
Календарно-тематичне планування 
Навчальний рік________________Семестр_________Вчитель_____________________________________Клас__________Підручник: Tout va bien! 3 
 

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 
En tête 

Знайомитися, 
спілкуватися з 

однокласниками 

Перевірка навичок 
розуміння та 

говоріння 

Повторення 
вивченої лексики 

Повторення вивченої 
граматики 

Аудіювання з метою 
визначення вірності 

твердження 

Написати листа другу 
(подрузі) 

 

Unité 1 À cœur ouvert 
 Leçon 1 

S’il vous plaît, 
ayez la pêche! 

Розуміти та 
висловлювати 

думку стосовно 
різних питань 

Важливість 
спорту в житті 

людини 

Activités de loisirs 
et sportives. 

Pronoms interrogatifs. 
Expression de quantité 

indéfinie. 

Аудіювання з метою 
виділення лексики 

Розповісти про 
улюблені види 

спорту 

Cahier 
d’exerci-
ces (CE): 
pp. 4-7 

 Civilisation: 
Planète jeux 

Ігри в 
франкомовних 

країнах 

Навички пошуку 
інформації 

Le jeu de 
pichenottes, l’awalé 

 Читання з метою 
порівняння 

Представити ваші 
улюблені ігри 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 8-11 

 Leçon 2 
À cheval sur 
deux siècles 

Розуміти та 
обговорювати 
різні соціальні 

теми 

Розвиток 
навичок 
розповіді 

La vie au fil des 
jours (rites et 
événements) 

Temps du passé 
(imparfait, passé 

composé, passé simple, 
plus-que-parfait) 

Аудіювання з метою 
коментувати почуте 

Розігрування різних 
життєвих ситуацій 

CE:  
pp. 12-15 

 Civilisation: 
Famille, je vous 

aime! 

Французька 
родина 

Виховання 
поваги до 
сімейних 
цінностей 

La famille, la couple  Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Порівняння 
французької та 

української родин 

 

 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 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 5-7 



мовленнєвої 
діяльності 

читання  

Unité 2 Tout yeux, tout oreilles 
 Leçon 3 

Flash infos 
Вміти 

спілкуватися на 
соціальні та 

політичні теми 

Робота в групах Le monde du 
travail : conflits, vie 

syndicale et 
associative 

Pronoms complements. 
Expression du temps. 

Аудіювання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Обговорення 
соціальних та 

політичних проблем в 
Франції та в Україні 

CE:  
pp. 20-23 

 Civilisation: 
Les syndicats et 

la vie 
associative en 

France 

Робочі та 
соціальні 

об’єднання в 
Франції 

Стимулювання 
до подачі ідей 

Le syndicat, la 
solidarité 

 Читання з метою 
порівняння 

Представлення 
власних ідей щодо 

покращення 
соціального 
становища 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 24-27 

 Leçon 4 
Prêts à en 
discuter? 

Організовувати 
та брати участь 

в дебатах 

Виховання 
поваги до 

співрозмовника 

Mouvements de 
pensée et vie 

politique 

Subjonctif. 
Alternance indicatif - 

subjonctif dans les 
complétives.  

Аудіювання з метою 
вибору правильної 

відповіді 

Організація та 
проведення дебатів на 

обрану тему 

CE:  
pp. 28-31 

 Civilisation: 
Vous avez 

dit…politique? 

Політика в 
Франції 

Розвиток 
навичок пошуку 

La politique, la 
partie, Marianne 

 Читання з метою 
проходження тесту 

Порівняння 
політичного життя 
Франції та України 

 

 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. 8-10 

Unité 3 La langue bien pendue 
 Leçon 5 

Liaisons fatales 
Вміти 

спілкуватися на 
загальнокуль-

Вивчення мови 
через літературу 

Pour parler de la 
langue : mots, 
associations de 

Pronoms relatifs 
composes. Expression 

du lieu. 

Аудіювання з метою 
розвитку розуміння 

Порівняти мовні 
особливості 

французької та 

CE:  
pp. 36-39 



турні теми 
(мова, 

кінематограф, 
мистецтво) 

mots, images, 
registres 

української мов 

 Civilisation: 
Périple à travers 
le français parlé 

Особливості 
розмовної 

французької 
мови 

Порівняння 
тенденцій до 
змін у мовах 

Le périple, le verlan, 
le joual  

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Порівняння змін в 
розмовній 

французькій та 
українській мовах 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 40-43 

 Leçon 6 
La Ferme du 

Bonheur 

Аналізувати 
статті з преси 

Робота в групах Pour parler des arts: 
peinture, cinéma, 

musique… 

Expression du temps. 
Opposition et 
concession.  

