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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 в 7 

семестрі 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні 

науки» 
 (шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 3 

Спеціальність 

035 «Філологія» 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
035.05 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

4- ий 
 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180 год. 

7-ий 
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 7 год. в 

7 сем. 

самостійної роботи 

студента – 4 в 7 сем. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

«бакалавр» 

 

-   

Практичні, семінарські 

112 год. 
 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

68 год. 
 

 

Вид контролю:  

Немає у 7-му семестрі 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 у 

8-му семестрі 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні 

науки» 
 (шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

035 «Філологія» 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
035.05 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

4- ий 
 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 год. 

8-ий 
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Освітньо-

кваліфікаційний 

-   

Практичні, семінарські 
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аудиторних – 8 год. в 

8 сем. 

самостійної роботи 

студента – 4 в 8 сем. 

рівень:  

«бакалавр» 

 

80 год. 
 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

40 год. 
 

 

Вид контролю:  

Екзамен у 8-му семестрі 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 62% до 38% 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Курс «Основна мова (французька)» спрямований на набуття студентами французької 

філології 4 курсу навичок усного і письмового висловлювання високого рівня, збагачення 

їхнього лексичного запасу абстрактною лексикою, синонімами, фразеологічними зворотами, 

приказками і прислів’ями. Курс покликаний розвинути навики усного говоріння у формі 

дискусій на теми проблем сучасного суспільства, поглибити знання синтаксису різного типу 

складнопідрядних речень (підрядних речень-підметів, означень, умовних, відносних 

підрядних речень), розвинути навики лексико-граматичного аналізу і аналітичного 

обговорення невідомого тексту з невідомою абстрактною лексикою.  

Завдання:  

1. Ознайомити студентів з новою абстрактною лексикою, фразеологією через тексти, узяті 

з сучасних дискусійних періодичних видань та вправи.   

2. Організувати дискусії на суспільно-актуальні теми відповідно до тематики вивченого 

матеріалу.  

3. Поглибити навики володіння синтаксичних конструкцій, пояснити особливості 

функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у 

складнопідрядному реченні різних типів і відповідно до лексичних і стилістичних 

нюансів.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

  фразеологічні звороти з заданим ключовим словом, лексичний матеріал, теоретичний 

матеріал з синтаксису; 

  складні граматичні конструкції та застосовувати правила синтаксису складного 

речення. 

вміти:  

 давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи 

підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком.  

 виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з 

метою точної передачі більш тонких відтінків смислу. 

 розуміти достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням на абстрактні або 

складні теми поза сферою інтересів студента.  

 впізнавати широке коло ідіоматичних виразів та колоквіалізмів, виділяючи зміни 

реєстрів мовлення. 

 писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи 

відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, 
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з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи 

логічним висновком.  

 писати чіткі, детальні, зв’язні та розгорнуті описи і вигадані тексти впевненим, 

особистим, природним стилем, що відповідає рівню уявного читача.  

 писати чіткі, добре структуровані твори на складні теми, підкреслюючи основні 

положення. 

 досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, 

доказами та відповідними прикладами. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

7 семестр. Змістовий модуль 1. Освітня сфера 

Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Шкільне виховання» (Текст «Чого варті 

вчителі?» 

Тема 2. Граматична компетенція. Підрядні атрибутивні речення. 

Тема 3. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 7 ст. 461, Текст № 8 ст. 463.   

Тема 4. Розвиток письмового та усного мовлення з носієм французької мови (студентом-

практикантом, скерованим Посольством Франції в Україні). 

 

7 семестр. Змістовий модуль 2. Суспільна сфера 

Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Професійна реалізація жінки у сучасному 

суспільстві» (Текст «Вона мала все, щоб досягти успіху») 

Тема 2. Граматична компетенція. Підрядні речення умови (класичного та змішаного типу). 

Тема 3. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 7 ст. 462, Текст № ст. 463. 

Тема 4. Розвиток письмового та усного мовлення з носієм французької мови (студентом-

практикантом, скерованим Посольством Франції в Україні). 

 

7 семестр. Змістовий модуль 3. Економічна сфера 

Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематики «Підробки» (Текст «Наплив підробок»), 

«Ринок праці» (Текст «У неї було все, щоб досягти успіху»).  

Тема 2. Граматична компетенція. Підрядні речення-підмети.  

Тема 3. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 3 ст. 454, Текст № 4 ст. 456.   

Тема 4. Розвиток письмового та усного мовлення з носієм французької мови (студентом-

практикантом, скерованим Посольством Франції в Україні). 

