
М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К Р А Ї Н И  
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 
 

 

 

Кафедра французької філології 
 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

д.ю.н., доцент Сергій РІЗНИК 
 

 
 

« »   2022р. 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Іноземна мова (французька) 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 
 

галузі знань 08 Право 

(шифр і назва галузі знань) 

 

спеціальності 081 Право 

(шифр і назва спецільності) 
 

освітньо-професійної 

програми Право 

 
 

факультету юридичний 

(назва факультету) 

 

 

 

 

 

 

Кредитно-модульна система 
організації навчального процесу 

 

2022 -2023 



Іноземна мова (французька) 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за галуззю знань 08 «Право», за спеціальністю 081 

«Право» у межах світньо-професійної підготовки програми ОС Бакалавр, 2022. – 12с. 

 

 
Розробник: асистент кафедри французької філології Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

 
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Протокол № 1 від “29” серпня 2022 року. 

 
Завідувач кафедри французької філології 

   Піскозуб З.Ф. 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 
 

Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка (в межах ОПП «Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 081 «Право») 

 

Протокол №1  від  “30” серпня  2022 р. 
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(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни 
 

«Іноземна мова (французька)») 

 

 

 
Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 2/3 
Галузь знань:  Нормативна 

08 Право 
(шифр, назва) 

Модулів – 2 
Спеціальності: 

081 Право 
Рік підготовки: 
2-ий бакалавр 

Змістових модулів – 4  
Спеціалізація 

«Право» 

2022 - 2023 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин 

— 150 (80 /70) 

3/4 

Лекції 

 

 
Годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних – 2год/3 год 

 

 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

« бакалавр» 

- - 

Практичні 

32 / 48 

Лабораторні роботи 

год. год. 

Самостійна робота 

28/ 42 

ІНДЗ: 

Вид контролю: 
іспит в 2 семестрі 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: розвинути та активізувати у студентів вміння і навики необхідні для різних видів читання, практичного 

володіння мовою: створення розмовних ситуацій, бесід, відтворення діалогів. 

Завдання: практичне володіння студентів французькою мовою, вироблення навиків усного та письмового 
спілкування на побутовому культурологічному -- краєзнавчому та професійному рівнях – науково-фахова тематика. 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб ознайомити їх 

із найбільш комунікативними стратегіями усної та письмової комунікації у міжнародному праві. Практичні завдання, 

які входять до програми курсу, формують у студентів вміння правильно будувати аргументацію, судову промову,  
висловлювати пропозицію, згоду, відмову, подавати скаргу, укладати петицію, консультувати клієнта, вести 

переговори тощо. Ці комунікативні вміння є невід’ємними для складання в майбутньому усної та письмової 

частини міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF/DALF рівня В2/С1. Мовна складова курсу 
зосереджена на найбільш поширених і необхідних для французької мови права формах і кліше: пасивна форма дієслів,  

умовний спосіб, номінальне речення, безособові конструкції для вираження згоди, незгоди, підтримки,  емоцій, логічні 

конектори тощо. Лексичне наповнення будується навколо базових понять та термінології міжнародного права. 

Особливу увагу звертати на комунікативну спрямованість навчального заняття. Розвивати мовленнєву 

компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: вміння говорити і 

сприймати мову на слух, читання, письмо. 

Систематизувати вивчений граматичний матеріал, виконуючи лексико-граматичні вправи. Навчити студентів 

знаходити відповіді на запитання, ставити запитання, створити розмовну ситуацію, відтворити діалог, вести бесіду, 

творчо завершити не проблемну ситуацію. 
 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

 

Знати : 
 

- особливості граматичної будови французької мови 

- основні лексико-граматичні моделі та їх роль у процесі повсякденного, професійного і наукового спілкування 
- соціокультурні аспекти країни, мова якої вивчається; і ширше – 

їхнє місце у сучасному багатокультурному світі 

- заплановані лексичні і граматичні теми для даного курсу. 
Вміти : 

- здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової і культурної сфер 
спілкування; 

- розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів 
- читати і розуміти нескладні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їхнього змісту (читання 

