
Календарно-тематичне планування 
Навчальний рік________________Семестр_________Вчитель______________________________________Клас__________Підручник: Tout va bien! 1 

 
Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві 
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє 
завдання Лексика Граматика/ 

Фонетика Аудіювання/ Читання Письмо/Говоріння 

 Unité 0 
Premiers contacts 

Перше 
знайомство з 
французькою 

мовою 

Стимулювання 
інтересу до 

вивчення мови 

Вирази, що 
найчастіше 

використовуються 
на уроці 

 Французька абетка, 
числівники 

Вимовляти своє 
прізвище та ім’я по 

літерах 

 

Unité 1 Les gens 
 Leçon 1 

Au bar de la fac 
Навчитися 

обмінюватися 
особистою 

інформацією 

Ввічливість при 
знайомстві 

L’école. 
Nationalité. 

Pronoms personnels 
sujets et verbes en –er. 
Être et avoir. Articles./ 

Accent tonique 

Аудіювання з метою 
пошуку 

відповідності 

Розігрування сценок 
на основі 

прослуханих діалогів 

Cahier 
d’exercic
es (CE): 
pp. 4-7 

 Civilisation: 
La France, vous 

connaissez? 

Знайомство з 
Францією 

Загальна 
інформація про 
країну мова якої 

вивчається 

La France, Paris, les 
fleuves. 

 Читання з метою 
пошуку правильної 

відповіді 

Обговорення основної 
інформації про 
географію та 

населення Франції 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 8-11 

 Leçon 2 
Qui dit quoi? 

Опис людей та 
предметів 

Форми звертань  
(ти / ви) 

Description physique 
et psychologique. 

Couleurs. 

Verbes en –er. 
Négation (1). Genre 

des adjectifs.  
C’est–il est./ 

Relation son–graphie. 

Аудіювання з метою 
дати відповідь на 

запитання 

Обговорення 
найпростішого, на 

вашу думку, способу 
запам’ятовування 

CE:  
pp. 12-15 

 Civilisation: 
Extra-sympa 

Регіони  
Франції 

Використання 
пісень в процесі 

навчання 

Aimer, préférer, 
adorer 

 Аудіювання з метою 
пошуку інформації 

Вивчення та 
виконання пісні 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 16-19 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
communication 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 5-6 



діяльності 
Unité 2 Rythmes de vie 

 Leçon 3 
Sondage : Les 

activités 
quotidiennes des 

Français 

Обговорення 
робочого дня 

Робота в групах Heure.  
Activités 

quotidiennes. 
Moments de la 

journée. 

Présent des verbes en  
–ir(e), -tre et –dre. 

Présent de faire. Pluriel 
des noms et des 

adjectifs. Formes 
interrogatives./ 

Intonations interrogative 
et affirmative. 

Аудіювання з метою 
відтворення 

послідовності дій 

Описати свій робочий 
день 

CE:  
pp. 20-23 

 Civilisation: 
Jeu: l’Europe 
francophone 

Франкомовні 
країни Європи 

Гра як спосіб 
активізації роботи 

в класі 

La francophonie, le 
pays 

 Аудіювання з метою 
пошуку правильної 

відповіді 

Опис франкомовних 
країн 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 24-27 

 Leçon 4 
Qui suis-je? 

Qu’est-ce que je 
fais? 

Розповідати 
про своє 
дозвілля, 
канікули 

Розвиток навичок 
розповіді 

Famille. 
Professions. 

Activités de loisirs. 
Saisons. 

Présent de prendre, 
venir, pouvoir et verbes 

en –evoir. Pronoms 
toniques. Adjectifs 
possessifs. Futur 

proche./  
Opposition voyelles 

orales - nasales 

Аудіювання з метою 
пошуку 

відповідності  

Скласти невеликі 
загадки на основі 

прослуханого 
матеріалу і 

представити їх класу 

CE:  
pp. 28-31 

 Civilisation: 
Vacances 

francophones en 
Europe ! 

