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Окуу мөөнөтү 

 

2019-2020 окуужылы 

Курстун 

максаты: 

Курстун максаты – студенттерди  кесиптик окуусуна байланыштуу 

француз тилинде сүйлөшүү кептерди түшүнүп жана айта билүүнү 

калыптандыруу. Француз тилин иш жүзүндө   жөнөкөй кептер аркылуу 

колдонуу  билүүнү  4 тараптуу  ишке  ашыруу: окуу,   угуп түшүнүү,  

сүйлөшүү  жана жазуу жүзүндө .  тыбыштардын жана сөздөрдүн туура 

айтылыш техникаларын ( көндүмдөрүн) калыптандыруу.   Иш жүзүндө  

француз  тилинде кездешүүчү кептердин айтылыш өзгөчөлүктөрүн  

таанып  билүү  ,  күнүмдүк  турмушта ,маданий,  коомдук жайларда 

колдонулуучу жөнөкөй, алака кептерди сүйлөй   билүүнү  өздөштүрүү  

   

Курстун 

кыскача  баяны: 

Бул программада  француз тилин окуп үйрөнүүдөгү атайы 

ЖОЖдун студенттерие карата   түзүлгөн стандартка негизделип так жана 

белгилүү усулдук система аркылуу түзүлдү. Берилген  курс негизинен 

алганда  баарлашуунун оозеки жана жазуу түрүндө турмушта 

керектелүүчү: таанышуу/телефон аркылуу сүйлөшүү/ француз 

тилдүү кээ бир өлкөлөргө барганда жана кызмат тууралуу 

баарлашуу/билет сатып алуу/ билет брондоо/гостиницадан орун 

сактоо/ ресторанда заказ кылганды билүү/магазинде соода 

кылуу/врачка кайрылуу/банктан  акча салуу жана башка турмушта 

кездешүүчү ар кандай кырдаалда керектүү түшүнүк кепртерин 

сүйлөй билүүнү үрөнүүгө багытталган.  

Пре реквизиты Берилген курсту түшүнө билүү жана өздөштүрүү үчүн төмөнкүлөр 

калыптанышы керек: 

 Тыбыштардын туура ,так айтылышы жана окулушу 

 Грамматикалык түзүлүштөрдүн негизин түшүнүү  

 Мурдатан даярдалган жэ даярдалбаган монологиялык кептерди 

сүйлөй билүү. 

 Окуп үйрөнгөн темалар боюнча баарлаша билүү 

 Күнүмдүк тапшырма берилген  көнүгүүлөрдү аткаруу билүү 

Словарь менен өз алдынча окууну билүү. 

Пост реквизиты 

Курсту бүткөндө 

эмнени билүүгө 

тийиш: 

Окуу курсун бүткөндөн кийин студенттер профилдик деңгээлде 

төмөнкүлөрдү билүүгө тийиш: 

 Текстерди түзүүну  жана которууну 

 Берилген текстерге суроолорду бере билүү   

 Берилген тексти өз сөзү менен айта билүүнү 

 Граматиканын баштапкы негизин түшүнүүнү 

 Макал-лакаптарды жаттаган ырларды эске тута билүү 



Компетенции Практикалык окутуу кырдаалы менен биргеликте билим берүүчүлүк жана 

тарбия берүүчүлүк максаттар ишке ашырылат. 

Чет тилдерди билим берүүчүлүк  максатта окутуу инсандын  руханий 

дүйнѳсүн байытуу болуп саналат. 

 бул ѳздѳштүрүп жаткан ѳлкѳнүн тилинин тарыхый баалуктары жана 

маданиятынын биригүүсү; 

 ишмердүүлүктүн каалаган тармактарында инсандын билим 

берүүчүлүк кызыкчылыгын профессионалдык деңгээлде  

канааттандыруу, чет тилдин катарында, системасында, эне тилдик 

окшоштуктарда,,  айырмачылыктарында билимди ѳнүктүрүү;  

Тарбия берүүчүлүк максатта чет тилдерге студентти окутуу; 

 дүйнѳдѳгү ой-баалуулук багытынын компетенциясы (тиричилик 

багыттарды так аныктоо; дүйнѳдѳгү маданият багыттары; ѳз 

ѳлкѳсүнүн, тилин ѳздѳштүрүп жаткан ѳлкѳнүн тарыхынын 

багыттары) ; 

 социалдык карым-катыштын компетенциясы (коомчулук, жамаат, 

үй-бүлѳ, достор, ѳнѳктѳштѳр менен  баарлашуунун билүү); 

 конфликтология  боюнча компетенция (чыр-чатакты токтото 

билүү, чыр-чатак кырдаалын чече билүү); 

 кызматташуудагы компетенция. 