 

8 семестр. Змістовий модуль 1. Суспільна сфера 

Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Заручники в Нейї» (Тексти «H.B. 

L’incroyable menace», «La rançon-record et le marchandage terrifiant de Sarkozy», «Conseil de 

guerre à l’Intérieur. Les cauchemars de la nuit») 

Тема 2. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Заручники в Нейї» (Тексти «Le procureur 

dans la classe. Vaines recherches», «Sortira, sortira pas?», «La décision. La fin») 

Тема 3. Граматична компетенція. Фінальні підрядні речення (підрядні речення мети). 

Тема 4. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 1 с.451, Текст № 3 с.454, 

Текст № 4 с.456. 

Тема 5. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 7 с.461, Текст № 8 с.463, 

Текст № 9 с.465. 

 

8 семестр. Змістовий модуль 2. Особиста сфера 

Тема 6. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Здоров’я» (Текст «La médecine et nous», 

«La relation des français avec leurs médecins», «Médecins sans frontiers / Médecins du monde») 

Тема 7. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Здоров’я» (Текст «La première greffe totale 

du visage est française», «Le journal d’un corps», «Les doigts dans le nez») 
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Тема 8.Граматична компетенція. Каузальні підрядні речення (підрядні речення причини). 

Тема 9. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 10 с.467 , Текст №13 с.472, 

Текст №16 с. 477. 

Тема 10. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 17 с.479, Текст № 18 

с.480, Текст № 19 с.482 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб ін

д 

ср л п лаб ін

д 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

7 семестр 

Змістовий модуль 1. Освітня сфера 

Тема 1. Усна 

мовленнєва 

компетенція. Тематика 

«Шкільне виховання» 

(Текст «Чого варті 

вчителі?» 

16 0 11 0 0 5       

Тема 2. Граматична 

компетенція. Підрядні 

атрибутивні речення. 

15 0 9 0 0 6       

Тема 3. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. 

Текст № 7 ст. 461, 

Текст № 8 ст. 463. 

15 0 9 0 0 6       

Тема 4. Розвиток 

письмового та усного 

мовлення з носієм 

французької мови 

(студентом-

практикантом, 

скерованим 

Посольством Франції 

в Україні). 

15 0 9 0 0 6       

Разом – зм. модуль 1 61 0 38 0 0 23       

Змістовий модуль 2. Суспільна сфера 

Тема 5. Усна 

мовленнєва 

компетенція. Тематика 

«Професійна 

реалізація жінки у 

сучасному 

суспільстві» (Текст 

«Вона мала все, щоб 

досягти успіху») 

14 0 9 0 0 5       

Тема 6. Граматична 14 0 9 0 0 5       
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компетенція. Підрядні 

речення умови 

(класичного та 

змішаного типу). 

Тема 7. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. 

Текст № 7 ст. 462, 

Текст № ст. 463. 

15 0 9 0 0 6       

Тема 8. Розвиток 

письмового та усного 

мовлення з носієм 

французької мови 

(студентом-

практикантом, 

скерованим 

Посольством Франції 

в Україні). 

15 0 9 0 0 6       

Разом – зм. модуль 2 58 0 36 0 0 22       

Змістовий модуль 3. Економічна сфера 

Тема 9. Усна 

мовленнєва 

компетенція. 

Тематики «Підробки» 

(Текст «Наплив 

підробок»), «Ринок 

праці» (Текст «У неї 

було все, щоб досягти 

успіху»). 

16 0 11 0  5       

Тема 10. Граматична 

компетенція. Підрядні 

речення-підмети. 

15 0 9 0 0 6       

Тема 11. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. 

Текст № 3 ст. 454, 

Текст № 4 ст. 456. 

15 0 9 0 0 6       

Тема 12. Розвиток 

письмового та усного 

мовлення з носієм 

французької мови 

(студентом-

практикантом, 

скерованим 

Посольством Франції 

в Україні). 

15 0 9 0 0 6       

Разом – зм. модуль 3 61 0 38 0 0 23       

Разом – 7 семестр 180 0 112 0 0 68       
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8 семестр 

Змістовий модуль 1. Суспільна сфера 
Тема 1. Усна мовленнєва 

компетенція. Тематика 

«Заручники в Нейї» 

(Тексти «H.B. L’incroyable 

menace», «La rançon-record 

et le marchandage terrifiant 

de Sarkozy», «Conseil de 

guerre à l’Intérieur. Les 

cauchemars de la nuit») 

12 0 8 0 0 4       

Тема 2. Усна мовленнєва 

компетенція. Тематика 

«Заручники в Нейї» 

(Тексти «Le procureur dans 

la classe. Vaines 

recherches», «Sortira, sortira 

pas?», «La décision. La fin») 

12 0 8 0 0 4       

Тема 3. Граматична 

компетенція. Фінальні 

підрядні речення (підрядні 

речення мети). 