Календар 
фестивалів в 

франкомовних 
країнах Європи 

Розвиток навичок 
діалогічного 

мовлення 

Le festival, les 
vacances 

 Читання з метою 
складання діалогів 

Розповісти про 
улюблені місця 

проведення канікул 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 32-35 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
communication 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 7-8 

 Projet 1 Різдво в Самостійна класна Noël, la fête, les  Читання з метою Написати листівку  



Bientôt Noël! франкомовних 
країнах 

та позакласна 
робота 

traditions збагачення 
словникового запасу 

привітання. 
Вивчити та заспівати 

різдвяні пісні  
Unité 3 Lieux 

 Leçon 5 
À l’office de 

tourisme 

Пояснювати 
місцезнаходже- 

ння та 
напрямок 

Робота з мапою La ville et son 
organisation. 

Organismes officiels 
et monuments. 

Moyens de transport. 

Impératif. Situation 
dans l’espace(1). Passé 

récent. On 
impersonnel./ 

[y]-[u]-[i] 

Аудіювання з метою 
пошуку на мапі 

Розігрування діалогів 
на основі почутих 

CE:  
pp. 36-39 

 Civilisation: 
Des villes 

francophones aux 
quatre coins du 

monde 

Франкомовні 
міста в різних 
куточках світу 

Розвиток навичок 
пошуку 

La ville, le monde, 
la carte 

 Читання з метою 
пошуку 

відповідності 

Розповідати про 
франкомовні міста, 
які відвідували чи 
хочете відвідати 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 40-43 

 Leçon 6 
Voyage 

d’affaires 

Описувати 
житло 

Робота в групах Maison. 
Environnement. 

Adjectifs ordinaux. 

Situation dans 
l’espace(2). Adectifs 

démonstratifs. Pronoms 
C.O.D. Expression de 

l’obligation./ 
[e]-[ε]-[ø] 

Аудіювання з метою 
визначення 

правильності 
твердження 

Розігрування діалогів 
на основі почутих 

CE:  
pp. 44-47 

 Civilisation: 
Qu’est-ce que la 
Francophonie? 

Франкофонія в 
світі 

Розвиток мовної 
здогадки 

La Francophonie, les 
pays francophones 

 Читання з метою 
пошуку інформації 

Знайти та розповісти 
додаткову 

інформацію про 
Франкофонію 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 48-51 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
communication 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 11-12 

Unité 4 Le temps qui passé 
 Leçon 7 Вміти вести Виховання Événements de la Être en train de + Аудіювання з метою Читання вголос CE:  



20 ans après ! розмову. 
Розповідати 

про свою 
родину. 

ввічливості при 
спілкуванні 

vie. Études. Carrière 
professionnelle. 

Marqueurs 
temporels. 

infinitif. Être sur le 
point de + infinitif. 

Passé composé  
(forme affirmative). 

Négation(2). 

заповнення 
пропусків 

прослуханого 
документа 

намагаючись 
відтворити інтонацію 

та ритм 

pp. 52-55 

 Civilisation: 
Les Français et 

les grands 
événements de la 

vie 

Важливі події 
(етапи) в житті 

французів 

Розвиток навичок 
порівняння 

Événements de la 
vie, le carnet 

mondain 

 Читання з метою 
пошуку 

відповідності 

Порівняння традицій 
та листівок-
запрошень 

(повідомлень) в 
Франції та Україні 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 56-59 

 Leçon 8 
Bulletins 

météorologiques 

Висловлювати 
згоду/незгоду. 

Дискусія. 

Розвиток культури 
спілкування 

Temps et climat.  
Vêtements 

Passé composé  
(forme négative). 
Pronoms C.O.I. 

