
Календарно-тематичне планування 
Навчальний рік________________Семестр_________Вчитель______________________________________Клас__________Підручник: Tout va bien! 2 

 
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 
Démarrage 

Знайомитися, 
розповідати 

про себе 
(професія, 

смаки, 
вподобання) 

Коректність та 
вміння вислухати 
співрозмовника 

Вирази, що 
найчастіше 

використовуються 
на уроці 

Alphabet phonétique 
international 

Французька абетка Заповнити анкету з 
інформацією про себе 

 

Unité 1 Au fil des jours 
 Leçon 1 

Nouvel emploi 
Вміти ставити 

запитання, 
підтримувати 

розмову 

Вибір улюбленої 
професії 

Le monde du 
travail: statuts, 

rapports, qualités, 
formations, carrière. 

Pronoms interrogatifs et 
démonstratifs. 

Adverbes. /  
Accent d’insistance 

dans la phrase. 

Читання з метою 
проходження тесту 

Представлення 
улюбленої професії 

Cahier 
d’exerci-
ces (CE): 
pp. 4-7 

 Civilisation: 
Pour une 

hôtellerie à la 
page! 

Характеристи-
ка різних 

франкомовних 
національнос-

тей 

Порівняння 
франкофонів та 

французів 

Belges, Suisses, 
Canadiens 

 Читання з метою 
порівняння 

Дати коротку 
характеристику 

українцям та 
французам 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 8-11 

 Leçon 2 
C’était 

comment avant? 

Опис подій, 
що 

відбувалися 
раніше 

Розвиток 
навичок опису 

Le monde de 
l’école, des jeux et 

des activités 
scolaires 

Imparfait et plus-que-
parfait.  

Pronom relatif dont. / 
Voyelles : révision. 

Аудіювання з метою 
дати відповідь на 

запитання 

Пригадати та 
розповісти ваші 

спогади дитинства 

CE:  
pp. 12-15 

 Civilisation: 
L’enseignement 

en France 

Освіта в 
Франції 

Стимулювання 
до самостійного 

пошуку 
інформації 

École, collège, 
lycée, Université 

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Порівняння 
французької та 

української систем 
освіти 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 16-19 



діяльності 
 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. 5-6 

Unité 2 Temps, contretemps 
 Leçon 3 

Plus de peur 
que de mal ! 

Розповідати та 
коментувати 

події 

Робота в групах Incidents et 
accidents divers 

Accord du participe 
passé. Alternance passé 

composé, imparfait. 
Adjectifs et pronoms 

indéfinis./ 
[b]-[d]-[g] 

Аудіювання з метою 
визначення вірного 

варіанту 

Розповісти про 
інцидент (нещасний 
випадок), що з вами 

трапився 

CE:  
pp. 20-23 

 Civilisation: 
C’est pour rire 

Гумор в 
Франції та 

інших країнах 

Знайомство з 
гумором різних 

країн 

Humour, jeux de 
mots, absurde 

 Читання з метою 
порівняння 

Визначити тип жартів 
та порівняти з 

жартами в нашій 
країні 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 24-27 

 Leçon 4 
Découverte de 

Fribourg 

Розвиток 
навичок опису 

Пісня як засіб 
збагачення 

словникового 
запасу 

Transformation des 
personnes, paysages 

et objets 

Expression du temps. 
Futur antérieur. / 
Les consonnes en 

position finale 

Аудіювання з метою 
пошуку слів 

Описувати 
представлені 
картинки за 

допомогою поданої 
лексики 

CE:  
pp. 28-31 

 Civilisation: 
Les transports 
au fil du siècle 

Історія 
розвитку 

транспортних 
засобів 

Робота в міні-
групах 

Les transports, le 
véhicule 

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Представити 
улюблений вид 

транспорту 

 

 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 
Détente! 

Французька 
кухня та 
музика 

Стимулювання 
інтересу до 
французької 

культури 

La recette, la 
cuisine, la chanson, 

l’interprète 

 Читання з метою 
збагачення 

словникового запасу 

Складання шарад та 
загадок, розповідь про 

улюбленого 
французького співака 

 

Unité 3 Terre des hommes 
 Leçon 5 

Sentiments... 
Навчитися 
описувати 
емоційний 

стан, почуття, 
відчуття 

Вивчення мови 
через літературу 

Sensations et 
sentiments 

Pronoms possessifs. 
Subjonctif present. / 
Voyelles nasales (1) 

Аудіювання з метою 
розвитку розуміння 

Описувати 
особливості різних 
емоційних станів 

CE:  
pp. 36-39 

 Civilisation: 
Le marriage et 
les traditions 

Весілля та 
особливості 
сімейного 
життя в 

франкомов-
них країнах 

Стимулювання 
інтересу до 
традиції та 

звичаїв інших 
народів 

Le mariage, les 
traditions, les 

coutumes 

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Порівняння весільних 
традицій 

франкомовних країн 
та України 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 40-43 

 Leçon 6 
Radio sport 

Висловлюва-
ти свою думку  

Робота в групах Le monde de la 
culture et des 

médias 

Alternance indicatif – 
subjonctif. 
Négation. / 

Voyelles nasales (2) 

Аудіювання з метою 
визначення 

правильності 
твердження 

Проведення дискусій 
на задані теми 

CE:  
pp. 44-47 

 Civilisation: 
Pleins feux sur 
les festivals de 

cinéma 

Кінофестивалі 
франкомовних 

країн 

Знайомство з 
французьким 

кінематографом  

Le festival, le grand 
prix, le cinéma 

 Читання з метою 
пошуку інформації 

Знайти та розповісти 
додаткову 

інформацію про 
відомі кінофестивалі 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 48-51 

 Bilan langue   Перевірка вивченої Перевірка вивченої    



лексики 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 Planète techno 
 Leçon 7 

Pour ou contre 
le progrès ? 