з розумінням основного змісту; читання з повним розумінням змісту) 

- зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію 

- розуміти на слух тексти з вивченої впродовж курсу тематики 

- знаходити відповіді на питання до текстів та самому ставити питання 

- вести бесіду в обсязі тематики курсу 

- читати та перекладати фахову літературу зі спеціальності та передавати її зміст. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

 

Тема 1. La Francophonie 

Розмовні теми: «Les pays francophones» та «La France et le français dans le monde». Робота над текстом 
«Je dois beaucoup à la langue française !» Читання, переклад, словникова робота, переказ тексту. Le plus- 

que-parfait. Les relations sociales et interculturelles. 

Тема 2. La langue française évolue avec le temps 

Розмовні теми «La parole des ancêtres», «Des francophones en Océanie», « La miraculeuse survie des 

francophones de Lousiane », « Le français, 5ième langue mondiale ». Робота над діалогами, створення 
розмовних та письмових ситуацій. Читання, переклад статей із фахових видань. Les pronoms en, y et la  

double pronominalisation. 

Тема 3. Médias en masse 

Розмовні теми «Une réorganisation totale à l’ère du numérique », « L’infobésité», «Journalistes français et 

médias sociaux», «D’où viennent les fausses informations ?». La nominalisation de la phrase verbale. Le 
passif. 

Тема 4. La francophonie en Ukraine. L’Ukraine et la France 

Свята і визначні дати в Україні. Робота над текстом «La francophonie en Ukraine», «L’Ukraine et la 



France» Читання, переклад, переказ тексту. Читання, переклад літературних уривків з творів 
французьких письменників. Відомі борці за права людини. Розмовні теми «Вища освіта в Україні», 

«Французькі університети». 

Тема 5. Travail sur la terminologie 

«Наукові дослідження, їх підготовка та представлення до захисту». Робота над текстами. Читання, 

переклад, словникова робота, переказ текстів. Минулий незакінчений час. Інфінітивний зворот. Реприза. 

Посилювальні звороти для підмета і присудка. 
 

Модуль 2. 

 

Тема 1. L’Ukraine à l’heure actuelle. Le régime (système) politique de l’Ukraine. 

Розмовні теми «Українська символіка», «Український прапор». Робота над текстами «L’Ukraine à 

l’heure actuelle».»Le régime (système) politique de l’Ukraine». Читання, переклад, словникова робота, 

переказ тексту. De l’histoire de la langue ukrainienne. Читання, переклад статей із фахових видань. 
Тема 2. Le Conseil de l’Europe. La Cour des Droits de l’Homme. Autres institutions européennes 

Розмовні теми «Робота над фаховими текстами Читання, переклад, переказ тексту. Дієприслівник. 

Дієприкметник теперішнього часу та минулого часу.. Абсолютний дієприкметниковий зворот. Місце 

прикметника-означення. 

Тема 3. Le cadre de la vie juridique 

Distinguer les différentes brances du droit. Rencontrer des professionnels du droit. Читання, переклад статей 

із фахових видань. Розмовні теми «La vie des affaires», «Les relations du travail», «Le vote», « Le système 

législatif » 

4. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог 
о 

у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1. La Francophonie 

Розмовні теми: «Les pays 
francophones» та «La France et le 

français dans le monde». 

6  2   4       

Робота над текстом «Je dois 

beaucoup à la langue française !» 

Читання, переклад, словникова 
робота, переказ тексту. 

4  2   2       

Le plus-que-parfait. 4  2   2       

Les relations sociales et 
interculturelles. 

4  2   2       

Разом – 18  8   10       

Тема 2. La langue française évolue avec le temps. 

Розмовні теми «La parole des 

ancêtres», «Des francophones en 

Océanie», « La miraculeuse survie 

des francophones de Lousiane », 
« Le français, 5ième langue 
mondiale ». 

4  2   2       

Робота над діалогами, створення 
розмовних та письмових ситуацій. 

4  2   2       

Les pronoms en, y et la double 

pronominalisation. 

4  2   2       

Читання, переклад статей із 
фахових видань. 

