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 Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток комунікативних навичок 

з французької мови» для бакалаврів освітньо-професійної програми «Германські 
мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 
Філологія / Нац. тех. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. перекладу. Дніпро, 
2022. 13 с. 

    Розробник: 

Хабарова Н.А. – доцент кафедри перекладу Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка». 
 
Робоча програма регламентує: 

 

        - мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; – рекомендовані 

джерела інформації. 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 

внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 

акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде корисною для формування змісту підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних умінь щодо 

вільного спілкування французькою мовою усно і письмово при обговоренні 
результатів досліджень та інновацій, а також рівня автономності та 
відповідальності, необхідних для розв’язання складних професійних завдань і 
проблем, навчання, проведення досліджень та/або здійснення інновацій. 

 2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН  зміст 
ДРН 1  закріпити базові навички французької мови за такими компонентами: розуміння 

письмового тексту (Compréhension écrite), розуміння аудіо записів 
(Compréhension orale), написання текстів (Production écrite), усне спілкування 
(Production orale); 

ДРН 2  аналізувати різноманітні бібліографічні та інформаційні джерела французькою 
мовою; 

ДРН 3  використовувати опанований матеріал з метою створення власних письмових та 
усних текстів; 

ДРН 4  застосовувати набуті навички у перекладі текстів з французької мови на 
українську та з української мови на французьку. 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва 
дисципліни 

Здобуті результати навчання 

Б1 Латинська 
мова 

• Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 
мистецтва слова, історію мови і літератур, що вивчаються, і вміти 
застосовувати ці знання  у професійній діяльності; 

• Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 
мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

Практичний курс 
базової 
французької 
мови 

опанувати базові навички французької мови за такими компонентами: 
розуміння письмового тексту (Compréhension écrite), розуміння аудіо записів 
(Compréhension orale), написання текстів (Production écrite), усне спілкування 
(Production orale). 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 
навчальних 
занять 

Розподіл за формами навчання, години  

денна  вечірня  заочна  

Обсяг аудиторні
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні
заняття 

самостійна 
робота 

Обсяг аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

лекційні  -  -  -  -  -  -  -  - 
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практичні  255 98 157 -  -  255  20  235 
лабораторні -  -  -  -  -  -  -  - 
семінари  -  -  -  -  -  -  -  - 
РАЗОМ  255 98 157 -  -  255  20  235 

 

5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

  
Шифри Обсяг 
                                         Види та тематика навчальних занять складових, 
ДРН                                                                                                                                         години 
 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  255 

                                  1. Досягнення рівня А1+                                             90 
Тематичні вправи Production écrite для закріплення часів Passé 
composé та Imparfait. Фонетичні вправи. 
Креативні завдання Production écrite із застосуванням 

ДРН 1              ассоціативних карток. 
Лексика транспорту. Діалогові завдання в парах. Лексика ДРН 3 

ДРН  3             “Напрямки”. Вправи Compréhension écrite. 
ДРН 4               Виконання типових завдань DELF A1. 

            Фонетичні вправи. Читання тексту - повільне та швидке.   
                         Вправи Production écrite (Mes rêves d’enfance). 

Жіночий рід прикметників. Тематичні вправи у форматі онлайн. 
Вправи Production écrite (Description du carachtère).  

Вправи Production Orale (Une personne qui m’inspire). 

Вправи для поточного контролю. 

 2. Досягнення рівня А1/А2  85 

Вправи Compréhension orale - перегляд короткометражного 
фільму. Диктант для повторення матеріалу. Діалогові вправи 
робота в парах. 

ДРН 1            - c’était comment?”. Вправи Passé 
ДРН 2 Презентація “Mes vacances d’été composé та Imparfait.  
                       Лексика спорту. Вправи Compréhension écrite (Sport). 
ДРН 3             
ДРН 4 

Вправа Production écrite та Production orale (Sport). Діалогові 
вправи на тему Спорт. 
Час Passé immédiat та Futur Proche, тематичні вправи. Вправи 
Compréhension écrit (Informatique). Лексика Informatique. 
Вправи Production écrite та Production orale (Informatique). 
Вивчення франкомовної пісні. Повторення лексики чисел. 
Вправи Compréhension écrit (Cuisine). Тематичні діалогові 
завдання. Написання структурованного тексту. 
Вправи для поточного (семестрового) контролю. 