Discours indirect. ./ 
[b]-[v]-[f] 

Аудіювання з метою 
пошуку 

відповідності 

Проведення дебатів 
на обрану тему 

CE:  
pp. 60-63 

 Civilisation: 
Petite histoire de 
France en images 

Моменти 
історії Франції  

Стимулювання 
інтересу до 

вивчення історії 
інших держав 

Le coq gaulois, la 
légion d’honneur, la 

baguette 

 Читання з метою 
розширення 

словникового запасу 

Обговорення об’єктів, 
що символізують для 

нас Францію чи 
Україну 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 64-67 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
communication 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 13-14 

 Projet 2 
Présentations 

Презентація 
улюбленого 

регіону 
Франції 

Розвиток навичок 
проведення 
презентації 

La présentation, les 
regions de la France, 

le site Internet 

 Аудіювання з метою 
представлення себе 

Створення власної 
презентації та її запис 

 

Unité 5 Achats 
 Leçon 9 

Les courses du 
Висловлювати 

свої смаки, 
Спілкування в 
громадських 

Alimentation. 
Restaurant.  

Quantité précise et 
imprecise. Partitifs. 

Аудіювання з метою 
пошуку 

Дати відповіді на 
запитання з опорою 

CE:  
pp. 68-71 



mercredi переваги. 
Надати пораду. 
Зробити вибір. 

місцях Adverbes de quantité. 
Pronom complément 

d’objet en / 
Opposition sourde - 

sonore 

відповідності на прослуханий 
матеріал 

 Civilisation: 
Pour manger et 

boire en France… 

Традиційна їжа 
та напої в 
Франції 

Порівняння двох 
культур 

Le café, le vin, le 
fromage 

 Читання з метою 
порівняння 

Написати картку-гід 
про традиційні 

українські страви та 
напої 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 72-75 

 Leçon 10 
Au centre-ville 

Робити 
порівняння, 
уточняти. 

Розповісти про 
стан здоров’я. 

Використання 
мови в побутових 

ситуаціях 

Achats divers 
(habillement, santé, 

argent, courier) 

Comparaison. 
Pronoms adverbiaux de 

lieu en et y. / 
Opposition [s] – [z]. 

Аудіювання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Резюмування 
прослуханих ситуацій 

CE:  
pp. 76-79 

 Civilisation: 
Quelques 

curiosités bien 
françaises 

Цікаві факти з 
життя 

французів 

Розвиток навичок 
пошуку 

Le personnage, 
l’illustration 

 Читання з метою 
пошуку 

відповідності 

  

 Compétences 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 
communication 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 17-18 

Unité 6 Voyages / Projets 
 Leçon 11 

En route 
Телефонна 
розмова. 

Бронювання 
кімнати.  

На вокзалі. 

Використання 
мови в побутових 

ситуаціях 

Services: transports, 
hotel, station-service. 

Future.  
Pronoms relatifs 

qui,que, où / 
Consonnes fricatives 

Аудіювання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Розігрування діалогів 
на основі 

прослуханих 

CE:  
pp. 84-87 

 Civilisation: 
Des musées 

Наукові музеї 
та тематичні 

Мова як засіб 
пошуку 

La musée 
scientifique, le parc 

 Читання з метою 
розширення 

Порівняння 
французьких та 

 



scientifiques et 
des parcs 

thématiques pour 
tout savoir sur 
l’homme et son 

environnement... 

парки Франції інформації thématique, 
l’homme, lе futur, le 

passé 

словникового запасу українських музеїв та 
парків 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 88-91 

 Leçon 12 
Projet 3 

Quel vacancier 
êtes-vous ? 

Використання 
вивченого 

матеріалу для 
підготовки 

проекту 

Робота в групах Лексика вивчена в 
попередніх уроках 

 Аудіювання з метою 
пошуку необхідних 

виразів 

Підготовка до 
подорожі чи канікул 

в одну з 
франкомовних країн 

CE:  
pp. 92-99 

 Bilan langue   Перевірка вивченої 
лексики 

Перевірка вивченої 
граматики та 

фонетики 

   

 Bilan 
communication 

Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 19-20 

 


	Аудіювання/ Читання