 социалдык шайма-шайдыкты камсыз кылуу компетенциясы, 

 толеранттуулук, айланадагыларга болгон чыдамдуулук, бѳлѳк 

улуттарга, динге, элге  болгон сый-урмат.   

      Компетенция – бул профессионалдуу ишмердүүлүктү иш жүзүнѳ 

ашыруудагы билим менен кѳндүмдѳрдүн жыйындысы. Чет тилди окутуудагы 

компетенттүү мамиле студенттин тилдик компетенттүү ой жүгүртүүсү  

аркылуу   бѳтѳн тилдик коммуникативдик маданиятка ээ болуусу.  

Жогорку билимдеги чет тилди ѳздѳштүрүүнүн биринчи баскычы – бакалавр 

деңгээлинде – биринчи кезекте бѳтѳн тилдик коммуникативдик 

компетенцияны ѳнүктүрүүгѳ багытталган.  

Коммуникативдик компетенция:  

Бѳтѳн тилдик коммуникативдик компетенция ѳзүнѳ тилдик, сүйлѳѳ жана 

социалдык-маданий компетенцияны камтыйт.  

Тилдик компетенция сүйлѳѳ маданиятын, адабий норманы сактоо, тилдик 

курамды окууну болжолдойт; тилдик бирдикти адекваттуу колдонуу жана ага 

улуттук-маданий семантика аркылуу мамиле кылуу жѳндѳмдүүлүгү.  



Сүйлѳѳ компетенциясы – бул сүйлѳѳ  журүм-турумунун эрежелерин билүү. 

Ар кандай кырдаалдарда сүйлѳѳ элементтерин турмуш-тиричилик сүйлѳѳдѳ 

колдонуу.  

Социалдык-маданий компетенция – ѳзүнѳ социалдык жана маданий 

жашоону камтыйт, ѳзүнүн эле эмес бѳтѳн  маданиятты, бѳтѳн тилди  билүү, 

кырдаалга анализ жасоого үйрѳнүү, баа бере билүү, маселени чечүүнүн 

жолдорун табуу жана алдыга койгон максатка жетүүгѳ умтулуу. 

Когнитивдүү(билүүчүлүк) компетенция – жалпы жана атайын кѳндүмдѳрдү 

ѳнүктүрүү; маданиятты жана ѳз алдынча тилди үйрѳнүүнүн ыкмалары жана 

каражаттары менен жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу.      

студенттерди тааныштыруу.  

Маалыматтык компетенция – даярдык жана заманбап маалымат 

булактарына болгон муктаждык, ошондой эле билүү жыйындысы: керектүү 

маалыматтарды ар кандай булактардын жардамы менен табуу, 

мультимедиалык каражатты колдонуу менен анын чындыгын аныктоо, 

маанилүү жаңылыгы; коюлган маселеге жана кырдаалга жараша маалыматты 

иштеп чыгуу; маалыматты архивдѳѳ жана  сактоо; аны кеңири спектирдеги 

маселеге колдонуу. 

Профессионалдык компетенция – профессионалдык чѳйрѳдѳ ѳзүнүн билим 

деңгээлин кѳтѳрүү, ар дайым билимин толуктоо, окууну үйрѳнүүгѳ умтулуу, 

чет тилди ѳздѳштүрүүнү ѳз алдынча ѳздѳштүрүү. 

Курстун 

талаптары: 
 Сабак учурунда активдүү болуш үчүн студенттер француз тилин 

сүйлөөгө кызыктар болуусу зарыл 

  Үй иши сөзсүз аткарылган  болушу керек 

 Сабакты калтырбашы керек  

 Калтырылган сабактар  кайра тапшырылышы керек 

 Калтырылган сааттарга штрфной балдар коюлат 

  Ар бир бөлүмдөр боюнча студенттин баары суралат   

Сабак өтүү  

  ыкмалары: 

Баарлашуу/ ролдук оюндар/, ачык сабактар үчүн сценарий ойлоп табуу/    

аудио/видео/ курстары Практикалык иштер  
 

Билим текшерүү 

жолдору: 

Студенттин рейтингин аныктоо зарылчылыгынын негизинде диагностика 

жана маалымат алуу максатында текшерүү жүргүзүлѳт. 

Текшерүүнү уюштуруунун методологиялык базасы профессионалдуу 

компетенциянын базалык деңгээлин контролдоого ылайык келген 

компетентүү мамиле,  

Дисциплинаны үйрѳнүүдѳ кийинки контролдун түрлѳрү иш жүзүнѳ 

ашырылат. 