12 0 8 0 0 4       

Тема 4. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. Текст № 

1 с.451, Текст № 3 с.454, 

Текст № 4 с.456. 

12 0 8 0 0 4       

Тема 5. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. Текст № 

7 с.461, Текст № 8 с.463, 

Текст № 9 с.465. 

12  8   4       

Разом – зм. модуль 1 60 0 40 0 0 20       

Змістовий модуль 2. Особиста сфера 
Тема 6. Усна мовленнєва 

компетенція. Тематика 

«Здоров’я» (Текст «La 

médecine et nous», «La 

relation des français avec 

leurs médecins», «Médecins 

sans frontiers / Médecins du 

monde») 

12 0 8 0 0 4       

Тема 7. Усна мовленнєва 

компетенція. Тематика 

«Здоров’я» (Текст «La 

première greffe totale du 

visage est française», «Le 

journal d’un corps», «Les 

doigts dans le nez») 

12 0 8 0 0 4       

Тема 8. Граматична 

компетенція. Каузальні 

підрядні речення (підрядні 

речення причини). 

12 0 8 0 0 4       

Тема 9. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. Текст № 

10 с.467 , Текст №13 с.472, 

Текст №16 с. 477. 

12 0 8 0 0 4       

Тема 10. Лексико-

семантичний аналіз 

невідомих текстів. Текст № 

12  8   4       
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17 с.479, Текст № 18 с.480, 

Текст № 19 с.482 

Разом – зм. модуль 2 60 0 40 0 0 20       

Разом – 8 семестр 120 0 80 0 0 40       

Разом за рік 300 0 192 0 0 108       

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

7 семестр 

1 Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Шкільне 

виховання» (Текст «Чого варті вчителі?» 

11 

2 Тема 2. Граматична компетенція. Підрядні атрибутивні речення. 9 

3 Тема 3. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

7 ст. 461, Текст № 8 ст. 463. 

9 

4 Тема 4. Розвиток письмового та усного мовлення з носієм 

французької мови (студентом-практикантом, скерованим 

Посольством Франції в Україні). 

9 

5 Тема 5. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Професійна 

реалізація жінки у сучасному суспільстві» (Текст «Вона мала все, 

щоб досягти успіху») 

9 

6 Тема 6. Граматична компетенція. Підрядні речення умови 

(класичного та змішаного типу). 

9 

7 Тема 7. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

7 ст. 462, Текст № ст. 463. 

9 

8 Тема 8. Розвиток письмового та усного мовлення з носієм 

французької мови (студентом-практикантом, скерованим 

Посольством Франції в Україні). 

9 

9 Тема 9. Усна мовленнєва компетенція. Тематики «Підробки» 

(Текст «Наплив підробок»), «Ринок праці» (Текст «У неї було все, 

щоб досягти успіху»). 

11 

10 Тема 10. Граматична компетенція. Підрядні речення-підмети. 9 

11 Тема 11. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

3 ст. 454, Текст № 4 ст. 456. 

9 

12 Тема 12. Розвиток письмового та усного мовлення з носієм 

французької мови (студентом-практикантом, скерованим 

Посольством Франції в Україні). 

9 

Всього за 7 семестр: 112 

 

8 семестр 

1 Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Заручники в 

Нейї» (Тексти «H.B. L’incroyable menace», «La rançon-record et le 

marchandage terrifiant de Sarkozy», «Conseil de guerre à l’Intérieur. 

Les cauchemars de la nuit») 

8 

2 Тема 2. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Заручники в 

Нейї» (Тексти «Le procureur dans la classe. Vaines recherches», 

«Sortira, sortira pas?», «La décision. La fin») 

8 

3 Тема 3. Граматична компетенція. Фінальні підрядні речення 

(підрядні речення мети). 

8 

4 Тема 4. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

1 с.451, Текст № 3 с.454, Текст № 4 с.456. 

8 
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5 Тема 5. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

7 с.461, Текст № 8 с.463, Текст № 9 с.465. 