                                                       3. Досягнення рівня А2.1  80 

Вправи Compréhension écrit та Production écrite (Beauté). 
Лексика Екологія. Діалогові завдання. Вправи Compréhension 



6 

ДРН 1 écrite (Écologie). Написання тематичного структурованного 
ДРН 2 тексту. 
ДРН 3            Серія семінарів у форматі дебатного клубу для опрацювання 
ДРН 4    вивченого матеріалу. 

Вправи Compréhension écrite та Production orale (Verlan). 
Лексика Маркетинг. Тематичні вправи Compréhension écrite та 
Production écrite. 

 Вправи на закріплення матеріалу.   

Фінальний контрольний залік (письмовий тест та усна 
співбесіда). 

 

  РАЗОМ 255 

 
6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 
процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова  Інституційна 

90…100  відмінно / Excellent 

74…89  добре / Good 

60…73  задовільно / Satisfactory 

0…59  незадовільно / Fail 
Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 
вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 
регламентованих робочою програмою результатів навчання. 
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Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою. 

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.   

Засоби діагностики та процедури оцінювання  
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ  ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ  

навчальне 
заняття  

засоби  
діагностики  

процедури  

засоби  
діагностики  

процедури  

  
комплексна 
контрольна  
робота (ККР)  
  

визначення 
середньозваженого 
результату поточних  
контролів;  
  
  

практичні  контрольні 
завдання за 
кожною темою  

виконання завдань 
під час практичних 
занять  

або   виконання завдань  
ї  індивідуальне   під час самостійно 

завдання   роботи  
Під час поточного контролю практичні заняття оцінюються якістю 

виконання контрольного завдання за кожною темою або індивідуального 
завдання.  

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 
кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.  

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.  

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку 
має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 
дисциплінарні результати навчання.  

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 
часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 
завдання.  

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 
складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.  

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 
складової опису кваліфікаційного рівня НРК.  
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6.3 Критерії  
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.  

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 
контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується 
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 
шкали:  

Оi = 100 a/m,  
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 
до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 
еталону.  

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 
рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.  

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 
НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). Загальні критерії 
досягнення результатів навчання  для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК  

Опис 
кваліфікаційного 

рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

Знання   
 концептуальні 
наукові та практичні 
знання, критичне 
осмислення теорій, 
принципів, методів і 
понять у сфері 
професійної 
діяльності та/або 
навчання  

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність:  
.концептуальних знань;  
.високого ступеню володіння станом питання; 
.критичного осмислення основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні та професійній діяльності  

95-100  

Відповідь містить негрубі помилки або описки  90-94  
Відповідь правильна, але має певні неточності  85-89  
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована  

80-84  

Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена   

74-79  

Відповідь фрагментарна  70-73  
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об'єкт вивчення  

65-69  

Рівень знань мінімально задовільний  60-64  
Рівень знань незадовільний  <60  

Уміння/навички  
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 поглиблені 
когнітивні та 
практичні 
уміння/навички, 
майстерність та 
інноваційність на 
рівні, необхідному 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач і практичних 
проблем у сфері 
професійної 
діяльності або 
навчання  

Відповідь характеризує уміння:  
.виявляти проблеми;  
.формулювати гіпотези;  
.розв'язувати проблеми;  
.обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 
.збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію;  
.використовувати інноваційні підходи до розв’язання 
завдання  

95-100  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності з негрубими помилками  

90-94  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації однієї вимоги   

85-89  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні  

80-84  

 
Опис 

кваліфікаційного 
рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

 неточності при реалізації двох вимог   

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації трьох вимог  

74-79  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації чотирьох вимог  

70-73  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності при виконанні завдань 
за зразком  

65-69  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком, але з 
неточностями  

60-64  

рівень умінь/навичок незадовільний  <60  
Комунікація  
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 донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень, 
власного досвіду та 
аргументації;  

 збір, 
інтерпретація та 
застосування даних;  
 спілкування з 
професійних питань,  
у тому числі 
іноземною мовою, 
усно та письмово  

Вільне володіння проблематикою галузі.  
Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова:  
.правильна;  
.чиста;  
.ясна;  
.точна;  
.логічна; 
.виразна;  
.лаконічна.  
Комунікаційна стратегія:  
.послідовний і несуперечливий розвиток думки;  
.наявність логічних власних суджень;  
.доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 
положенням;  
.правильна структура відповіді (доповіді);  
.правильність відповідей на запитання;  
.доречна техніка відповідей на запитання;  
.здатність робити висновки та формулювати пропозиції  

95-100  

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами.  
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами.  
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами  

