
Календарно-тематичне планування 
Навчальний рік________________Семестр_________Вчитель_____________________________________Клас__________Підручник: Tout va bien! 4 
 
Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання 

Лексика Граматика/ 
Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/Говоріння 

 Leçon 0 
Profils 

Знайомитися, 
розповідати про 

себе 

Перевірка навичок 
розуміння та 

говоріння 

Повторення 
вивченої лексики 

Повторення вивченої 
граматики 

Аудіювання та 
читання з метою 

перевірки розуміння 

Написати листа 
другу (подрузі) 

 

 Leçon 1 
Le phare 

Розширено 
розповідати про 

свої почуття, 
смаки та 

вподобання 

Розвиток 
навичок опису 

Paysages. 
Sensations. 
Émotions.  

Passion pour le 
voyage. 

Place de l’adjectif 
épithète.  

Proposition relative. 
Préposition de lieu. 
Il/C’est + adjectif. 

Аудіювання та 
читання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Описати своє 
улюблене місце 

відпочинку 

CE: pp. 
4-7; 

Portfolio: 
p. 4-5 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp. 8-11 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Leçon 2 
Rencontres 

Вміти 
аргументувати, 
висловлювати 

емоції 

Стимулювання 
інтересу до 

сучасної 
французької 

культури 

Rencontres 
(émotions, 
sentiments, 

comportements). 

Temps du passé 
(indicateurs temporels). 
Nuancer l’expression 

(adverbes). 

Читання з метою 
аналізу тексту 

Написати та 
розповісти про 

несподівану 
зустріч, описуючи 
обставини та особу 

CE:  
pp. 12-15  

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.16-19; 
portfolio: 

p. 6-7 
 Bilan langue   Перевірка вивченої 

лексики 
Перевірка вивченої 

граматики та 
фонетики 

   

 Bilan 
compétences 1 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

Portfolio 
pp. 15-16 

 Leçon 3 
Des métiers aux 

Висловлювати 
свою 

Робота в групах Professions. Vie de 
l’entreprise. 

Expression de la cause. 
Mise en relief.  

Аудіювання з метою 
виділення лексики 

Обговорення 
прослуханих 

CE:  
pp. 20-23 



jobs згоду/незгоду, 
вагання 

Expressions pour 
exprimer la cause 

Quelques indéfinis. ситуацій 
пов’язаних з 
професійним 

життям 
 Pratiques Перевірка всіх 

видів 
мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.24-27; 
portfolio: 

p.8 
 Bilan langue   Перевірка вивченої 

лексики 
Перевірка вивченої 

граматики та 
фонетики 

   

 Leçon 4 
La vraie vie 

Розповідати, 
захищати свою 

точку зору, 
переконувати 

Виховання 
поваги до 

співрозмовника 

Les moments de la 
vie. Euphémismes. 
Éléments pour une 

biographie.  

Rapports temporels. 
Discours direct et 

rapporté. 

Читання з метою 
проходження тесту 

Організація та 
проведення дебатів 

на обрану тему 

CE:  
pp. 28-31 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.32-35; 
portfolio: 

p.9 
 Bilan langue   Перевірка вивченої 

лексики 
Перевірка вивченої 

граматики та 
фонетики 

   

 Bilan 
compétences 2 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

Portfolio 
pp. 17-18 

 Leçon 5 
L’air du temps 

Робити 
висновки, 

аргументувати 

Формування 
відповідальності 

за майбутнє 

Environnement. 
Habitat. Soins du 

corps. Nuances dans 
l’expression de la 

comparaison et de la 
concession. 

Opposition. 
Concession. 

Comparaison. 

Читання з метою 
резюмування 
прочитаного 

Написання листа 
(пошук житла) 

CE:  
pp. 36-39 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.40-43; 
portfolio: 

p.11 
 Bilan langue   Перевірка вивченої 

лексики 
Перевірка вивченої 

граматики та 
фонетики 

   



 Leçon 6 
Les futurs 
proches  

Реагувати на 
репліки. 

Коментувати 
статті. 

Розвиток вміння 
аналізувати 

Langue scientifique 
(génétique, robo-

tique, télécommuni-
cations). BD. For-
mules servant à ex-
primer l’hypothèse. 

Conditions et 
hypothèse.  

Emploi de dont et des 
pronoms relatifs 

composés. 

Аудіювання з метою 
перевірки розуміння 

Коментувати 
прочитані та 
почуті тексти 

CE:  
pp. 44-47 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.48-51; 
portfolio: 

p. 12 
 Bilan langue   Перевірка вивченої 

лексики 
Перевірка вивченої 

граматики та 
фонетики 

   

 Bilan 
compétences 3 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

Portfolio 
pp. 19-20 

 Leçon 7 
Le « vivre-
ensemble » 

Спілкуватися на 
тему прав та 
обов’язків 

Розвиток 
логічного 
мислення 

Droits et devoirs. 
Justice. Valeurs 

citoyennes. 
Expressions pour 

formuler la 
conséquence. 

Conséquence, but.  
Dire à quelqu’un de 
faire quelque chose. 

Читання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Обговорення 
особливостей 

французької мови 
в різних регіонах 

світу 

CE:  
pp. 52-55 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.56-59; 
portfolio: 

p. 13 
 Bilan langue   Перевірка вивченої 

лексики 
Перевірка вивченої 

граматики та 
фонетики 

   

 Leçon 8 
Nouvelles en 
série… noire 

Висловлювати 
свої переваги, 
вподобання 

Стимулювання 
інтересу до 

сучасної 
французької 
літератури 

Faits divers. Langue 
juridique. Langue de 
la presse. Humour. 

Voix passive. Forme 
impersonnelle. 
Nominalisation. 

Connecteurs 
argumentatifs.  

Читання з метою 
асоціювання 

Обговорення 
нещодавно 

почутих 
(побачених) подій 

CE:  
pp. 60-63 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp.64-67; 
portfolio: 

p.14 



 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
compétences 4 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

Portfolio 
pp. 22-23 

 Leçon 9 
Ces objets du 

désir 

Висловлювати 
думки, почуття, 

емоції 

Робота в групах Le monde des 
sciences et de la 

technique 

Expression de la 
condition.  

Expression de la 
hypothèse. 

Читання з метою 
аналізу тексту 

Організація та 
реклама ринку 

непотрібних речей 

CE:  
pp. 68-71 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp. 72-75 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Leçon 10 
Cultiver son 

jardin 

Розвиток 
навичок опису, 

порівняння 

Стимулювання 
позитивного 
ставлення до 

мови, що 
вивчається 

Thermes 
philosophiques et 
psychologiques. 
Appréciations. 

“Locutions-
énoncés”. 

Subjonctif.  
Se situer par rapport à 

son discours.  
Le connecteur or. 

Читання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Обговорення 
прочитаних 

уривків 

CE:  
pp. 76-79 

 Pratiques Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

CE:  
pp. 80-83 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
compétences 5 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та 
говоріння 

Portfolio 
pp. 24-25 

 


	Фонетика

