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Дата/ 
Уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурні/ 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

Cahier 
d’activités 

Лексика Граматика/Фонети
ка 

Аудіювання/ 
Читання 

Livre d’élève 

Письмо/ 
Говоріння 

 Unité 1 
Les fans du 
français 

Уточнити 
інформацію 
Пояснити свої 
потреби 
Представитися 
(національність 
та мова)  

Створити сайт про 
Францію та 
франкомовні країни 
Бельгія 

Країни та 
національності 
Мови 
Інформатика та 
інтернет 

Запитальні вирази 
Безособові звороти 
Прийменники avant 
de та après + infinitif 

Читання та 
аудіювання 
діалогів, інфо-
текстів та поезії 
Жака Бреля 

Обговорення та 
написання 
інформації для 
сайту про 
франкофонію 

ст.2-7 

 Unité 2 
L’excursion 

Уточнити  
Висловити 
побажання 
Запропонувати 
щось 
 

Розвиток уваги 
Запросити відвідати 
своє місто, свій 
регіон 
Швейцарія 

Туризм та кемпінг 
Шоколад та 
солодощі 

L’imparfait des 
verbes en   -cer, -ier, 
-yer + croire, rire et 
voir 
Conjugaison de vivre 
Le plus-que-parfait 

Читання з метою 
пошуку 
інформації, 
«Derborence» 
Charles-Ferdinand 
Ramuz 

Опис 
місцевості. 
Обговорення 
організації 
подорожі. 
 

ст.8-13 

 Unité 3 
Vous avez dit 
«absentéisme»? 

Запитувати 
Пропонувати 
Висловлювати 
припущення 
Робити 
висновки 

Розвиток 
монологічного 
мовлення 
Брати участь в 
дебатах 
Румунія 

Почуття 
Лісові тварини 
Навчання 

Le future antérieur 
Le discours et 
l’interrogation 
indirects 
La concordance des 
temps 
Locutions adverbiales 

Прочитати та 
прослухати 
тексти, діалоги,  
«La leçon» Eugène 
Ionesco 

Відтворення 
почутого, 
проведення 
дебатів 

ст.14-21 

 On révise et on 
s’entraîne pour 
le DELF В1 

Підсумок 
вивченого 
матеріалу 

Підготовка до 
європейського типу 
оцінювання знань 

Лексика 
попередніх уроків 

Граматика 
попередніх уроків 

Визначити рівень 
володіння 
навичками 
аудіювання та 
читання 

Визначити 
рівень 
володіння 
навичками 
говоріння та 
письма 

 

 Unité 4 
Au self-service 

Висловити 
незгоду 
Відмовитися 
Отримати 
інформацію 

Розвиток навичок 
пошуку 
Прийняти участь в 
конкурсі рецептів 
В’єтнам 

Фрукти 
Овочі 
М’ясні вироби 
Вироби з борошна 
Прянощі 
Вітаміни 

La concordance des 
temps 
Le gérondif 

Прочитати і 
відповісти на 
запитання 
«L’Odeur de la 
papaye verte» Trân 
Anh Hùng 

Розповісти про 
улюблену 
страву та її 
приготування 

ст.22-29 



 Unité 5 
Tourisme 
durable 

Висловити свою 
думку 
Обговорити 
проект 

Організація творчої 
роботи укласі 
Організація 
подорожі 
Мадагаскар 

Туризм (аеропорт) 
Природа та 
екологія 

Le subjonctif présent 
Les adverbes en         
-ment : irrégularités 
 

Асоціювати 
почуте з 
зображенням 
«Le fou de marais» 
Jean-Luc 
Raharimanana 

Розповісти про 
приготування до 
подорожі 

ст.30-35 

 Unité 6 
Célébrités 

Висловити свою 
волю, бажання 
Згода, вагання 
Емоції, почуття, 
розчарування 

Розвиток навичок 
самостійної роботи 
Написання статті 
про знаменитість 
 

Медіа 
Знаменитості 
Навчання 
Права людини 
Країни 

Le subjonctif présent 
Le pronom relatif 
dont 

Прослухати 
діалоги 
«Intervention» J.-
M. G. Le Clézio 

Написати 
статтю про 
знаменитість 

ст.36-43 

 On révise et on 
s’entraîne pour 
le DELF В1 

Підсумок 
вивченого 
матеріалу 

Підготовка до 
європейського типу 
оцінювання знань 
 

Лексика 
попередніх уроків 

Граматика 
попередніх уроків 

Визначити рівень 
володіння 
навичками 
аудіювання та 
читання 

Визначити 
рівень 
володіння 
навичками 
говоріння та 
письма 

 

 Unité 7 
Musique ! 