6  4   2       

Разом – 18  10   8       

Тема 3. Médias en masse. 

Розмовні теми «Une 
réorganisation totale à l’ère du 
numérique », « L’infobésité». 

4  2   2       



             

«Journalistes français et médias 
sociaux», «D’où viennent les fausses 

informations ?». 

4  2   2       

Читання, переклад статей із 
фахових видань. 

4  2   2       

La nominalisation de la phrase 
verbale. 

3  1   2       

Le passif. 3  1   2       

Разом 18  8   10       

Тема 4. La francophonie en Ukraine. L’Ukraine et la France. 

La francophonie en Ukraine, 
L’Ukraine et la France 
Свята і визначні дати в Україні. 
Читання, переклад статей 

4  2   2       

Робота над текстом «La 

francophonie en Ukraine», 

«L’Ukraine et la France» Читання, 
переклад, переказ тексту. 

3  1   2       

Читання, переклад статей із 
фахових видань. 

3  1   2       

Відомі борці за права людини. 2  1   1       

. Розмовні теми «Вища освіта в 
Україні», «Французькі 
університети». 

2  1   1       

Разом – 14  6   8       

Модуль 2 

Тема 5. Travail sur la terminologie 

Travail sur la terminologie 
«Наукові дослідження, їх 

підготовка та представлення до 

захисту». 

5  3   2       

Робота над текстами. Читання, 
переклад, словникова робота, 
переказ текстів. 

5  3   2       

Минулий незакінчений час. 
Інфінітивний зворот. 

5  3   2       

Реприза. Посилювальні звороти 
для підмета і присудка. 

5  3   2       

Разом – 20  12   8       

Тема 6. L’Ukraine à l’heure actuelle. Le régime (système) politique de l’Ukraine. 

Розмовні теми «Українська 
символіка», «Український 

прапор».» 

5  3   2       

Робота над текстами «L’Ukraine à 
l’heure actuelle». Le régime 

(système) politique de l’Ukraine». 

5  3   2       

De l’histoire de la langue 
ukrainienne. 

5  3   2       

Читання, переклад, словникова 
робота, переказ тексту. 

5  3   2       

Разом – 20  12   8       

Тема 7. Le Conseil de l’Europe. La Cour des Droits de l’Homme. Autres institutions européennes 

L’Ukraine à l’heure actuelle. 

Le régime (système) politique de 

l’Ukraine. 

Робота над текстами «L’Ukraine à 
l’heure actuelle».» 

5  3   2       

Розмовні теми «Українська 
символіка», «Український 

прапор». 

5  3   2       



Le régime (système) politique de 
l’Ukraine». Читання, переклад, 
словникова робота, переказ 
тексту. 

5  3   2       

De l’histoire de la langue 
ukrainienne. Читання, переклад 

статей із фахових видань. 

5  3   2       

Разом – 20  12   8       

Тема 8 Le cadre de la vie juridique 

Le cadre de la vie juridique 
Distinguer les différentes brances 
du droit. Читання, переклад 
статей із фахових видань. 

5  3   2       

Rencontrer des professionnels du 
droit. 

5  3   2       

Читання, переклад статей із 
фахових видань. 

6  3   3       

Розмовні теми «La vie des 
affaires», «Les relations du travail», 

«Le vote», « Le système législatif » 

6  3   3       

Разом – 22  12   10       

 

Усього годин 

 

150 

  

80 

   

70 

      

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розмовні теми: «Бути юристом» та «Професійна практика». 4 

2 Робота над діалогами, створення розмовних та письмових ситуацій. 4 

3 Читання, переклад статей із фахових видань. 14 

4 Свята і визначні дати в Україні. 2 

5 Робота над текстом «La francophonie en Ukraine», «L’Ukraine et la 
France» Читання, переклад, переказ тексту. 

4 

6 Відомі борці за права людей 4 

7 Розмовні теми «Вища освіта в Україні», «Французькі університети». 4 

8 Розмовні теми: «Наукові дослідження, їх підготовка та представлення 
до захисту». 

