
ПРАВИЛА КУРСІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 

ВСТУП 

Французький інститут в Україні організовує заняття з французької мови, базовий або спеціальний курс, для дітей, підлітків та 

дорослих, із використанням комунікативної методики, гарантуючи належний рівень викладання. 

 

1. ЗАПИС НА КУРСИ 
1.1 Періоди запису на курси та розклад занять груп визначаються відділом курсів заздалегідь. 

1.2 Бажаючі вивчати французьку мову обирають групу відповідно до свого рівня, який, за необхідності, визначається за 

результатом тестування під час періоду запису. 

1.3 Оплата за весь семестр навчання на курсах здійснюється готівкою в гривнях під час періоду запису. Вартість навчальних 

посібників не входить в суму оплати за навчання.  

1.4 Французький інститут відшкодовує вартість курсів лише у наступних випадках: 

- нещасний випадок або важка  хвороба слухача при пред’явленні медичної довідки і лише упродовж перших 7 днів  занять. 

У такому випадку Французький інститут відшкодовує слухачеві вартість курсів з вирахуванням 10% адміністративних витрат. 

- у випадку несумісності розкладу лише упродовж перших 7 днів  занять. У такому випадку Французький інститут відшкодовує 

слухачеві вартість курсів з вирахуванням 10% адміністративних витрат. 

Вартість курсів не відшкодовується після 7 перших днів від початку занять. 

1.5 Кожен слухач курсів має безкоштовний доступ до медіатеки за умови пред’явлення квитанції про оплату, що 
видається бухгалтерією. 
 

2. СКЛАД ГРУП ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ 

2.1 Відділ курсів залишає за собою право заміни викладача в групі після початку занять. 

2.2 Кількість слухачів у дорослій групі варіюється відповідно до вибору студента, заняття проходять у групах із 4 та 6 осіб 

або  у групі від 7 до 12, вартість варіюється відповідно до обраної студентом групи; у дитячій і підлітковій групах 

від 6 до 12 осіб. 

2.3 Групи, в яких нараховується менше, ніж 6 слухачів, будуть закриті або об’єднані з іншими групами. Інший 

розклад груп буде запропоновано. 

2.4 Перехід в іншу групу після початку семестру можливий за умови попереднього дозволу відділу курсів лише протягом 

перших двох тижнів занять за наявності вільних місць. 

 

3. ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

3.1 Заняття проводяться в аудиторіях Французького інституту в Україні (вул. Гончара, 84). 

3.2 Заняття, які припадають на святкові дні, переносяться на іншу дату. 

3.3 У випадку відсутності викладача та неможливості його замінити, заняття переноситься на інший день або на кінець сесії. 

Відділ курсів попереджає sms повідомленням про перенос заняття. 

3.4 Заняття проводяться французькою мовою. У разі виникнення складностей у навчанні, слухач може безкоштовно отримати 

заняття-консультацію згідно з розкладом консультацій. 

3.5 Заняття проводять франкомовні висококваліфіковані викладачі. 

3.6 Якщо слухач (дитина, підліток чи дорослий) заважає спокійному проведенню заняття, викладач має право попросити його 

звільнити аудиторію. У разі необхідності можуть бути викликані батьки разом із дитиною. 

3.7 Забороняється користуватись мобільним телефоном під час занять. 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

4.1 Процес оцінювання знань відбувається впродовж усієї сесії. Отже, старанність є важливою умовою. 

4.2 У кінці кожної сесії проводиться тестування. Для того, щоб перейти на вищий модуль, слухач має отримати прохідний бал, 

який становить 50/100 (оцінки за період сесії + тест наприкінці сесії). 

4.3 Батьки, які бажають отримати інформацію стосовно успішності своїх дітей, можуть звернутися з цього питання до 

викладача або до відділу курсів. 

4.4 Слухачі, які бажають отримати довідку про навчання на курсах французької мови, можуть зробити запит письмово на ел. 

адресу cours_de_francais@ifu.kiev.ua (написати прізвище, ім’я, номер групи, період навчання, назву організації). Слухачам, які 

пропустили більше 25 % занять за сесію, довідки не видаються.  
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RÈGLEMENT DES COURS 

 

PRÉAMBULE  

L’Institut français d’Ukraine organise des cours de français, de français général ou de spécialité, pour enfants, adolescents ou adultes 

d’après la méthode actionnelle et assure un niveau élevé d’enseignement. 

