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перша - французька 
 

Викладачі дисципліни Писаревська О.В., асистент кафедри французької філології 

Контактна інформація викладачів olena.pysarevska@lnu.edu.ua 

 

Консультації з питань навчання 

по дисципліні відбуваються 

Для прикладу: 

Ас. Писаревська О.В. Щовівторка з 15:00–16:00 факультет іноземних мов, 

кафедра франц. філології, ауд. 430 

 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/nestandartna-frantsuz-ka-mova-frantsuz-

ka-mova 

Інформація про дисципліну У курсі «Французька нестандартна мова» розглядаються основні поняття 

та особливості нестандартної французької мови, французької жаргонної 

лексики, її види, походження, фукціональними особливостями, тощо. 

Основна увага приділяється вивченню стилістичних, функціональних та 

соціальних ознак різних видів сучасних молодіжних субмов: верлан, 

комп’ютеризована  віртуальна субмова французьких соціальних мереж, 

арголексика в сучасному аудіо та візуальному мистецтвах та творчості 

молодіжних субкультур (мова французького репу, слему, рок-музики, 

відокліпів, фільмів, теги у графітті), а також професійних жаргонів. 

Коротка анотація дисципліни Дисципліна «Французька нестандартна мова» є вибірковою зі 

спеціальності 035 Філологія спеціалізації спеціалізації 035.055 Романські 

мови та літератури (переклад включно), перша - французька для 

освітньої програми «Французька та друга іноземні мови і літератури», 

яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Метою вивчення вибіркової дисципліни «Французька нестандартна мова» є 

формування у магістрантів новий погляд та власний філологічний підхід до 

вивчення та аналізу лінгвосоціальної науки жаргонології (аргології) з точки зору 

широкої лінгво-словотвірної, семантичної та стилістичної парадигм (різно-

рівневої  специфіки субстандартної лексики взагалі й французького арго 

зокрема). Завданням є формування у магістрантів вміння розпізнавати й 

декодувати семантичні, стилістичні, функціонально – соціальні ознаки 

різновидів  французького арго.  

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Семів Андрій Романович. Структурні та семантико- стилістичні 

особливості лексики арго у сучасній французькій мові ( на 

матеріалі мови преси ) : Дис. на здобуття наукового ступеня 

канд.філол. наук, 10.02.05 // Андрій Романович Семів . – Львів, 

2001. -170 с. 

2. Ambry O . Des elections tres internet / Odile Ambry // FDLM – 2007.- 

nr 352 . – p.65. 

3. Anis J. “ Parlez – vous texto ? / Anis J. – Paris : Le cherche midi 

mailto:natalya.kuzyk@lnu.edu.ua


editeur, 2001. 

4. Boyer H. Les mots des jeunes / H. Boyer // Revue langue francaise. – 

Paris : Larousse – 1997 . –Nr 114. –p.6 – 14. 

5. Boyer H. La crise des banlieus a la television, le choc des mots, le 

poids des stereotypes / Boyer H.- Universite de Montpellier III, 1997. 

6. Cerquiglini B. Le parler des jeunes /B.Cerquiglini . – Construire.- Nr 

7.-2001. 

7. Gadet F.  La Variation sociale en français, Nouvelle édition revue et 

augmentée. F. Gadet, Paris : Ophrys, 2006, 186 p. 

8. Merle P. Argot, verlan et tchatche / Merle P. – Toulouse : Editions les 

essentiels, 1997. 

Тривалість курсу 90 годин 

Обсяг курсу 90 годи у 2 семестрі. З них 32 години лекцій та 58 години самостійної 

роботи. 

Очікувані результати навчання Після вивчення курсу студенти повинні знати: центральні ідеї та 

положення сучасної лінгвістики, стосовно основних параметрів 

нормативних стандартів сучасної французької мови,  її релевантних ознак; 

основні теорії та концепції  відносно поняття” нестандартна, 

неконвенційна ненормативна” французька мова чи скоріше субмова або 

«ненормативний субстандарт»  французької мови; типи французького 

арго. Студенти повинні вміти : ідентифікувати класичне арго, соціальні 

жаргони, їх функції і походження; розуміти та застосовувати на практиці 

сучасне молодіжне арго, молодіжну субмову Верлан, її особливості як 

віртуального соціолекту,  функціональні в тому числі; розрізняти 

соціально ідентифікаційні ознаки арго, класифікацію молодіжного 

мовлення за стилістичними, функіональними та соціальними критеріями; 

розуміти та застосовувати віртуальне комп’ютеризоване молодіжне 

мовлення, ідентифікувати лінгво – стилістичні та словотвірні особливості 

віртуального французького комп’ютеризованого  мовлення. 