4 

9 Розмовні теми «Українська символіка», «Український прапор». 2 

10 Робота над текстами «L’Ukraine à l’heure actuelle».»Le régime (système) 
politique de l’Ukraine». Читання, переклад, словникова робота, переказ 
тексту. 

2 

11 De l’histoire de la langue ukrainienne. 5 

12 Distinguer les différentes branches du droit. 6 

13 Rencontrer des professionnels du droit 4 

14 Contenux grammaticaux 8 

15 Contenus lexicaux 8 

16 Contenus socio-culturels 5 
 Усього 80 

 
 

6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Письмове розкриття теми «Чому я вирішив вивчати французьку мову», 
«Юридичні спеціальності» 

5 

2 Читання, текстів за спеціальністю. Фахова тематика. 25 



3 Les institutions politiques ftançaises. 5 

4 Політичні партії України 10 

5 Письмове розкриття тем: «Права людини», 
«Система освіти у Франції» 

10 

6 Михайло Грушевський - перший Президент України 5 

7 Біографія та коротка характеристика одного із видатних українських 
юристів. 

5 

8 «Мої успіхи та труднощі у навчанні на юридичному факультеті 
Львівського національного університету імені Івана Франка» 

5 

 Разом 70 
 

Для індивідуального читання рекомендуються оригінальні художні твори та науково-популярна література зі 

спеціальності широкого профілю, що є джерелом одержання нової інформації, становить певний інтерес для студентів,  
розширює їх світогляд та дає змогу підготуватися до бесід на актуальну для молоді тематику. Обсяг індивідуального 

читання становить 30-50 сторінок на семестр (одна умовна сторінка = 3000 символів). 

 

Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з французької мови здійснюється шляхом проведення модульних 

контрольних робіт, які включають поточний, підсумковий модульний, підсумковий семестровий 

контроль та підсумковий контроль за весь курс навчання. 

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів) та рівня їх підготовленості до 

виконання конкретної форми мовленнєвої діяльності. Результати проміжного контролю за модуль  

визначаються як середня величина з поточних оцінок за певну форму мовленнєвої діяльності. Оцінка  

за окремий вид мовленнєвої діяльності визначається як середня величина з поточних оцінок за 

відповідний вид мовленнєвої діяльності у певному відрізку навчального процесу. Кількість поточних 

оцінок за певний вид мовленнєвої діяльності, що опосередковано відображає питому вагу цього виду 

мовленнєвої діяльності в навчальному курсі, залежить від мети навчання на кожному етапі 

навчального процесу, індивідуальних особливостей студентів та інших факторів. 

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і самостійну 
роботу студента. 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини практичних занять з французької мови (модуля). Завданням 

підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблення відповідних мовленнєвих навичок, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислити їх зміст, умінь представити певний вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного  

контролю та система оцінювання рівня знань та умінь студентів визначаються кафедрою та 

відображаються у робочій програмі дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань та умінь та 

навичок студентів може проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку або 

іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, 

встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. Залік та іспит – це форма 

підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного 

програмного матеріалу з французької мови за певний відрізок навчального процесу, здатності творчо 

використовувати одержані знання та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. 

Залік та іспит проводяться у формі виконання письмових завдань (письмовий залік/іспит), усних 

завдань (усний залік/іспит) або їх комбінації (комбінований залік/іспит). Зміст екзаменаційних 

завдань затверджується кафедрою у строки, передбачені нормативними актами університету. 
Підсумковий контроль за весь курс навчання проводиться у формі державного іспиту, зміст 

і форма проведення якого визначається кафедрою. 

Контроль виконання навчального плану проводиться методом модульного тестування, оцінювання 
реферативних робіт, виступів на семінарах та усної відповіді на іспиті за 100 бальною шкалою у 

семестр. 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в національній 4- 

бальній системі (“5”, “4”, “3”, “2”). Критерії такого оцінювання подані в таблиці далі (1 – № п/п; 2 – 

види навчальної діяльності; 3 – оцінка; 4 – критерії оцінки). 



1 2 3 4 

1. Аудиторна 

робота 

5 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і читання): 
рівень розуміння мовлення – 90-100%. 

