіш- 

ньому 

часі. 

Приймен

ники 

derrière,su

r, sous, 

dans 

  

Впр.7 

ст.84 

Впр.11 

ст.85 

Впр.8 

ст.84  

 

Впр.12 

ст.85 

 

 

Впр.6 

ст.83,з

ош. 



4 

Присвійні 

прикметни

ки. 

9 

 

30.0

1 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день 

розклад 

Вміє давати 

елементарну 

характеристику 

 Aller, moi, toi, le 

lycée, une 

copie,un éffaceur 
Усі звуки 

французької 

мови 

Дієслово 

aller в 

теперішнь

ому часі 

Впр.15 

ст.86 

Впр.13 

ст.86   

Впр.1

4  

ст 86 

Впр.1

4 

ст.61,

зош  

10 

 

02.0

2 

 

 Школа, 

навчання, 

мій 

робочий 

день 

розклад 

Вміє давати 

елементарну 

характеристику 

 Aller, moi, toi, le 

lycée, une 

copie,un éffaceur 
Усі звуки 

французької 

мови 

Дієсловоall

er в 

теперішнь

ому часі 

Впр.15 

ст.86 

Впр.13 

ст.86   

Впр.1

4  

ст 87 

Впр.1

6 

ст.62,

зош 

11 06.0

2 

 Коледж 

« Honoré 

de 

Balzac » 

Вміє ставити 

запитання і 

відповідати на 

них. Вміє 

читати нові  

слова, будувати 

з ними 

речення. 

 Examiner, un 

enjeu,comprendre

,continuer,rappele

r,une langue,faire 

attention,une 

médiathèque,une 

piscine,faire des 

interviews 

Усі звуки 

французької 

мови 

Порядкові 

числівники 

Впр.2б 

ст.88 

Впр.1 

ст.87   

 Впр.3 

ст88 

12 06.0

2 

 

Мій 

коледж 

Вміє ставити 

запитання і 

відповідати на 

них. Вміє 

читати нові  

слова, будувати 

. Crée,travailler, 

prendre, 

différent,une 

pièce,à l’ avant, 

tellement 

Усі звуки 

французької 

мови 

Повторенн

я 

граматики 

Впр.4 

ст.89 

Впр.5 

ст.89  

Розповідь 

про свій 

робочий 

день 

Впр.4 

ст89 

Впр.3 

ст.65,

зош. 



5 

 

з ними 

речення. 

  

13 09.0

2 

 Моя 

школа,нав

чання. On 

prépare le 

DELF 

Вміє давати 

елементарну 

характеристику 

Повторення 

лексики 

 

форма 

Злитний 

артикль 

Дієслова 

aller,faire 

Присвійні 

прикметни

ки 

Впр.2 

ст.95 

Впр.3 

ст.95 

Впр.3 

ст.94 

 

 

Впр.2 

ст.94в

пр.4 

ст.94 

Впр.4 

ст.94,

зош. 

14 13.0

2 

 Підсумко

ва 

комплекс

на робота 

з 

вивченої 

теми 

тематичн

а 

 зошити 

Знає слова, 

вміє вживати їх 

у реченні. Знає 

вивчений 

граматичний 

матеріал.  
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3. Civilisation progressive du français [Electronic resource] www.cle-
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

4.1. Критерії оцінювання екзаменаційних завдань за видами роботи. 

Загальними критеріями оцінювання відповіді на державному атестаційному 

екзамені  є рівень сформованості лінгво-дидактичної компетентності, яка базується на 

змісті фахової та методичної підготовки вчителя французької мови, що виявляються: 

- у володінні французькою мовою на рівні С1 як засобом професійної та 

міжкультурної комунікації; 

- у рівні знань щодо особливостей функціонування французької мови у соціально-

культурному просторі; 

- в умінні аналізувати та синтезувати науково-теоретичну інформацію, що була 

набута протягом вузівської підготовки та доцільно, аргументовано доведеної у відповіді; 

 - у володінні знаннями, уміннями та навичками у царині методики навчання 

французької мови у закладах середньої освіти, системою педагогічних можливостей в 

організації міжкультурної комунікації для учнів школи, створеної в рамках шкільної 

програми.  