Ключові слова Арго, жаргон, арго лексика, регістри мовлення, фамільярний регістр 

мовлення 

Формат курсу Очний 

 Курс передбачає лекційні аудиторні заняття і самостійну роботу студентів 

Теми Див. схему курсу** 

Підсумковий контроль, форма Залік в 2 семестрі 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують знань з французької мови на 

рівні В2+ згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 

освіти, доброго володіння термінологічною системою та основними 

поняттями стилістики, лексикології, комунікативної лінгвістики, знань із  

цивілізаційних процесів та сучасних реалій Франції та країн Франкофонії, 

розвинутих когнітивних навичок. 

Навчальні методи та техніки, які 

будуть використовуватися під час 

викладання курсу 

Метод лекцій 

Інтерактивні методи: кооперативне навчання (робота в групах, парах), 

колективно-групове навчання (мозковий штурм).  

Діалогічні методи: дискусії, презентації, усне опитування. 

Практичні методи: виконання індивідуальних практичних завдань. 



Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни та теми (ноутбук, 

проектор, пристрій для відтворення аудіо-матеріалів). 

Критерії оцінювання (окремо для 

кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 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. 

• іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів50. 

Підсумкова максимальна кількість балів100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти напишуть 2 модульні роботи 

та виконають декілька видів письмових робіт (написання листів, коротких 

творів). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

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. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі 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 набрані 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 не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи екзамену 1. Назвіть релевантні ознаки французької норми. 

2. Дайте визначення французької стандартної мови. 

3. Охарактеризуйте інтернаціональну французьку мову, як одну із 

форм французького стандарту. 

4. Назвіть регістри мовлення та поясніть їх зв'язок із агро/жаргоном. 

5. Охарактеризуйте феномен франгле як один із видів французької 

нестандартної мови. 

6. Дайте визначення французької нестандартної (неконвенційної) 

мови та наведіть її лексичні особливості. 

7. Зробіть резюме статті Пєра Андре (Pierre Andre) про особливості 

неконвенційної французької мови.    

8. Охарактеризуйте жаргонологію (аргологію) як лінгвосоціальну 

науку. 

9. Наведіть приклади територіальних та соціальних діалектів 

(жаргонів) та охарактеризуйте їх особливості.  

10. Жаргонна лексика. Наведіть основні види французької жаргонної 

лексики (французького арго). 



11. Поясніть походження, наведіть функціональні особливості та 

класифікацію  французького арго в історичній перспективі. 

12. Наведіть основні джерела та характеристика французького 

класичного арго та характеристику загальномовного 

французького арго (1980 р.). 

13. Поясніть місце арго у структурі сучасного молодіжного мовлення. 

14. Наведіть стилістичні, функціональні та соціальні ознаки арго. 

15. Охарактеризуйте синтаксичні та лексико-семантичні способи 

творення арго.  

16. Поясніть особливості верлану як віртуального соціолекта. 

17. Наведіть основні характеристики  писемного комп’ютеризованого 

віртуального спілкування молоді ( neofrancais). 

18. Охарактеризуйте французькі професійні жаргони. 

19. Наведіть особливості використання арголексики в сучасному 

аудіо-візуальному мистецтві. 

20. Арго як артистичне, культурне, політико-суспільне явище. 

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

завершенню курсу. 

 

** Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійн

а, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання/ти

ж 

Тиждень 1 

 

Французька 

стандартна 

(нормативна) мова. 

Релевантні ознаки 

французької норми.  

Лекція, 

самостійн

а робота 

Gadet F.  La 

Variation sociale 

en français, 

Nouvelle édition 

revue et 

augmentée. F. 

Gadet, Paris : 

Ophrys, 2006, 

186 p. 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 1 

 

Тиждень 2 

 

Інтернаціональна 

французька мова, як 

одна із форм 

французького 

стандарту. 

Лекція, 

самостійн

а робота 

http://www.francp

arler-oif.org/a-la-

decouverte-de-la-

diversite-

langagiere/ 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 2 

 

Тиждень 3 

 

Регістри мовлення та 

їх зв'язок із 

агро/жаргоном. 

Лекція, 

групова 

робота, 

дискусія 

Семів Андрій 

Романович. 