8 

6 Тема 6. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Здоров’я» 

(Текст «La médecine et nous», «La relation des français avec leurs 

médecins», «Médecins sans frontiers / Médecins du monde») 

8 

7 Тема 7. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Здоров’я» 

(Текст «La première greffe totale du visage est française», «Le journal 

d’un corps», «Les doigts dans le nez») 

8 

8 Тема 8. Граматична компетенція. Каузальні підрядні речення 

(підрядні речення причини). 

8 

9 Тема 9. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

10 с.467 , Текст №13 с.472, Текст №16 с. 477. 

8 

10 Тема 10. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

17 с.479, Текст № 18 с.480, Текст № 19 с.482 

8 

Всього за 8 семестр: 80 

 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

7 семестр 

1 Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Шкільне 

виховання» (Текст «Чого варті вчителі?» 

5 

2 Тема 2. Граматична компетенція. Вживання артиклів і 

прийменників. 

6 

3 Тема 3. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

7 ст. 461, Текст № 8 ст. 463. 

6 

4 Тема 4. Домашнє читання (100 с.) 6 

5 Тема 5. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Професійна 

реалізація жінки у сучасному суспільстві» (Текст «Вона мала все, 

щоб досягти успіху») 

5 

6 Тема 6. Граматична компетенція. Підрядні речення умови 

(класичного та змішаного типу). 

5 

7 Тема 7. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

7 ст. 462, Текст № ст. 463. 

6 

8 Тема 8. Домашнє читання (100 с.) 6 

9 Тема 9. Усна мовленнєва компетенція. Тематики «Підробки» 

(Текст «Наплив підробок»), «Ринок праці» (Текст «У неї було все, 

щоб досягти успіху»). 

5 

10 Тема 10. Граматична компетенція. Підрядні речення-підмети. 6 

11 Тема 11. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

3 ст. 454, Текст № 4 ст. 456. 

6 

12 Тема 12. Домашнє читання (100 с.) 6 

Всього за 7 семестр: 68 

 

8 семестр 

1 Тема 1. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Заручники в 

Нейї» (Тексти «H.B. L’incroyable menace», «La rançon-record et le 

marchandage terrifiant de Sarkozy», «Conseil de guerre à l’Intérieur. 

Les cauchemars de la nuit») 

4 

2 Тема 2. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Заручники в 4 
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Нейї» (Тексти «Le procureur dans la classe. Vaines recherches», 

«Sortira, sortira pas?», «La décision. La fin») 

3 Тема 3. Граматична компетенція. Фінальні підрядні речення 

(підрядні речення мети). 

4 

4 Тема 4. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

1 с.451, Текст № 3 с.454, Текст № 4 с.456. 

4 

5 Тема 5. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

7 с.461, Текст № 8 с.463, Текст № 9 с.465. 

4 

6 Тема 6. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Здоров’я» 

(Текст «La médecine et nous», «La relation des français avec leurs 

médecins», «Médecins sans frontiers / Médecins du monde») 

4 

7 Тема 7. Усна мовленнєва компетенція. Тематика «Здоров’я» 

(Текст «La première greffe totale du visage est française», «Le journal 

d’un corps», «Les doigts dans le nez») 

4 

8 Тема 8. Граматична компетенція. Каузальні підрядні речення 

(підрядні речення причини). 

4 

9 Тема 9. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

10 с.467 , Текст №13 с.472, Текст №16 с. 477. 

4 

10 Тема 10. Лексико-семантичний аналіз невідомих текстів. Текст № 

17 с.479, Текст № 18 с.480, Текст № 19 с.482 

4 

Всього за 8 семестр: 40 

 

7. Методи контролю 
 

Контроль виконання навчального плану проводиться методом модульного тестування, 

оцінювання реферативних робіт, виступів на семінарах та усної відповіді на іспиті за 

100 бальною шкалою у семестрі. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, які отримують студенти − 7 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

Розподіл балів, які отримують студенти − 8 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

Наприкінці річного курсу цієї дисципліни передбачено форму контролю – іспит. 

Протягом 7-го та 8-го семестрів для оцінювання поточної успішності передбачено 

50 балів, для оцінювання іспиту передбачено 50 балів. Сукупна максимальна оцінка 

становить 100 балів. 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 
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- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В дуже добре  
Добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  достатньо 

0- 50 FX незадовільно Незадовільно Незараховано 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

9. Рекомендована література 
Базова 

1. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2: méthode de français 3
ième

 édition / É. Heu. – Éditions Didier, 2015. 

– 223 p. 

2. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2: cahier d’exercices 3
ième

 édition / É. Heu. – Éditions Didier, 2015. – 

168 p. 

3. Бабінчук І.І. Підручник з французької мови для старших курсів французької філології. – 

Львів, 2009. 

