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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні 

науки» 
 (шифр, назва) 

 Нормативна  

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

035 «Філологія» 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 
035.04 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

4-ий 
 

Курсова робота: −  Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

7-8-ий 
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних  

7 сем.: 5  

8 сем.: 6 

самостійної роботи 

студента 4 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

«бакалавр» 

 

-   

Практичні, семінарські 

140 год. 
 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

40 год. 
 

 

Вид контролю:  

Іспит (7 семестр) 

 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 140 год. аудиторних/40 год. самостійна робота (78%/22%) 

для заочної форми навчання –   

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: розвинути чотири основні мовні компетенції студентів: усного мовлення, 

письмового мовлення, сприйняття та розуміння мови на слух, розуміння письмових текстів. 

Практична спрямованість курсу передбачає, що студенти оволодіють базовою розмовною та 

професійною лексикою, а також основними граматичними конструкціями потрібними для 

реалізації повсякденних комунікативних ситуацій. Розвинути як мовну, так і мовленнєву 

компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і 

країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя 

країни, мову якої вивчають). Розвинути у студентів уміння використовувати іноземну мову 

у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із 
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врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування. Розвинути фонетичну 

компетенцію студентів у аспекті перцепції звукових повідомлень та їхньої реалізації. 

Тренувати артикуляцію звуків та звукосполучень, формування вміння правильного читання. 

Ознайомити студентів з особливостями синтаксичної системи французької мови. Розвинути 

вміння самостійно формувати найпростіші синтаксичні конструкції відповідно до 

синтаксичних правил.  

Завдання: навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною 

мовою загального та професійного тематичного спрямування середнього рівня складності. 

Сформувати у студентів вміння та навички усного мовлення на основі вивченого 

лексичного та граматичного матеріалу. 

Розвинути у студентів сприйняття та розуміння іноземної мови на слух за допомогою 

вибірки аудіо-та відео-матеріалів. Ознайомити студентів із різними жанрами письмових 

повідомлень та навчити створювати власні тексти загального та професійного спрямування. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: типи текстів та їх 

особливості; методи аналізу тексту; принципи аналізу речення; принципи організації 

словникового складу французької мови; граматичні закономірності французької мови; 

особливості вимови французьких звуків та інтонації речень різних типів; засоби вираження 

різних значень; основні методи роботи над навчальним матеріалом; основні філологічні 

словники. 

вміти: сприймати на слух аутентичні радіо- та телематеріали тривалістю звучання 10 хв. 

та відтворювати докладну інформацію у текстовому форматі, а також письмово 

відтворювати основну та докладну інформації; досконало розуміти різножанрові аутентичні 

тексти та вміти проводити їх функціонально-стилістичний аналіз; вести дискусію, 

реферувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати художній твір щодо структури, 

композиції, змісту і форми; створювати текст певного типу (опис, розповідь, 

характеристика, реферат) обсягом 250-300 слів, дотримуючись параметрів мовно-

стилістичної відповідальності та граматичної правильності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1: Особиста сфера 

Тема 1: Комунікативно-мовленнєва діяльность: « Vivre ensemble ». Граматичні компетенції: Le 

subjonctif présent, conseiller (subjonctif/ infinitif), la négation et la restriction ; le préfixe privatif in-, 

il-, im-, ir-. 

Тема  2: Лексичні компетенції: L’alimentation, le logement, la convivialité. 

Тема 3: Комунікативно-мовленнєва діяльність: Exprimer son intérêt pour quelque chose/ son 

indifférence, еxprimer une obligation, une permission, une interdiction, сonseiller, décrire un 

logement, écrire un projet de Kap, souhaiter quelque chose, féliciter. 

Тема 4: Лексичні компетенції: « Le goût des nôtres ». L’être humain, la famille, les rapports à 

l’autre. 

Тема 5: Соціокультурний аспект. Le projet : Créer une histoire familiale / Fabriquer un livre de 

photos numériques. 

 

Змістовий модуль 2: Соціально-побутова сфера 

 

Тема 1: Комунікативно-мовленнєва діяльність. « Travailler autrement » : Exprimer sa saturation, 

relater une expérience professionnelle, parler de son rôle, de ses responsabilités passées, évoquer sa 

vision du monde du travail, exprimer son opinion, parler de ce qui rend heureux au travail, exprimer sa 

motivation. Граматичні компетенції: les pronoms relatifs simples : qui, que, dont, où, l’expression de 

l’opinion (1) : sans subjonctif, l’expression du but. 