Структурні та 

семантико- 

стилістичні 

особливості 

лексики арго у 

сучасній 

французькій 

мові ( на 

матеріалі мови 

преси ) : Дис. на 

Відповіді на 

запитання до 

практичної роботи у 

формі індивідуальної 

доповіді / презентації 

 

Тиждень 3 

 

http://www.francparler-oif.org/a-la-decouverte-de-la-diversite-langagiere/
http://www.francparler-oif.org/a-la-decouverte-de-la-diversite-langagiere/
http://www.francparler-oif.org/a-la-decouverte-de-la-diversite-langagiere/
http://www.francparler-oif.org/a-la-decouverte-de-la-diversite-langagiere/
http://www.francparler-oif.org/a-la-decouverte-de-la-diversite-langagiere/


здобуття 

наукового 

ступеня 

канд.філол. наук, 

10.02.05 // 

Андрій 

Романович Семів 

. – Львів, 2001. -

170 с. 

http://nathaliefle.c

om/20-mots-du-

quotidien-en-

francais-familier/ 

Тиждень 4 

 

Франгле як один із 

видів французької 

нестандартної мови 

Лекція, 

самостійн

а робота 

https://www.faceb

ook.com/jesuisfra

ncophone/videos/

17113280755047

2/ 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

Тиждень 4 

 

Тиждень 5 

 

Французька 

нестандартна  

(неконвенційна) мова. 

Її лексичні 

особливості. 

Лекція, 

дискусія 

Семів Андрій 

Романович. 

Структурні та 

семантико- 

стилістичні 

особливості 

лексики арго у 

сучасній 

французькій 

мові ( на 

матеріалі мови 

преси ) : Дис. на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

канд.філол. наук, 

10.02.05 // 

Андрій 

Романович Семів 

. – Львів, 2001. -

170 с. 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 5 

 

Тиждень 6 

 

Pierre Andre про 

особливості 

неконвенційної 

французької мови.    

Лекція, 

самостійн

а робота 

Семів Андрій 

Романович. 

Структурні та 

семантико- 

стилістичні 

особливості 

лексики арго у 

сучасній 

французькій 

мові ( на 

матеріалі мови 

преси ) : Дис. на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 6 

 

http://nathaliefle.com/20-mots-du-quotidien-en-francais-familier/
http://nathaliefle.com/20-mots-du-quotidien-en-francais-familier/
http://nathaliefle.com/20-mots-du-quotidien-en-francais-familier/
http://nathaliefle.com/20-mots-du-quotidien-en-francais-familier/
https://www.facebook.com/jesuisfrancophone/videos/171132807550472/
https://www.facebook.com/jesuisfrancophone/videos/171132807550472/
https://www.facebook.com/jesuisfrancophone/videos/171132807550472/
https://www.facebook.com/jesuisfrancophone/videos/171132807550472/
https://www.facebook.com/jesuisfrancophone/videos/171132807550472/


канд.філол. наук, 

10.02.05 // 

Андрій 

Романович Семів 

. – Львів, 2001. -

170 с. 

Тиждень 7 

 

Жаргонологія 

(аргологія) як 

лінгвосоціальна 

наука.  

Лекція, 

самостійн

а робота 

Семів Андрій 

Романович. 

Структурні та 

семантико- 

стилістичні 

особливості 

лексики арго у 

сучасній 

французькій 

мові ( на 

матеріалі мови 

преси ) : Дис. на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

канд.філол. наук, 

10.02.05 // 

Андрій 

Романович Семів 

. – Львів, 2001. -

170 с. 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 7 

 

Тиждень 8 

 

Територіальні та 

соціальні діалекти 

(жаргони). Жаргонна 

лексика. Види 

французької 

жаргонної лексики 

(французького арго).     

Лекція, 

самостійн

а робота 

https://www.emdl

.fr/uploads/telecha

rgements/catalogu

e/fle/argot/argot_f

iche_pedagogique

.pdf 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 8 

 

Тиждень 9 

 

Походження, 

функціональні 

особливості та 

класифікація   

французького арго 

(Історичний нарис).       

Лекція, 

самостійн

а робота 

Семів Андрій 

Романович. 