 

 INSCRIPTION AUX COURS  

1.1  Les périodes d’inscription, ainsi que les emplois du temps des groupes, sont fixés au préalable par service des cours. 

1.2   L’apprenant choisit un groupe conformément à son niveau, établi, le cas échéant, par un test d’évaluation, pendant la période 

d’inscription. 

1.3   Le paiement des cours est effectué en numéraire et en grivnas, dans son intégralité au moment de l’inscription aux cours.  Le 

coût du manuel n’est pas inclus dans le montant.  

1.4   L’Institut français ne rembourse que dans les cas suivants :   
     - accident ou maladie grave de l’apprenant le montant de l’inscription sur  présentation d’un certificat médical et dans le délai de 
7 jours seulement après le début des cours. Le remboursement est effectué en retenant 10% pour frais administratifs. 
- en raison d’incompatibilité d’emploi du temps uniquement dans le délai de 7 jours après le début des cours. Le remboursement est 
effectué en retenant 10% pour frais administratifs. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué au-delà du délai de 7 jours après le début des cours. 
1.5   Toute personne inscrite aux cours a un accès gratuit à la médiathèque sur présentation du reçu de paiement délivré par le 

service de la comptabilité. 

 

 2. COMPOSITION DES GROUPES  ET ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

2.1 Le service des cours de l’Institut français se réserve le droit de changer le professeur en charge d’un groupe en cours de 

session. 

2.2 Le nombre d’apprenants par groupe varie en fonction du choix effectué par l’apprenant groupes de 4, groupe de 6, groupe 

de 7 à 12 le tarif varie en fonction du choix de groupe opéré par l’apprenant; pour les groupes enfants et adolescents 

entre 6 et 12. 

2.3 Les groupes comportant moins de 3 inscrits sont fermés ou fusionnés. D’autres possibilités d’emploi du temps sont 

alors proposées.  

2.4 Aucun changement de groupe n’est autorisé sans l’accord préalable du service des cours. Les changements s’effectuent 

uniquement lors des deux premières semaines de cours sous réserve de places libres dans un autre groupe.   

 

      3. DÉROULEMENT DES COURS  

3.1 Les cours ont lieu à l’Institut français d’Ukraine (84, rue Hontchara) 

3.2 Les cours tombant sur des jours fériés sont reportés à une autre date  

3.3 Tout cours non assuré est remplacé soit pendant la session soit à la fin de cette dernière. Le service des cours prévient par un 

sms l’annulation d’un cours. 

3.4 Les cours se déroulent en français. En cas de difficulté d’apprentissage l’élève peut assister aux séances de tutorat qui sont 

gratuites et fixées au préalable  

3.5 les cours sont dispensés par des professeurs francophones hautement qualifiés. 

3.6  Tout apprenant (enfant, adolescent ou adultes) perturbant le bon déroulement du cours peut être exclu. Le service des cours 

convoque, dans ce cas, les parents des apprenants mineurs. 

3.7 L’utilisation du téléphone portable est interdite pendant les cours. 

 

4. ÉVALUATION DES CONNAISSANCES  

4.1 Une évaluation est effectuée  tout au long de la session. L’assiduité est donc primordiale.  

4.2 L’apprenant passe en test à la fin de chaque session. Pour accéder au module suivant, tout apprenant doit obtenir la note minimale 

de 50/100 établie grâce à l’évaluation continue et au test de fin de session.  

4.3 Les parents souhaitant être informés des progrès de leur enfant peuvent se renseigner auprès de l’enseignant ou de service des 

cours. 

4.4 Pour obtenir un certificat attestant le niveau obtenu, il convient de s’adresser au service des cours, de préférence par courriel 

(cour_de_français@ifu.kiev.ua), en indiquant  nom, prénom, numéro du groupe, période d’étude, nom d l’organisation pour laquelle 

le certificat est demandé. Aucun certificat n’est déliré à un apprenant qui a plus de 25% d’absences au cours de la session. 
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