Тема  2: Лексичні компетенції: « Le monde du travail ». Читання/ цивілізація: article « Une 

Fribourgeoise nomade digitale». 
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Тема 3: Комунікативно-мовленнєва діяльность: «Date limite de consommation » : présenter un 

sujet, exprimer différents degrés de certitude, exprimer l’évidence, exprimer son point de vue, 

comparer différents modes de consommation, décrire un lieu. Граматичні компетенції: l’expression 

de l’opinion (2) : indicatif vs subjonctif, le comparatif et le superlatif, la place de l’adjectif. 

Тема 4: Лексичні компетенції: La mode et la consommation, la consommation collaborative. 

Читання/ цивілізація: « Quel consom’acteur êtes-vous ? ». 

Тема 5: Соціокультурний аспект. Le projet: Mettre en place un projet de lutte / Réaliser une série de 

portraits vidéo contre le gaspillage.  

 

Змістовий модуль 3: Професійно-освітня сфера 

 

Тема 1: Комунікативно-мовленнєва діяльность: « Médias en masse». Exprimer une difficulté à faire 

quelque chose, рarler de son rapport aux médias et à l’information, raconter et réagir à un fait-divers, 

rédiger un article pour la presse à sensation, rapporter un événement, débattre sur l’indépendance des 

journaux. Граматичні компетенції: la nominalisation de la phrase verbale, le passif, les adverbes de 

manière en -ment. 

Тема 2: Лексичні компетенції: les aliments : Le journalisme et les médias sociaux. La presse. 

Читання/цивілізація: « Les médias à l’ère du numérique ». 

Тема 3: Комунікативно-мовленнєва діяльність: « Et si on partait ? ». Raconter un voyage, organiser 

un voyage, indiquer un itinéraire, faire des hypothèses, exprimer un regret, imaginer un passé différent. 

Граматичні компетенції: L’expression du futur (présent, futur proche, futur simple), la condition et 

l’hypothèse (conditionnel présent), le conditionnel passé. 

Тема 4: Лексичні компетенції: le voyage (1) : transport, hébergement, météo, le voyage (2) : 

localisation, paysage, organisation. Читання/цивілізація: extrait littéraire (Éric-Emmanuel Schmitt), 

Canada : témoignage blog (une Française au Québec). Аудіовізуальне розуміння: відео « Le voyage 

au Groenland (bande-annonce de film)». 

 

Змістовий модуль 4: Мистецько-культурна сфера 

 

Тема 1: Комунікативно-мовленнєва діяльність: « La planète en héritage ». Réaliser une interview, 

insister, convaincre quelqu’un, informer sur la manière, exprimer deux actions simultanées, structurer 

son discours, rejeter une idée. Граматичні компетенції: les verbes et adjectifs suivis de prépositions, 

le gérondif, l’ordre du discours. 

Тема  2: Лексичні компетенції: Le recyclage l’écologie et les solutions pour l’environnement. 

Читання/цивілізація: « Suisse: article site (présentation documentaire Demain Genève), Suisse : 

article (végétalisation des toits). Проєкт: «Réaliser une affiche sur les alternatives écologiques». 

Тема 3: Комунікативно-мовленнєва діяльность: « Un tour en ville ». Manifester son dégoût, 

rapporter des paroles, proposer des améliorations pour rendre la ville plus agréable, écrire un mail de 

réclamation, interroger de manière soutenue, indiquer une quantité. Граматичні компетенції: le 

discours rapporté au présent et au passé, et la concordance des temps, l’interrogation (mots 

interrogatifs et inversion du sujet), les indéfinis (la quantité). 

Тема 4: Лексичні компетенції: la propreté en ville, le bien-être en ville, l’art urbain. 

Читання/цивілізація: « Parcours BD/Musées dans la rue ». 

Тема 5: Соціокультурний аспект. Le projet: « Créer un dépliant pour la semaine  / Créer un parcours 

de video mapping ». 

 

de la propreté 

 

 

 

 

 



6 

 

  

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 180  140   40       

 

 

Змістовий модуль 1. Особиста сфера 

Тема 1. Розвиток 

фонетичних та 

орфографічних умінь і 

навичок 

9  7   2       

Тема 2. Комунікативно-

мовленнєва компетенція 

9  7   2       

Тема 3. Граматична 

компетенція 

9  7   2       

Тема 4. Лексична 

компетенція 

9  7   2       

Тема 5. Робота над текстом. 

Читання та аудіювання. 