Структурні та 

семантико- 

стилістичні 

особливості 

лексики арго у 

сучасній 

французькій 

мові ( на 

матеріалі мови 

преси ) : Дис. на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

канд.філол. наук, 

10.02.05 // 

Андрій 

Романович Семів 

. – Львів, 2001. -

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 9 

 

https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/argot/argot_fiche_pedagogique.pdf
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/argot/argot_fiche_pedagogique.pdf
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/argot/argot_fiche_pedagogique.pdf
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/argot/argot_fiche_pedagogique.pdf
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/argot/argot_fiche_pedagogique.pdf
https://www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/argot/argot_fiche_pedagogique.pdf


170 с. 

Тиждень 10 

 

Основні джерела та 

характеристика 

французького 

класичного арго. 

Характеристика 

загальномовного 

французького арго 

(1980 р.).  

Лекція, 

самостійн

а робота 

Boyer H. La crise 

des banlieus à la 

television, le choc 

des mots, le poids 

des stereotypes / 

Boyer H.- 

Universite de 

Montpellier III, 

1997. 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 10 

 

Тиждень 11 

 

Арго як складова 

сучасного 

молодіжного 

мовлення. 

Стилістичні 

функціональні та 

соціальні його ознаки 

Лекція, 

самостійн

а робота 

Cerquiglini B. Le 

parler des jeunes 

/B.Cerquiglini . – 

Construire.- Nr 

7.-2001 

Конспектування, 

діалог з викладачем, 

дискусія 

 

Тиждень 11 

 

Тиждень 12  Синтаксичні та 

лексико-семантичні 

способи творення 

арго. Верлан (verlan) 

секретна молодіжна 

субмова як 

віртуальний 

соціолект. 

Лекція, 

самостійн

а робота, 

дискусія, 

презентаці

я 

Merle P. Argot, 

verlan et tchatche 

/ Merle P. – 

Toulouse : 

Editions les 

essentiels, 1997. 

Boyer H. Les 

mots des jeunes / 

H. Boyer // Revue 

langue francaise. 

– Paris : Larousse 

– 1997 . –Nr 114. 

–p.6 – 14. 

http://www.rtl.fr/c

ulture/medias-

people/video-

jean-rochefort-

revisite-le-petit-

prince-en-

langage-de-

jeunes-

7781393286 

http://www.lecuri

onaute.fr/langage-

jeunes-ados-

version-2016/ 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=VVXbYFoIg5E

&fbclid=IwAR3L

NKoi2femFF0hN

cs_yfcF3DJOJbky

FleT1GdzOCDm

uO2bnLtZZaKR3

Відповіді на 

запитання до 

практичної роботи у 

формі індивідуальної 

доповіді / презентації 

 

Тиждень 12 

http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.rtl.fr/culture/medias-people/video-jean-rochefort-revisite-le-petit-prince-en-langage-de-jeunes-7781393286
http://www.lecurionaute.fr/langage-jeunes-ados-version-2016/
http://www.lecurionaute.fr/langage-jeunes-ados-version-2016/
http://www.lecurionaute.fr/langage-jeunes-ados-version-2016/
http://www.lecurionaute.fr/langage-jeunes-ados-version-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E&fbclid=IwAR3LNKoi2femFF0hNcs_yfcF3DJOJbkyFleT1GdzOCDmuO2bnLtZZaKR3Sw


Sw  

Тиждень 13 

 

Субмова писемного 

комп’ютеризованого 

віртуального 

спілкування молоді ( 

neofrancais). 

Лекція, 

самостійн

а робота, 

дискусія, 

презентаці

я 

Anis J. “ Parlez – 

vous texto ? / 

Anis J. – Paris : 

Le cherche midi 

editeur, 2001. 

Відповіді на 

запитання до 

практичної роботи у 

формі індивідуальної 

доповіді / презентації 

Тиждень 13 

 

Тиждень 14 

 

Віртуальна субмова 

французьких 

соціальних мереж. 

Лекція, 

самостійн

а робота,  

Ambry O . Des 

elections tres 

internet / Odile 

Ambry // FDLM – 

2007.- nr 352 . – 

p.65. 

Відповіді на 

запитання до 

практичної роботи у 

формі індивідуальної 

доповіді / презентації 

 

Тиждень 14 

 

Тиждень 15 

 

Сучасні засоби 

віртуальної 

комунікації: SMS, 

Інтернет, блоги, чати, 

соціальні мережі, 

смартфони, 

електронна пошта 

тощо. Арголексика в 

піснях французьких 

реперів як 

артистичне, 

культурне, політико-

суспільне явище. 

Презентац

ії 
 Відповіді на 

запитання до 

практичної роботи у 

формі індивідуальної 

доповіді / презентації 

 

Тиждень 15 

 

 