Загальними критеріями оцінювання відповіді на Завдання 1 є науковість та 

самостійність у здійсненні аналізу художнього твору, розкриття особливостей ідиостилю 

автора, що базується на системі змістовних і формальних лінгвістичних характеристик; 

аргументованість та наукове  пояснення сутності підкреслених мовних феноменів в тексті, 

що спирається на лінгвістичну систему французької мови.   

Оцінка "відмінно" передбачає такі вимоги: 

Зміст відповіді: 

 обґрунтування особливостей індивідуального стилю автора; 

 пояснення смислових, структурних, функціональних ознак та лінгвістичної 
організації художнього тексту через розкриття мовних характеристик та лексико-

стилістичних, граматико-фонетичних явищ;  

 надання необхідних дефініцій понять;   

 обґрунтування теоретичної значущості мовних одиниць. 
Форма відповіді:  

 вільне володіння навичками монологічного та діалогічного мовлення;  

 змістовна, логічна побудова відповіді;  

 фонетично коректне мовлення; 

 граматично, лексично та стилістично правильне мовне оформлення. 

 Оцінка "добре" передбачає невиконання однієї вимоги до змісту та однієї/двох 

вимог до форми. Допускається 3-4 граматичні або лексичні помилки. 

Оцінка "задовільно"  передбачає невиконання двох/трьох вимог до змісту та 

двох/трьох вимог вимоги до форми. Допускається до 6 мовних помилок. 

Оцінка "незадовільно" передбачає невиконання   вимог ні до змісту, ні до форми. У 

відповіді студента є наявність 10 та більше граматичних або лексичних помилок 

https://www.cle-international.com/communication-progressive-du-francais-niveau-debutant-complet-livre-cd-livre-web-nouvelle-couverture-9782090382105.html
https://www.cle-international.com/communication-progressive-du-francais-niveau-debutant-complet-livre-cd-livre-web-nouvelle-couverture-9782090382105.html
https://www.cle-international.com/communication-progressive-du-francais-niveau-debutant-complet-livre-cd-livre-web-nouvelle-couverture-9782090382105.html
http://www.cle-international.com/civilisation-progressive-du-francais-niveau-avance-livre-9782090353655.html
http://www.cle-international.com/civilisation-progressive-du-francais-niveau-avance-livre-9782090353655.html
http://www.cle-international.com/civilisation-progressive-du-francais-niveau-avance-livre-9782090353655.html
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Загальними критеріями оцінювання відповіді на Завдання 2 є рівень 

сформованості вмінь працювати з публіцистичними джерелами, видобувати, обробляти, 

систематизувати та конденсувати інформацію. 

Реферування франкомовного газетного дискурсу як процедура мікрозгортання 

інформації повинно стисло, але повно, змістовно, об’єктивно і зрозуміло передати 

зміст запропонованого документа та відповідати наступним вимогам: 

- відбивати конкретні фактичні відомості; 

- подавати цілісну, узагальнену інформацію; 

- передати позицію автора документа; 

- не містити інтерпретації та критичних зауважень; 

- бути лаконічним і без зайвої інформації; 

- мова тексту реферату має бути доступною. 

Тести множинного вибору (5-10 завдань) за текстом повинні бути укладені таким 

чином, щоб відбивати засвоєну країнознавчу інформацію. Сукупність тестових 

запитань повинна включати набір відповідей для вибору, але вимагати однозначної 

відповіді й унеможливлювати двозначне розуміння питання 

 

Оцінка "відмінно" передбачає такі вимоги: 

Зміст відповіді: 

- здійснення смислового виділення, аналізу та синтезу у процесі реферування;  

- адекватна передача позиції автора первинного документа; 

- оперування основними країнознавчими категоріями, фактами, явищами у їх 

тісному взаємозв’язку і взаємообумовленості; 

- демонстрація наявності фонових знань та усвідомлення ключових концептів та 

культурних реалій, які визначають  специфіку французької мовної картини світу;  

- кваліфіковане укладання тестів множинного вибору;  

Форма відповіді: 

- скорочений виклад публіцистичної статті при здійсненні її реферування з повним 

розкриттям її змісту; 

- вільне володіння навичками укладання тестів множинного вибору; 

- урахування національно-культурних елементів семантики мовних одиниць на 

фонетичному, лексичному, граматичному та стилістичному рівнях. 

 

Оцінка "добре" передбачає невиконання однієї вимоги до змісту та однієї/двох 

вимог до форми. Допускається 3-4 мовні помилки. 