9     2       

Разом –зм. модуль1 45  35   10       

Змістовий модуль 2. Соціально-побутова сфера 

Тема 1. Комунікативно-

мовленнєва компетенція 

9  7   2       

Тема 2. Лексико-

граматична компетенція 

9  7   2       

Тема 3. Читання 9  7   2       

Тема 4. Аудіювання. 9  7   2       

Тема 5. Соціокультурний 

аспект 

9  7   2       

Разом –зм. модуль 2 45  35   10       

Змістовий модуль 3. Професійно-освітня сфера 

Тема 1. Комунікативно-

мовленнєва компетенція 

9  7   2       

Тема 2. Граматична 

компетенція 

9  7   2       

Тема 3. Лексична 

компетенція 

9  7   2       

Тема 4.Письмо 9  7   2       

Тема 5.Соціокультурний 

аспект 

9  7   2       

Разом –зм. модуль 3 45  35   10       

Змістовий модуль 4. Мистецько-культурна сфера 

Тема 1.Комунікативно-

мовленнєва компетенція 

9  7   2       

Тема 2. Лексична 

компетенція 

9  7   2       

Тема 3.Граматична 

компетенція. 

9  7   2       

Тема 4. Робота над текстом. 9  7   2       
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Читання та аудіювання. 

Тема 5. Соціокультурний 

аспект 

9  7   2       

Разом –зм. модуль 4 45  35   10       

Усього годин 180 - 140 - - 40       

 

4. Теми практичних занять 

№з/п Назва теми Кількість годин 

1 Розвиток фонетичних та орфографічних умінь і 

навичок (ЗМ1 Т1) 

7 

2 Комунікативно-мовленнєва компетенція (ЗМ1 

Т2) 

7 

3 Граматична компетенція( ЗМ 1 Т3) 7 

4 Лексична компетенція (ЗМ 1 Т4) 7 

5 Робота над текстом. Читання та аудіювання (ЗМ 

1 Т5) 

7 

6 Комунікативно-мовленнєва компетенція(ЗМ 2 

Т1) 

7 

7 Лексико-граматична компетенція ( ЗМ 2 Т2) 7 

8 Читання (ЗМ2 Т3) 7 

9 Аудіювання( ЗМ2 Т4) 7 

10 Соціокультурний аспект (ЗМ2 Т5) 7 

11 Комунікативно-мовленнєва компетенція ( ЗМ3 

Т1) 

7 

12 Граматична компетенція (ЗМ3 Т2) 7 

13 Лексична компетенція(ЗМ3 Т3) 7 

14 Письмо (ЗМ3 Т4) 7 

15 Соціокультурний аспект (ЗМ3 Т5) 7 

16 Комунікативно-мовленнєва компетенція (ЗМ4 

Т1) 

7 

17 Лексична компетенція (ЗМ4 Т2) 7 

18 Граматична компетенція (ЗМ4 Т3) 7 

19 Робота над текстом. Читання та аудіювання 

(ЗМ4 Т4) 

7 

20 Соціокультурний аспект (ЗМ5 Т5) 7 

 

5. Самостійна робота 

№з/п Назва теми Кількість годин 

1 Розвиток фонетичних та орфографічних умінь і 

навичок (ЗМ1 Т1) 

2 

2 Комунікативно-мовленнєва компетенція (ЗМ1 

Т2) 

2 

3 Граматична компетенція( ЗМ 1 Т3) 2 

4 Лексична компетенція (ЗМ 1 Т4) 2 

5 Робота над текстом. Читання та аудіювання (ЗМ 

1 Т5) 

2 

6 Комунікативно-мовленнєва компетенція(ЗМ 2 

Т1) 

2 

7 Лексико-граматична компетенція ( ЗМ 2 Т2) 2 

8 Читання (ЗМ2 Т3) 2 

9 Аудіювання( ЗМ2 Т4) 2 
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10 Соціокультурний аспект (ЗМ2 Т5) 2 

11 Комунікативно-мовленнєва компетенція ( ЗМ3 

Т1) 

2 

12 Граматична компетенція (ЗМ3 Т2) 2 

13 Лексична компетенція(ЗМ3 Т3) 2 

14 Письмо (ЗМ3 Т4) 2 

15 Соціокультурний аспект (ЗМ3 Т5) 2 

16 Комунікативно-мовленнєва компетенція (ЗМ4 

Т1) 

2 

17 Лексична компетенція (ЗМ4 Т2) 2 

18 Граматична компетенція (ЗМ4 Т3) 2 

19 Робота над текстом. Читання та аудіювання 

(ЗМ4 Т4) 

2 

20 Соціокультурний аспект (ЗМ5 Т5) 2 

 

7. Методи контролю 

 

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 фонетичним, 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 

фонетичним, 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). 

1 2 3 4 

  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 фонетичним, 
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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; нерозкриття 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 фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом 

курсу в обсязі нижче 50%; наявність значної кількості мовних 

помилок. 

2. Самостійна 

робота студента 

5 90-100% виконаних робіт  

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 

 

 

7. Методи контролю 

 

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 фонетичним, 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 

фонетичним, 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). 

