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Силабус курсу Іноземна мова (французька) 

2022-2023 навчального року  

 

Назва дисципліни Іноземна мова (французька) 

Адреса викладання 

дисципліни 

79000, м. Львів., вул. Університетська 1 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра французької філології. 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань 08 «Право»,  спеціальності 081 «Право» 

 

Викладачі дисципліни ас. кафедри французької філології Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

Контактна інформація 

викладачів 

Кафедра французької філології 

https://lingua.lnu.edu.ua/employee/mykolajevych-nataliya-bohdanivna 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються за попередньою домовленістю з викладачем. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Іноземна мова (французька мова)» є нормативною для 

освітньо-професійної  програми підготовки бакалавра за 
спеціальностями:  
081 Право,  яка викладається на другому курсі в обсязі 5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на рівні B2 

на  побутовому, культурологічному та професійному рівнях; практичне 

володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для 

ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі 
комунікативних намірів, пов'язаних з умовами фаху; досягнення 

студентами рівня знань, відповідного до вимог дипломованого 

спеціаліста, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у 

практичній діяльності.  
 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: реалізація 
комунікативних намірів на письмі; робота з іншомовними джерелами 

загального-побутового та професійного характеру; участь в бесідах 

французькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою. 

 



Література для 

вивчення курсу 

Рекомендована 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.  

Допоміжна 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. 
 

Інформаційні ресурси 

 

 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 

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.icj-cij.org/fr
https://www.icc-cpi.int/
http://www.cybertribunal.org/
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/ 

Тривалість курсу 2 семестри 

Обсяг курсу Курс складається зі 150 годин, з них 80 годин практичних занять 

(32години в 1 семестрі  і 48 годин в 2 семестрі) та 70 годин самостійної 

роботи (28 і 42 години). 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : 
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. 

Вміти : 
- здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях професійної, 

навчально-трудової, побутової і культурної сфер спілкування;  

- розуміти на слух основний зміст складних автентичних текстів; 

- читати і розуміти складні 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. 

Ключові слова Французька мова, лексика, граматика, читання, говоріння, слухання, 

письмо , мовна та мовленнєва компетентність,  навички усної та 

писемної комунікаціїї, соціокультурний аспект, французька мова 

професійного спрямування, професійна комунікація, комунікативна 

стратегія, міжнародне право, термінологічна лексика  

Формат курсу Очний. Курс передбачає практичні аудиторні  заняття і самостійну 

роботу студентів. 

Теми Подані у СХЕМІ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

2 семестр – іспит; 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з французької 
мови на рівні В1 та розвинутих когнітивних навичок. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Колаборативне навчання (групові проекти), дискусії, презентації. 

Ситуативне моделювання: рольова гра.  Тренувальні вправи. 

Необхідне обладнання Підручники, роздатковий матеріал, мультимедійний проектор, 

персональний комп’ютер, смартфон. 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

https://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/legislation-en-ligne-panorama/
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
https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.ridi.org/
https://en.unesco.org/
https://www.village-justice.com/articles/


(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

за наступним співвідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів _25_ 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів _25_ 
• іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів _50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів _100_ 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (написання короткого повідомлення, електронного 

листа, листівки, письмових лексико-граматичних вправ).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, які студенти  набрали 

на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях непов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку/іспиту 
Завдання із вивчених тем /див. схему курсу або робочу програму/ 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершенню курсу. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу “Іноземна мова (французька)” для студентів ІІ-го курсу, 

н.р. 2022 – 2023, (1-ий семестр) 

 

Тиждень Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1-й 

тиждень 

 

Plus-que parfait 

Правило 

утворення, 

винятки. 

Граматичні 

вправи.  

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 12-16. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 3-4. 

 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

1-й 

тиждень 

 

2-й 

тиждень 

 

Розмовні теми: 

«Les pays 

francophones» та 

«La France et le 

français dans le 

monde».  

Читання, 

переклад статей 

із фахових 

видань. 

 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 16-18. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 5-8. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

2-й 

тиждень 

 

3-й 

тиждень 

 

Робота над 

текстом «Je dois 

beaucoup à la 

langue 

française !» 

Читання, 

переклад, 

словникова 

робота, переказ 

тексту.  

 

практичне 

заняття 

 

самостійна 

робота 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 20-25. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 8-10. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P.P. 77-

87. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

3-й 

тиждень 

 

4-й 

тиждень 

 

Лексична тема: 

Les relations 

sociales et 

interculturelles. 

Обговорення: 

Les avantages et 

les inconvénients 

de différents 

modes de vie  

 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 26-28. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 13-16. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

4-й 

тиждень 

 



 nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P.P. 46-

47. 