Оцінка "задовільно"  передбачає невиконання двох/трьох вимог до змісту та двох/трьох 

вимог вимоги до форми. Допускається до 6 мовних помилок. 

Оцінка "незадовільно" передбачає невиконання жодних вимог щодо змісту та форми. У 

відповіді студента наявні 10 і більше фонетичних, граматичних або лексичних помилок. 

 

Критерії оцінювання відповіді на Завдання 3 

(розроблені канд. педагогічних наук, завідувачем кафедри англійської мови доц. 

Рябушко С.О.) 

 

Загальними критеріями виступають: 

 методична грамотність; 

 здатність до обґрунтування методичних й психолого-педагогічних рішень; 

 термінологічна коректність. 
 Оцінка "відмінно" передбачає такі вимоги:  
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Методична грамотність: виконані відповідно до вимог планування діяльності 

вчителя в закладах середньої освіти календарно-річне планування за підручником 

французької мови для … класу, тематичний план за певним … блоком й план-конспект 

уроку французької мови . 

Здатність до обґрунтування методичних й психолого-педагогічних рішень: 

здобувач вищої освіти спонтанно і правильно реагує на запитання екзаменатора. Він 

здатний теоретично обґрунтувати вибір власних методичних й психолого-педагогічних 

рішень. 

Термінологічна коректність: здобувач вищої освіти досить вільно і коректно 

користується методичною й психолого-педагогічною термінологією. Він володіє 

достатнім запасом методичних й психолого-педагогічних термінів. 

Оцінка "добре" передбачає такі вимоги: 

Методична грамотність: календарно-річне планування за підручником 

французької мови для … класу, тематичний план за певним … блоком й план-конспект 

уроку французької мови виконані методично грамотно, проте є незначні недоліки в 

дотриманні зазначених вимог. 

Здатність до обґрунтування методичних й психолого-педагогічних рішень: 

здобувач вищої освіти адекватно реагує на запитання екзаменатора, однак він недостатньо 

впевнено обґрунтовує вибір власних методичних й психолого-педагогічних рішень. 

Термінологічна коректність: здобувач вищої освіти в основному правильно 

використовує методичну й психолого-педагогічну термінологію. Невелика кількість 

термінологічних помилок не перешкоджає розумінню змісту викладеного. 

Оцінка "задовільно" передбачає такі вимоги: 

Методична грамотність: календарно-річне планування за підручником 

французької мови для … класу, тематичний план за певним … блоком й план-конспект 

уроку французької мови виконані із значними недоліками стосовно зазначених вимог. 

Здатність до обґрунтування методичних й психолого-педагогічних рішень: 

здобувач вищої освіти не зовсім адекватно реагує на запитання екзаменатора. Він відчуває 

труднощі в обґрунтуванні вибору власних методичних й психолого-педагогічних рішень. 

Термінологічна коректність: здобувач вищої освіти допускає значну кількість 

термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного. Він володіє 

обмеженим запасом методичних й психолого-педагогічних термінів. 

Оцінка "незадовільно" передбачає такі вимоги: 

Методична грамотність: календарно-річне планування за підручником 

французької мови для … класу, тематичний план за певним … блоком й план-конспект 

уроку французької мови виконані методично безграмотно. 

Здатність до обґрунтування методичних й психолого-педагогічних рішень: 

здобувач вищої освіти не здатний правильно реагувати на запитання екзаменатора. Він не 

може обґрунтувати вибір власних методичних й психолого-педагогічних рішень. 

Термінологічна коректність: здобувач вищої освіти майже не користується 

методичною й психолого-педагогічною термінологією. Його запас методичних й 

психолого-педагогічних термінів - мінімальний. 

 

4.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Результат екзамену визначається як середньоарифметичне усіх оцінок 

(cередньозважений бал) студента, які він отримав за кожне з екзаменаційних питань, та 

переводиться у 100-бальну шкалу ЄКТС:  

100-

бальн

а 

сер. бал 100-

бальн

а 

сер. бал 100-

бальн

а 

сер. бал 100-

бальн

а 

сер. бал 100-

бальн

а 

сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 
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98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підсумковий бал за 100-бальною шкалою оцінювання переводиться в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою: 

  

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

  

5. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

Технічні та інформаційні прилади. 

 