1 2 3 4 

  3 Рецептивні види мовленнєвої діяльності (аудіювання і читання): 
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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 фонетичним, 

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; нерозкриття 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 фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом 

курсу в обсязі нижче 50%; наявність значної кількості мовних 

помилок. 

2. Самостійна 

робота студента 

5 90-100% виконаних робіт  

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. 

 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль 

№2 

Змістовий 

модуль №3 

Змістовий 

модуль №4 

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т1 Т2 

10 10 10 10 10 13 12 13 12 50 100 

 

Т1, Т2 … - теми змістових модулів 

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

заліків). 

- 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 на екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 
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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 

0 F Незадовільно   

 

 

 

9. Методичне забезпечення 

 

1. Mottironi E., Tabareau G., Mainguet J. Édito Niveau B1.  Livre d’élève / E. Mottironi, 

G.Tabareau, J. Mainguet  – Les éditions Didier, Paris, 2018.- 224 p. 

2. Mottironi E., Tabareau G., Mainguet J. Édito Niveau B1. Cahier d’activités / E. 

Mottironi, G.Tabareau , J. Mainguet  – Les éditions Didier, Paris, 2018.- 144 p. 

10. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Навч. посібник для вищ. навч. закл. –

К.:Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. –232 c. 

2. Cocton M.-N. Génération B1. Méthode de français / Marie-Noel Cocton. –Paris: Didier, 2016. 

–214 p. 

3. Miquel C. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé/ Claire Miquel. –Paris: CLE 

international, 1999. –191 p. 

4. Poisson-Quinton. Grammaire expliquée du français/ Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, 

Michèle Mahéo-Le Coadic –Paris: CLE International –SEJER, 2007. –430 p. 

5. Poisson-Quinton. Grammaire expliquée du français. Exercices/ Sylvie Poisson-Quinton, Reine 

Mimran, Michèle Mahéo-Le Coadic –Paris: CLE International –SEJER, 2003. –224 p. 

Допоміжна 

1. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF: Навч. посібник для вищ. навч. закл. –

К.:Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. –224 c.  

2. Grand-Clément O. Conjugaison. Niveau intermédiaire. 450 nouveaux exercices / Odile Grand-

Clément –Paris: CLE International, 2003. –160 p. 

3. Huet C. Révisions. 450 nouveaux exercices. Niveau avancé / Célyne Huet, Sandrine Vidal. –

Paris :CLE International-SEJER, 2005. –175 p. 

4. Huet C. Révisions. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire/ Célyne Huet, Sandrine 

Vidal. –Paris:CLE International-SEJER, 2005. –160 p. 

5. Mimran R. Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant / Reine Mimran. –Paris: CLE 

International-SEJER, 2004. –191 p. 

6. Mimran R. Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant. Exercices/ Reine Mimran. –

Paris: CLE International, 2005. –159 p. 

7. SiréjolsÉ. Grammaire. Niveauavancé. 450 nouveauxexercices/ Évelyne Siréjols, Pierre Claude 

–Paris: CLE International –SEJER, 2004. –220 p. 
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8. SiréjolsÉ. Grammaire. Niveauintermédiaire. 450 nouveauxexercices/ Évelyne Siréjols, 

Dominique Renaud –Paris: CLE International –SEJER, 2004. –190 p. 

9. Valette B. Anthologie de la littérature française et européenne / Bernard Valette, Dominique 

Giovacchini, Corinne Audier. –Paris: Nathan, 1995. –480 p. 

 

 

 

Словники та довідники 

1. Українсько –французький словник = Dictionnaire ukrainien-français:[близько 50000 

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

2. Французько -український словник = Dictionnairefrançais-ukrainien:[близько 50000 

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

3. Larousse de poche. Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. Précis de grammaire / Paris: 

Larousse, 1995. –847p. 

4. Le grand dictionnaire de français. 45000 mots, expressions et locutions / Paris: Éclairs de 

Plume, 2011. –398 p. 

5. Le Robert d’aujourd’hui. Langue française, noms propres, chronologie, cartes / Montréal: 

Dicorobert, 1995. –1700 p.6.Micro Robert. Dictionnaire du français primordial / Paris, 1971. –

1209 p. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.culture.coe.int/portfolio 

2. http://www.françaisfacile.com/соurs/ 

3. http://www.jeannicolaslefle.viabloga.com/ 

4. http://www.lexiquefle.free.fr/ 

5. http://www.lefrançaispourtous.com 

6. http://www.ciafrance.com/français/ 

7. http://www.enseigna.fr/fr/langues 

8. http://www.bonjourdefrance.com 

9. http://www.3points.edu10.http://www.culturefrançaise.over-blog.com 

10.  www.tv5monde.com 

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

12. http://www.delfdalf.fr/exemple-sujet-delf-b2-tous-publics.html 
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