4. Бабінчука І.І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови. – 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 280 с. 

5. Parizet M.-L. ABC Delf B2 / M.-L. Parizet. – Sejer: Cle International, 2013. – 192 p. 

6. Payet A., Sanchez C. ABC DELF Junior scolaire B2 (200 exercices) / A. Payet. – Sejer : Clé 

international, 2015. – 208 p. 

 

Допоміжна 

1. Rey A., Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 

1993. – 888 p. 

2. Petit Robert. – Paris : Dictionnaires le Robert, 1991. – 2171 p. 

3. Bescherelle 1. La conjugaison de 12000 verbes : dictionnaire de douze mille verbes. – Paris : 

Hatier, 1990. – 175 p. 

4. Sijerols É., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices: niveau intermédiaire / É. Sijerols. – 

Sejer : Clé international, 2004. – 191 p. 



 13 

5. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du francais : niveau avancé (avec 400 exercices) / 

M. Boularès. – Sejer : Clé international, 2004. – 192 p. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

2. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/ 

3. https://dictionnaire.reverso.net/ 

4. https://www.tv5monde.com/ 

5. https://www.lemonde.fr/ 

6. https://www.cavilam.com/ 

7. https://www.france-education-international.fr/ 

8. https://www.leparisien.fr/ 

9. https://www.synonymes.com/ 

10. https://www.culturetheque.com/UKR/ 
 

Перелік запитань на екзамен 

 

Компетенція усного мовлення 

1. Faites le résumé du texte «H.B. L’incroyable menace» et donnez votre avis sur 

le problème abordé. 

2. Faites le résumé du texte «La rançon-record et le marchandage terrifiant de 

Sarkozy» et donnez votre avis sur le problème abordé. 

3. Faites le résumé du texte «Conseil de guerre à l’Intérieur. Les cauchemars de la 

nuit» et donnez votre avis sur le problème abordé. 

4. Faites le résumé du texte «Le procureur dans la classe. Vaines recherches» et 

donnez votre avis sur le problème abordé. 

5. Faites le résumé du texte «Sortira, sortira pas?» et donnez votre avis sur le 

problème abordé. 

6. Faites le résumé du texte «La décision. La fin» et donnez votre avis sur le 

problème abordé. 

7. Faites le résumé du texte «La première greffe totale du visage est française» et 

donnez votre avis sur le problème abordé. 

8. Faites le résumé du texte «La médecine et nous» et donnez votre avis sur le 

problème abordé. 

9. Faites le résumé du texte «La relation des français avec leurs médecins» et 

donnez votre avis sur le problème abordé. 

10. Faites le résumé du texte «Médecins sans frontiers / Médecins du monde» et 

donnez votre avis sur le problème abordé. 

11. Faites le résumé du texte «Le journal d’un corps» et donnez votre avis sur le 

problème abordé. 

12. Faites le résumé du texte «Les doigts dans le nez» et donnez votre avis sur le 

problème abordé. 

 

Лексико-граматична компетенція 

1. Les phraséologismes avec le mot «Dos». 
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2. Les phraséologismes avec le mot «Dent». 

3. Les phraséologismes avec le mot «Tête». 

4. Le lexique du thème « Ma santé ». 

5. Le lexique du thème « Les otages de Neuilly ». 

6. Les subordonnées causales : Le type content l’énonciation de la cause d’une 

façon objective et dépourvue d’affectivité. 

7. Les subordonnées causales : Le type content l’énonciation d’une explication. 

8. Les subordonnées causales : Le type contenant la tentative d’explication de la 

cause ou de la raison d’un fait connu. 

9. Les subordonnées causales : Le type contenant l’introduction d’une 

considération supplémentaire dans la relation causale. 

10.  Les subordonnées causales : Le type contenant une supposition de plusieures 

causes éventuelles, dont aucune n’est donnée comme certaine. 

11. Les subordonnées causales : Le type contenant la réfutation d’une cause 

comme étant fausse. 

12. Les subordonnées causales : Le type contenant l’expression de la cause dans le 

style scientifique, administratif ou judiciaire. 

13. Les subordonnées causales : Le type contenant l’expession d’une raison 

alléguée pour dissimuler le véritable motif d’une action. 

14. Les moyens de transformation des propositions subordonnées causales. 

15. Les types de propositions subordonnées finales. 

16. Les moyens de transformations des subordonnées finales. 

 

Уклала: 

 

    ______________________ /доц. Ярошко-Кушнір Н.С./ 

 