 Күндѳлүк контрол ар бир сабакта ѳтүлѳт (текст түрүндѳ лексиканы 

ѳздѳштүрүүнү текшерүү, оозеки окууну сурамжылоо жана тексттерди 

которуу жана сѳздүк диктанттар). 



 Чек контролу (модулдар) билимди  баалоону карайт, учурдагы 

баалардын негизинде ар бир дисциплина боюнча жана  ѳтүлгѳн 

материалдар боюнча студенттердин билими жана кѳндүмдѳрү 

алардын ар бир иш боюнча сабактардан алгандарынын негизинде. Ар 

бир семестр боюнча 2ден модул. Кафедра жана деканат тарабынан 

бекитилген күнү студенттер модулдарды тапшырышы керек. Курсттун 

аралыгында студент 4 модул тапшырышы керек. Эгерде  рейтинг-

контрол учурунда студент белгилүү себептерден улам  модулду 

тапшыра албаса,  факультеттин деканынын уруксаты менен модул 

тапшырганга уруксат  берилет. Сабакты калтырганга  айып бал 

салынат, топтогон балынан айып бал алынат. 

 Жыйынтык контролу 3-4- семестрдин аягында экзамен түрүндѳ 

ишке ашырылат. Контролдун обьектиси болуп тилдик 

ишмердүүлүктүн бардык түрлѳрүндѳгү коммуникативдик кѳндүмдѳр 

саналат (аудиолоштуруу, сүйлѳѳ, окуу, кат),үйрѳнгѳн материалдын  

кыскартылган тематикасы. 

Окуунун жыйынтыгы боюнча баалардын саны рейтинг системасынын 

жобосунун негизинде бекитилет. Студенттердин рейтинги кийинки 

компоненттер аркылуу коюлат: 

Күндѳлүк контрол -40 балл; Чек контролу -40 балл; Жыйынтык 

контролу - 20 балл.  

85 -100 балл — «Эң жакшы» 

70 - 84 балл—«Жакшы» 

5 0 - 69  балл — «Канааттандырарлык» 

  Кошумча   упай 

топтоо: 

 чыгармачылык иштерди аткаруу (слайд түзүү, буклет жасоо);  сабактан 

тышкаркы француз тили боюнча иш чараларга активдүү катышуу 

 Эскертүү: 

 

Студенттин өздүк иши: Бул китеп менен жана сөздүк менен иштей 
билүү, уга билүү жана түшүнүү окуу жана окуганын түшүнө билүү керек. 
Студент койгон максатына жетүү үчүн көп аракет (кылуусу) керек. 
СРС түрү 1. Өз алдынча аудиторияда иштөө 
                  2. техникалык каражаттарды колдонуу менен өз алдынча 
иштөө 
                  3. өз алдынча сабактан кийин иштөө 
 

  Негизги жана 

кошумча 

адабияттар  :   

 

 
1. Le  français  à  Grande   Vitesse »  par   S . Truscott - M.Mitchell , 

B.Tauzin  1994  Paris 

2. Objectif  Béatrice Tauzin,  Anne –Lyse  Dubois EXPRESS  1 le 

monde professionel en français  2006 Paris 

3. Бизнес курс французского языка  В.Г. Матвиишин, В.П.Ховшун 

4. Французский яз. И.Н.Попова, Ж.А.Казакова  испр.2005 

5. Французский язык за 16 уроков Т.Н.Савина 



6.  Французская грамматика  О.С.Кобринец 

7. «Alter ego A1», Annie Berthet , Catherine Hugot , Béatrix 

Sampsonis , Monique Waendendries 

8. «200 тем французского языка» , Сологуб А.А. 

9. Grand dictionnaire contemporain français – russe  

Французско- русский словарь , К.А. Ганшина 
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 Контактные  часы Tem

ps 

  Задание п СРСП Temps 

1 La langue Français 2 h  1  L’article defini et indefini 1h 

2 Dire qui on est et où on habite 
Le   verbe   être 

2h  2 

 

D’entrer en contact  avec quelqu’un 1h 

3 Ravi de vous connaître L’article   2 h 

 

 3 La carte de visite   Le  nom 

 

1h 

4 Un visa s’il vous plaît 2 h 

 

 4 Le present d’avoir et être  1h 

5 Voici un formulaire  2 h 

 

 5 Les nationalités 1h 

6 Au consulat Les  verbes  en -er 2 h 

 

 6    Ma biographie 1h 

7     S’il vous plaît 2 h 

 

  7 Les verbes du 1ère  groupe 1h 

8 Vous travailler dans quoi ? 2 h 

 

 8 L’adjectif   Parler de soi  (A .p 54)   

 

1h 

9 Compt. Jusqu’à     59    

Mes parents 

2 h 

 

 9 L’intorogation  

Ma famille                                      

1h 

10 Quelle sont vos habitude en avion ? 2 h 

 

 10 

11 

Mon aime 

Quelle sont vos habitude en avion ? 