Висловити мету 
Послідовність 
дій 

Розвиток 
ситуативного 
мовлення 
Ліван 

Музичні 
інструменти 
Якості 
Почуття 
 

Le subjonctif présent 
La question avec 
inversion du verbe et 
du sujet 

Прочитати та 
доповнити 
речення 
Прослухати пісню 
«L’artiste» Andrée 
Chedid 

Написати пісню ст.44-49 

 Unité 8 
Portraits de 
famille 

Висловити 
невпевненість 
Оцінювати 
людину, річ 

Розуміння змісту 
текста 
Створити портрет 
родини 
Алжир 

Родинні зв’язки 
Архітектура 
Посуд 
Мовленнєва 
діяльність 

Le subjonctif présent 
Le passif 

Прослухати та 
доповнити діалоги 
«Patios» Assia 
Djebar 

Скласти та 
розповісти про 
своє родинне 
дерево 

ст.50-57 

 Unité 9 
L’exposition 

Висловити 
припущення 
Порівняння 
Байдужість 

Розвиток 
монологічного 
мовлення 
Підготувати та 
представити 
виставку 
Сенегал 

Почуття 
Мистецтво та 
творчість 
 

Si + imparfait + 
conditionnel présent 
La négation ne...que 
Le pronom 
interrogatif lequel, 
laquelle, lesquels, 
lesquelles 

Прослухати 
діалоги та 
трансформувати 
фрази. 
«Ballade de 
Dioudi» Lépold 
Sédar Senghor 

Підготувати та 
представити 
виставку 

ст.58-63 

 On révise et on 
s’entraîne pour 
le DELF В1 

Підсумок 
вивченого 
матеріалу 

Підготовка до 
європейського типу 
оцінювання знань 
 

Лексика 
попередніх уроків 

Граматика 
попередніх уроків 

Визначити рівень 
володіння 
навичками 
аудіювання та 
читання 

Визначити 
рівень 
володіння 
навичками 
говоріння та 
письма 

 



 Unité 10 
On s’entraide 

Висловити 
розчарування, 
припущення 
Зробити 
пропозицію 
 

Організація 
креативної праці в 
групі 
Взяти участь в 
благодійній 
(соціальній) акції 
Гаїті 

Розваги 
Вірування 
Переслідування 
(гоніння) 

Le conditionnel passé 
Si + plus-que-parfait 
+ conditionnel passé 
La négation ne, 
...ni...ni 

Прочитати та 
прослухати фрази 
та поставити їх в 
правильну форму 
«Gouverneurs de la 
rosée» Jacques 
Roumain 

Організувати та 
провести 
благодійну 
акцію 

ст.64-69 

 Unité 11 
Sports et 
saisons 

Пояснити 
причину 
Порівняти  
Протиставити 

Розвиток навичок 
самостійної 
роботи 
Провести спорт-
репортаж 
Канада (Квебек) 

Спорт 
Активний 
відпочинок 
Пори року 
 

Les pronoms 
indéfinis 
Les conjonctions 
parce que, puisque et 
comme 

Поєднати 
картинку з 
почутим 
«Les fous de 
Bassan» Anne 
Hébert 

Провести спорт-
репортаж 

ст.70-77 

 Unité 12 
La fête du 
français 

Cказати час та 
тривалість дії 
Висловити  
ймовірність 

Розвиток 
діалогічного 
мовлення у 
сценках 
Провести конкурс 
загадок, ребусів, 
шарад 
Французька 
Академія 

Ігри та мова 
Світові території 
та організації 
 

La localisation dans 
le temps avec depuis, 
pendant, il y a et dans 
Place(s) et sens de 
l’adjectif épithète 
Les doubles pronoms 
COD et COI 

Історія 
французької мови 
Французька 
Академія 
«La grammaire» 
Érik Orsenna 

Конкурс 
загадок, 
ребусів, шарад 
 

ст.78-85 

 On éevise et on 
s’entraîne pour 
le DELF В1 

Підсумок 
вивченого 
матеріалу 

Підготовка до 
європейського типу 
оцінювання знань 
 

Лексика 
попередніх уроків 

Граматика 
попередніх уроків 

Визначити рівень 
володіння 
навичками 
аудіювання та 
читання 

Визначити 
рівень 
володіння 
навичками 
говоріння та 
письма 

 

 
 
 