Продуктивні види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): 

повна відповідність висловлювання темі; логічна побудова мовлення; 

та розкриття теми; вживаність різноманітних мовних засобів, 

відповідність обсягу висловлювання вимогам програми. 

Переклад: адекватний усний та письмовий переклад на рівні речення і 

тексту. 
Володіння лексичним і граматичним матеріалом курсу в повному 

обсязі (90-100%). 

  4 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і читання): 

рівень розуміння мовлення – 75-89%. 

Продуктивні види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): 

повна відповідність висловлювання темі; логічна побудова мовлення; 

та розкриття теми; вживаність різноманітних мовних засобів, дещо 

менший обсяг висловлювання. 

Переклад: адекватний усний та письмовий переклад на рівні речення і 

тексту. 

Володіння лексичним і граматичним матеріалом курсу в повному 

обсязі 75-89%; наявність мовних помилок (3-5 на 1,5-2 ст. у 

писемному та 3-5 в усному мовленні. 

  3 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і читання): 

рівень розуміння мовлення – 50-74%. 

Продуктивні види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): 

відповідність висловлювання темі та логічна побудова 

висловлювання, але неповне розкриття теми й вживаність 

одноманітних мовних засобів, мінімально достатній обсяг 

висловлювання вимогам програми. Темп мовлення та швидкість 

реакцій сповільнені. 

Переклад: некоректне вживання лексико-граматичних і фонетичних 

одиниць та структур, неповна відповідність змісту вихідного тексту і 

його перекладу. 
Володіння лексичним і граматичним матеріалом курсу в повному 
обсязі 50-74%; наявність мовних помилок. 

  2 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і читання): 

рівень розуміння мовлення – нижче 50%. 

Продуктивні види мовленнєвої діяльності (говоріння та письмо): 

неповна відповідність висловлювання темі; відсутність логічності в 

побудові мовлення; недостатнє розкриття теми; обмеженість 

уживаності мовних засобів, обсяг висловлювання недостатній. 

Переклад: неадекватність перекладу й невідповідність вихідного 

тексту і його перекладу. Темп мовлення та швидкість реакції 

сповільнені. 
Володіння лексичним і граматичним матеріалом курсу в обсязі нижче 
50%; наявність значної кількості мовних помилок. 

2. Самостійна 5 90-100% виконаних робіт 



 робота студента 4 75-89% виконаних робіт 

3 50-74% виконаних робіт 

2 Менше 50% виконаних робіт 

3 Модульна 
контрольна 
робота 

5 90-100% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

4 75-89% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

3 50-74% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 

2 Менше 50% виконання усіх розділів модульної контрольної роботи 
 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в національній 4-бальній системі 

("5", "4", "З", "2"). 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Т1; Т2 

Змістовий модуль 2 
Т3; Т4 

 

50 

 

100 

25 25 

Т1, Т2, T3, T4 – теми змістових модулів 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

*практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки: максимальна кількість балів — 25 

*контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки: максимальна кількість балів — 25 
 

Отже максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується 

екзаменом/заліком, становить за поточну успішність 50 балів, 

*іспит/залік : 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість балів - 100 

- 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. 

Методичне забезпечення 

1. Фахові статті та автентичні документи 

2. Опорні конспекти практичних занять 

3. Мультимедійні графіки та таблиці. 
 

Рекомендована література 

 

Основна література: 

 
 

1. Dufour M. et ali. ÉDITO. Méthode du français. Niveau B1. – Paris : Didier, 2018. 

2. Heu É. et ali. ÉDITO. Cahier d’activités. Niveau B1. – Paris : Didier, 2018. 
3.  Heu-Boulhat É., Mabilat J.-J. Édito B2, Méthode de français, 3e édition. – P. : Les Éditions Didiers, 2015. – 223 

p. 

4. Heu-Boulhat É., Mabilat J.-J. Édito B2, Cahier d’exercices, 3e édition. – P. : Les Éditions Didiers, 2015. – 220 p. 
5. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. – Paris: CLE International, 

2004. 

6. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2003. 
7. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 

2011. 
8. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE 

International, 2004. 