1h 

11  MODUL  I 1h  Ma journée de travaille 

12 Pays d’Europe  p.14 Expresse métode 2 h 

 

 12 

 

13 

EN France 60%des entreprises sont 

familiales .  

 Bienvenue à Paris ! 

1h 

13 Bienvenue à Paris ! 2 h    14 

15 

L’adjectif   possessif 

Les saisons de l’anée 

1h 

14 Ecrire une lettre 2h 

 

 16 

17 

Ecrire une lettre   

Ecrire une lettre 

 

15      

Allô, c’est de la part de qui ? 

 

 

2h 

  18 

19 

Mon ami 

Les verbes  irrégulières 

1h 

 16 Les jour de la semaine 

Compter jusqu’à 99 

2h  20 

 

21 

La  direction d’une entreprise 

française 

1h 

 17 Ne quitez pas!   2 h  22 

23 

 

Savoire faire une reservation      

  Savoir conversation téléphonique                                             

1h 

18 Les verbes Répondre 

attendr,dessendre,entendre 

  24 

25 

Parler  de notres  hôtels 1h 

19 Laissez un maissageaprès le bip 

sonore !   

2 h 

 

 26 

27 

Savoir faire une lettre 

( ecrir une lettre) 

1h 

  

20 

 

 Attention départ 

 

2 h 

 28 

29 

Les verbes atendre  et prendre 
A l’hôtel.(200.à la p.58) 

1h 

21 Bon voyage p .  50  express objet 2 h  30 Bien venu à Paris !  

  

22 Informations voyageurs 

Tu es où 

  31 Lessez un message après...   p.3    



 

 

 

23 P our aller à l’aéroport 

 

2 h    1h 

24                                              MODUL   II   

25 En bus avec Elanbus 

Une  lettre  d’un client  français .  

2 h   Ma journée de travaille 1h 

26 C’est un voyage d’affaire 

 

2 h  32 Quelle est votre habitudes ? 1h 

       

27  Voilà votre clé 2 h  33 Trouver un hôtel 1h 

28 Centrale Hôtel, bonjour ! 

Comprendre des annonce immobilière 

2h  34 Questionener à propos d’une 

réservation 

1h 

29 Je Peux   visiter 2h  35 

 

Décrire une appartement p.66 1h 

30 Compter jousqu’à mille 

 

2h  36   Décrire une hôtel Compter jusqu’à 

100 p34 

1h 

31 Donner une opinion . Dire des nuance 2h  37   Une question d’étoiles révision 1h 

32 Loué p.69 formuler une lettre formelle  2h   Le voyage  200 thème 1h 

33 Raconter une événement passés 2h  38 Quelles entreprise français 

connaissez-vous... ? Regard : p30-  

1h 

34    Vous avez choisi 

Demender ce sue vous souhaitez 

acheter, commander  

2h  39 Demender ce sue vous souhaitez 

acheter, commander 

1h 

35 Interroger sur /décrire un produit, un 

plat Vous avez une réservation ? 

2h   Redigez des indication 1h 

36 Critiquer, exprimer votre 

insatisfaction !C’est inacceptable ! 

2h  40 ( le plan) pour aller de l’Université 

à chez toi  

1h 

37 Dire la chronologie   2h  41 Demander un conseil/ un service 1h 

 38 Demander l’addition, la somme totale, 

le prix  

 2h  42  1h 

          

       

        

       

       

       

       

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Модул боюнча даярдануу 

суроолору 

1  2 Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

 

2  4  

3  3  

 ИТОГО часов   

 

Оз алдынча иштөө графиги 

№ Жумасы  

айы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сумм

ы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Күндөлүк 

текшерүү 

15 15 10 40 

баллов 

2 Тапшыруу 

мөөнөтү  

30 09 - 5.10. 

2019г. 

5.11 – 15.11.     2019г. 12.12 – 17.12     2019.  

 

 

 

 

 

 

*СӨИ – студенттердин өзалдынча иштери. 

эскертүү:  жыйынтыктоочу жана чектелген текшерүүлөр ОУБ (окуу усулдук 

бөлүмү)тарабынан белгиленет 

 

 

 

   