5-й 

тиждень 

 

Розмовні теми 

«La parole des 

ancêtres», «Des 

francophones en 

Océanie»  

 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 29-33. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 16-19. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P.P. 46-

47. 

Grégoire M., Thiévenaz O. 

Grammaire progressive du 

français avec 500 exercices. 

– К.: Методика, 1997. P.P. 

180-181. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

5-й 

тиждень 

 

6-й 

тиждень 

« La miraculeuse 

survie des 

francophones de 

Lousiane ».  Les 

pronoms en, y et 

la double 

pronominalisation

. 
 

практичне 

заняття 

 

самостійна 

робота 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 34-39. 

Entrainement au DELF B1 

P. 42. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 20-23. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P.P. 63-

70. 

 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

6-й 

тиждень 

7-й 

тиждень 

 

Les pronoms en, 

y et la double 

pronominalisation

.Читання, 

переклад статей 

із фахових 

видань. 
 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 44-47. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 23-26. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P.P. 15-

17. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

7-й 

тиждень 

 



8-й 

тиждень 

 

Розмовна тема 

«Une 

réorganisation 

totale à l’ère du 

numérique »  

Читання, 

переклад статей 

із фахових 

видань. 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 48-52. 

 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 26-29. 

 

Перевірка домашнього 

читання : Histoires et 

dialogues, collection Joseph 

Leif. –  Paris : Armand 

Colin, 1975. Les vacances 

de la famille Dutour. P.P. 

47-49. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

8-й 

тиждень 

 

 

9-й 

тиждень 

Розмовна тема 

« L’infobésité». 

Читання, 

переклад статей 

із фахових 

видань. 

 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 53-57. 

 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 30-32. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

9-й 

тиждень 

10-й 

тиждень 

 

La nominalisation 

de la phrase 

verbale.  

практичне 

заняття 

 

самостійна 

робота 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 60-63. 

Лексико-граматичний тест 

P. 56. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 33-36. 

Grégoire M., Thiévenaz O. 

Grammaire progressive du 

français avec 500 exercices. 

– К.: Методика, 1997. P.P. 

90-94. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

10-й 

тиждень 

 

11-й 

тиждень 

 

« Le français, 5ième 

langue mondiale ». 

Читання, 

переклад статей 

із фахових 

видань. 

 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

самостійна 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 64-67. 

Лексико-граматичний тест 

P. 63. 

Entrainement au DELF B1 

P. 74. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 37-39. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

11-й 

тиждень 

 

12-й Le passif. Stages практичне Dufour M. et ali. ÉDITO. 2 год 12-й 



тиждень 

 

en bureau. Se 

préparer à 

l’entretien 

d’embauche. 

Вирази, що 

висловлюють 

враження, 

особисту думку. 

 

заняття 

 

 

групова 

робота 

 

 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 68-72. 

Лексико-граматичний тест 

P. 72. 

Entrainement au DELF B1 

P. 74. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 40-41.  

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P. 49 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

тиждень 

 

13-й 

тиждень 

 

Télétravail – 

обговорення 

тексту. 

 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 76-84. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 43-49. 

 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

13-й 

тиждень 

 

14-й 

тиждень 

 

 

La francophonie  

en 

 Ukraine 

 

L’Ukraine et la 

France 

Свята і визначні 

дати в Україні.  

Читання, 

переклад статей 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

самостійна 

робота 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 85-87. 

Лексико-граматичний тест 

P. 88. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 50-52. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. P.P. 34-

37. 

Grégoire M., Thiévenaz O. 

Grammaire progressive du 

français avec 500 exercices. 

– К.: Методика, 1997. P.P. 

188-193. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

14-й 

тиждень 

 

15-й 

тиждень 

 

Робота над 

текстом «La 

francophonie en 

Ukraine», 

«L’Ukraine et la 

France» Читання, 

переклад, 

переказ тексту. 

практичне 

заняття 

 

групова 

робота 

 

 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 92-98. 

 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

15-й 

тиждень 

 



P.P. 53-58. 

 

16-й 

тиждень 

 

Підсумкове 

заняття, 

підведення 

підсумків. 

Перевірка 

домашнього 

читання  

Тест 

практичне 

заняття 

Dufour M. et ali. ÉDITO. 

Méthode du français. 

Niveau B1. –  Paris : Didier, 

2018. P.P. 100-102. 

Heu É. et ali. ÉDITO. 

Cahier d’activités. Niveau 

B1. –  Paris : Didier, 2018. 

P.P. 60-61. 

Siréjols E., Renaud D. 

Grammaire avec 450 

nоuveaux exercices. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2004. 139-

150. 

2 год 

 

діалог із 

викладачем

дискусія 

16-й 

тиждень 

 

 