Висловлювати 
свої бажання. 

Наводити 
аргументи, 

заперечувати 

Виховання 
позитивного 
ставлення до 
технічного 
прогресу 

Environnement et 
société du futur. 

Conditionnel present. 
Expression de la 

condition. 
Expression de la cause./ 

Groupes 
consonantiques. 

Читання з метою 
визначення 

відповідності 

Розповісти про своє 
бачення майбутнього 

CE:  
pp. 52-55 

 Civilisation: 
On en parle, ils 

ont dit, elles 
accusent 

Навчитися 
висловлювати 
власну думку 

Виховання 
поваги до 

навколишнього 
середовища 

La pollution, 
l’écologie 

 Читання з метою 
подальшого 
обговорення 

Обговорення проблем 
забруднення 

навколишнього 
середовища 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 56-59 

 Leçon 8 
Une affaire à ne 

pas manquer 

Емоційні 
стани: 

роздратував-
ння, вагання, 
заспокоєння 

Розвиток 
культури 

спілкування 

“Modes d’emploi” 
de produits 

alimentaires et 
d’appareils 
ménagers 

Conditionnel passé. 
Expression de 

l’hypothèse. Expression 
de la consequence. / 

Semi-voyelles 

Аудіювання з метою 
пошуку аргументів 

Обговорення  
телефонних розмов 

CE:  
pp. 60-63 

 Civilisation: 
Concours 
Lépine: 

ingéniosité et 
astuce toujours 

Конкурс 
винаходів 

Стимулювання 
інтересу учнів до 
пізнання нового 

Le concours, 
l’invention 

 Читання з метою 
розширення 

словникового запасу 

Презентація власної 
ідеї чи винаходу 

 

 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 
Série noire 

Створення 
детективної 

історії 

Розвиток 
навичок 

написання творів 

Le roman, les 
personnages, le 

problème 

 Аудіювання та 
читання з метою 

написання детективу  

Написання та 
представлення своєї 
детективної історії 

 

Unité 5 Dans tous ses états 
 Leçon 9 

Problème de 
santé 

Висловлюва-
ти свою згоду, 

незгоду, 
вагання 

Робота в групах Le corps. 
Les maladies. 
Les animaux. 

Expression de la 
concession. 

Style indirect. / 
Les liaisons. 

Читання з метою 
аналізу тексту 

Обговорення ситуації 
«Домашні тварини в 

домі» 

CE:  
pp. 68-71 

 Civilisation: 
La protection 

sociale en 
France 

Соціальний 
захист в 
Франції 

Розвиток 
навичок аналізу 

інформації 

La protection, le 
médecin, l’aide 

 Читання з метою 
порівняння 

Порівняння систем 
соцзахисту в Україні 

та в Франції 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 72-75 

 Leçon 10 
Faits divers 

Вступати в 
розмову. 
Вітати та 

нагадувати 
про щось 

Використання 
мови в 

побутових 
ситуаціях 

Accidents et 
catastrophes 

Expression du but. 
Forme passive. / 

Le [ə] caduc 

Аудіювання з метою 
доповнення фраз 

Описувати певні 
факти та події 

CE:  
pp. 76-79 

 Civilisation: 
La presse en 

France 

Французька 
преса 

Розвиток 
навичок пошуку 

La presse, le 
journal, le magasin 

 Читання з метою 
аналізу 

Порівняння 
французької та 

української преси 

 

 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 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

Portfolio 
pp. 17-18 



діяльності 
Unité 6 Faits et merveilles 

 Leçon 11 
Contre du bon 
vieux temps 

Висловити 
вагання, 

смуток, жаль 

Казка як форма 
побудови 
розповіді 

Lexique du récit. 
Lexique 

administratif. / 
Révision. 

Participe présent et 
gérondif. 

Tournure présentative. 

Читання з метою 
продовження казки 

Розігрування казки на 
основі прочитаної 

CE:  
pp. 84-87 

 Civilisation: 
L’heure du 

conte 
francophone 

Казки в 
франкомовних 

країнах 

Мова як засіб 
пошуку 

інформації 

Le conte, le conteur  Читання з метою 
пошуку 

відповідності 

Порівняння 
французьких та 

українських казок 

 

 Compétences Перевірка всіх 
видів 

мовленнєвої 
діяльності 

   Перевірка навичок 
аудіювання та 

читання  

Перевірка навичок 
письма та говоріння 

CE:  
pp. 88-91 

 Leçon 12 
Projet 3 

Un hit-parade 
pas comme les 

autres! 

Використання 
вивченого 

матеріалу для 
підготовки 

проекту 

Робота в групах Лексика вивчена в 
попередніх уроках 

 Читання з метою 
пошуку 

відповідності 

Створення та 
представлення 

власної радіохвилі 

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
	Граматика/Фонетика