Додаткова література: 

 

1. Agi. M. Encyclopédie des droits de l’homme. Sommaire. – P.: Fondation international des droits de l’homme, 

1995. – 246 p. 

2. Carreau. D. Droit International. – P.: Pedone, 1994. – 646 p. 

3. Dormoy D. Droit des organisations internationales. – P.: Dalloz, 1995. – 114 p. 

4. Ferréol G., Blaquet M., Flageul N. Dictionnaire de l’Union Européenne. – P.: Éditions Armand Collin, 2000. – 

191 p. 

5. Gandini J. – J. Les doits de l’Homme. – P.: Librio, 1998. – 157 p. 

6. Guinchard S., Debard T. Lexique des termes juridiques 2013. – P.: Dalloz, 2013. – 967 p. 

7. Mimran R., Poisson-Quinton S. Expression écrite. Niveau 4. – P.: Clé International, 2008. – 126 p. 

8. Ouraoui M. Les grands discours de l’Europe. 1918. – 2008. – P.: Éditions complexes, 2008. – 529 p. 

9. Bissardon S. Guide du langage juridique (vocabulaire - pièges et diffi cultés). – P.: «LexisNexis» Litec, 2009. – 

491 p. 

10. Vandenbulcke L., Weylandt E. À la découverte du français juridique. – B.: Die Keure-La Charte, 2016. – 200 p. 

11. Wattier S. Les mots pour convaincre. – P.: Commun français, 2019. – 75 p. 

12. Малишева Н. Французько-український та українсько-французький юридичний словник (60 000 слів). – 

Х.: Право, 2016. – 736с. 

Словники та довідники : 

 

1. Федько Ю. Французько-український словник правовоїтермінології. – К.: Вища шк.,2001. – 88 с. 
2. Українсько –французький словник = Dictionnaire ukrainien-français:[близько 50000 слів/уклад. 

Андрієвська О.О., Яворовська Л.А.]. -Париж, 1994. –836 с. 

3. Французько -український словник = Dictionnairefrançais-ukrainien:[близько 50000 слів/уклад. 

Яворовська Л.А.]. -Париж, 1994. –836 с. 

4. Alain Rey, Sophie Chatreau Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires 



Le Robert, 2015. – 1092 p. 

5. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 

2012. - 319 p. 

6. Larousse de poche /Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. - 1053p. 

 
 

Посилання на інформаційні ресурсив Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення: 

 

 Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/portal/home 

 Cours de justice de l’Union Européenne : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ 

 Cours européenne des droits de l’Homme : https://www.echr.coe.int/ 

 Cours internationale de justice de La Haie : https://www.icj-cij.org/fr 

 Cours pénale internationale : https://www.icc-cpi.int/ 

 Cyber Tribunal : http://www.cybertribunal.org/ 

 Droit et institutions de l’Union Européenne : https://www.europarl.europa.eu/portal/fr 

 Jurisguide : https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/legislation-en-ligne-panorama/ 

 OCDE : https://www.oecd.org/ 

 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : https://www.wipo.int/portal/fr/ 

 Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/fr 

 Organisation mondiale des douanes : http://www.wcoomd.org/fr.aspx 

 Organisation des Nations Unies : https://www.un.org/fr/ 

 Organisation mondiale du commerce : https://www.wto.org/indexfr.htm 

 Portail de l’Union Européenne : https://europa.eu/european-union/index_fr 

 Ridi (réseau internet pour le droit international) : http://www.ridi.org/ 

 UNESCO (conventions internationales): https://en.unesco.org/ 

 Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/ 

https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
https://www.echr.coe.int/
https://www.icj-cij.org/fr
https://www.icc-cpi.int/
http://www.cybertribunal.org/
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/legislation-en-ligne-panorama/
https://www.oecd.org/
https://www.wipo.int/portal/fr/
https://www.who.int/fr
http://www.wcoomd.org/fr.aspx
https://www.un.org/fr/
https://www.wto.org/indexfr.htm
https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.ridi.org/
https://en.unesco.org/
https://www.village-justice.com/articles/
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