Mise en relief. 

Читання з метою 
резюмування 

Обговорення та 
аналіз прочитаних 
(почутих) статей 

CE:  
pp. 44-47 

 Civilisation: 
Presse et 
cinéma 

francophones 

Обговорення 
франкомовної 

преси та 
кінематографу 

Вивчення мови 
через кіно та 

пресу 

Les journaux, le 
cinéma 

 Читання з метою 
пошуку інформації 

Обговорення 
представлених газет 

та фільмів 

 

 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. 11-13 

 Projet 
Au sommaire 
de ce numéro 

Створення 
власної газети 

Розвиток 
навичок пошуку 

та аналізу 

Le titre, le chapeau, 
la citation, 

l’illustration 

 Читання з метою 
аналізу тексту 

Написання та 
представлення 
газетної статті 

 

Unité 4 Le marché en main 
 Leçon 7 

Au pays des 
chasseurs de 

Спілкуватися на 
тему роботи, 

економіки 

Розвиток 
логічного 
мислення 

Le travailleur et le 
marché du travail 

Expression de la cause. 
Expression de la 

conséquence. 

Аудіювання з метою 
пошуку помилок 

Представлення  
професії своєї мрії 

CE:  
pp. 52-55 



têtes Expression du but. 
 Civilisation: 

Méli-mélo pour 
parler du boulot 

Жарти та відомі 
вирази пов’язані 

з роботою 

Використання 
гумору (жартів) 

при вивченні 
іноземної мови 

Les sentences, les 
blagues, les phrases 

célèbres 

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Обговорення роботи 
та відношення до неї 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 56-59 

 Leçon 8 
La publicité 

Вміння 
коментувати та 

описувати 
картинки, статті 

Послідовність 
викладення 

думок 

Cuisine et 
gastronomie: les 
aliments, le vin 

Expression de la 
comparaison. Participe 

présent et gérondif. 
Passif impersonnel. 

Аудіювання з метою 
заповнення таблиці 

Написання та 
представлення 

рекламної статті 

CE:  
pp. 60-63 

 Civilisation: 
Convivalité et 

bonnes 
manières 

Правила 
хорошого тону 

Виховання 
ввічливості та 

культури 
поведінки 

Les règles de la 
bienséance 

 Читання з метою 
розширення 

словникового запасу 

Порівняння традицій 
харчування в Франції 

та в Україні 

 

 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. 17-19 

Unité 5 Les pieds sur terre 
 Leçon 9 

Le 
réchauffement 
de la planète 

Ведення 
дискусій, щодо 

науково-
технічного 
прогресу 

Робота в групах Le monde des 
sciences et de la 

technique 

Expression de la 
condition.  

Expression de la 
hypothèse. 

Читання з метою 
аналізу тексту 

Обговорення 
досягнень науки та 

техніки та 
відношення до них 

CE:  
pp. 68-71 

 Civilisation: 
La recherche 
dans tous ses 

états 

Відомі 
французькі 

науковці 

Розвиток 
навичок аналізу 

інформації 

La recherche, le 
scientifique 

 Читання з метою 
дати відповіді на 

запитання 

Написати заголовок 
статті, що відображає 

ситуацію з 
дослідженнями в 

 



Україні 
 Compétences Перевірка всіх 

видів 
мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 72-75 

 Leçon 10 
La goutte d’or 

Розуміння та 
обговорення 

уривків сучасної 
літератури 

Стимулювання 
позитивного 
ставлення до 

мови, що 
вивчається 

La métropole: 
population, 
urbanisme, 

environnement, 
urbain 

Le discours rapporté. Аудіювання з метою 
аналізу тексту 

Порівняння 
особливостей 

Парижу та великих 
міст України 

CE:  
pp. 76-79 

 Civilisation: 
Paris encore et 

toujours 

Історичні події, 
що мали місце в 

Парижі 

Розвиток 
навичок пошуку 

La chronologie, 
l’événement  

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Пошук та 
представлення подій 
пов’язаних з історією 

Парижу 

 

 Projet 
Un long séjour 

en pays 
francophone 

Підготовка до 
подорожі в 

франкомовну 
країну 

Стимулювання 
до самостійної 

позакласної 
роботи  

La ville, le quartier, 
les transports, le 

logement 

 Читання з метою 
аналізу прочитаного 

Написати 
запрошення на свято, 
яке ви влаштовуєте 

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. 20-22 

 
 
 


	Фонетика