90-94  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги)  

85-89  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги)  

80-84  

 
Опис 

кваліфікаційного 
рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

 Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог)  

74-79  

Задовільне володіння проблематикою галузі.  
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог)  

70-73  
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Часткове володіння проблематикою галузі. Задовільна 
зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 
стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев’ять 
вимог)  

65-69  

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог)  

60-64  

Рівень комунікації незадовільний  <60  
Відповідальність і автономія  

 управління 
складною технічною 
або професійною 
діяльністю чи 

проектами;  
спроможність нести  
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 

контекстах;  
формування 
суджень, що 
враховують 
соціальні, наукові та 

етичні аспекти;  
організація та 
керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 

груп;  здатність 
продовжувати 
навчання із значним  

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на:  
1) управління комплексними проектами, що 
передбачає:  
.дослідницький характер навчальної діяльності, 
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 
життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 
особисту позицію;  
.здатність до роботи в команді;  
.контроль власних дій;  
2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: .обґрунтування 

власних рішень положеннями нормативної бази 

галузевого та державного рівнів; .самостійність під час 

виконання поставлених завдань;  
.ініціативу в обговоренні проблем;  
.відповідальність за взаємовідносини;  
3) відповідальність за професійний розвиток 
окремих осіб та/або груп осіб, що передбачає:  
.використання професійно-орієнтовних навичок;  

.використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією;  
.володіння всіма видами навчальної діяльності; 4) 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає:  
.ступінь володіння фундаментальними знаннями;   
.самостійність оцінних суджень;  
.високий рівень сформованості загальнонавчальних  

95-100  

Опис 
кваліфікаційного 

рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

ступенем автономії  умінь і навичок;  
.самостійний пошук та аналіз  джерел інформації  
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Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги)  

90-94  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано три вимоги)  

85-89  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано чотири вимоги)  

80-84  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано шість вимог)  

74-79  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог)  

70-73  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог)  

65-69  

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний  60-64  
Рівень відповідальності і автономії незадовільний  <60  

  

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

  
Використовуються комп’ютерне та мультимедійне обладнання. 

Дистанційна платформа Мoodlе.  
  

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

  
1. V. Kizirian, Annie Berthet, Monique Waendendries, Béatrix Sampsonis, 

Catherine Hugot (2006) - «Alter Ego 1 - Livre de l'élève», HACHETTE, 148 р.  
2. V. Kizirian, Annie Berthet, Monique Waendendries, Béatrix Sampsonis, 

Catherine Hugot, Emmanuelle Daill (2006) - Alter Ego 1 - Guide pédagogique, 
HACHETTE, 256 p.  

3. Sylvie Poisson-Quinton (2004) - Compréhension écrite niveau 1, Cle 
International, 112 p.  

4. Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, MarieFrançoise 
Gliemann (2005) - Les 500 Exercices de Grammaire A1 - Livre + corrigés 
intégrés, HACHETTE, 222 p.  

5. Anneline Dintilhac, Anouchka de Oliveira, Delphine Ripaud, Dorothée Dupleix, 
Marie-Noëlle Cocton (2015) - Saison 1 niv.1 – Cahier, Didier, 144 p.  
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Інформаційні ресурси  
  

1. Lexique  bilingue  français/anglais  pour  l'informatique.  Site 
 web: https://www.info.ucl.ac.be/~pvr/lexicon.html  

2. Dictionnaire technique français - anglais. Site web: https://fr.techdico.com/  
3. Lexique  des  termes  du  monde  numérique.  Site  web: 

https://classetice.fr/IMG/pdf/lexique_numerique.pdf  
4. Fiche pédagogique sur la sauvegarde de l’environnement. Site web:  

http://www.in-terre-actif.com/trousseafrique/benin/environnement/fiche.pdf  
5. Resource  de  32  dictionnaires  spécialisés.  Site  web: 

https://www.dictionnaires.com/  
6. Resource  éducative  “Podcast  Français  Facil”.  Site  web: 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/  

7. Exercices de France sur TV5 Monde, niveaux A1-B1. Site web: 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/collection-all  

     



14 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

«Розвиток комунікативних навичок з французької мови»  для 
бакалаврів освітньо-професійної програми   

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»  
зі спеціальності 035 Філологія  

  
  
  
  

Розробник:   
Наталія Анатоліївна Хабарова 
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Підготовлено до виходу в світ у 
Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка».  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842  

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19  
  
  

  
  


