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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

- - 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 48 - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2-3 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:4-6 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:2 

- самостійна робота:4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік - - 

Мова навчання:французька 
Самостійна робота: 

72 - 

 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є автентичний текст 

франкомовних письменників з урахуванням його жанрових характеристик, 

художніх засобів та індивідуального стилю авторів. 

 

Метою вивчення дисципліни є формування у  студентів практичних 

навичок роботи с художнім текстом на основі аналізу, його лексико-

граматичної структури як способу вираження індивідуального стилю автору. 

 

 

Передумови для вивчення дисципліни становлять фахові знання 

(компетентності) загально - та професійно-нормативних дисциплін 

 

  

        Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна тематично пов’язана з 

наступними навчальними дисциплінами, що вивчаються згідно з навчальним 

планом освітньої програми «Середня освіта: мова і література (французька)»: 

«Вступ до романської філології з основами наукових досліджень», « 

Практичний курс французької мови», «Країнознавство франкомовних країн». 

 

 

 

 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

  

1. Знати:  

- особливості граматичної будови тексту та його лексичного наповнення; 

- специфіку внутрішніх зв’язків  лексичних та граматичних одиниць в 

тексті; 

- засоби зв’язності та логічної побудови висловлювання. 

 

2. Вміти:  

- вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням 

фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм); 

- обговорювати й аналізувати твори з точки зору їх ідейного змісту, 

композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей; 

- використовувати комплексні стратегії опрацювання інформації, 

зокрема, аналізувати, синтезувати та тлумачити актуальну інформацію з 

різнорідних текстових чи інформаційних джерел. 

 

3. Комунікація: 

 вміти передавати основний зміст прочитаного; 

 вміти розуміти автентичні тексти різних стилів і жанрів, 

використовуючи основні види читання (в залежності від 

комунікативної задачі); 

 вміти використовувати стратегії, тактики та мовні засоби для 

забезпечення успішної комунікації;  

 вміти висувати й обґрунтовувати нові ідеї й пропозиції та 

висловлювати власну думку, відстоювати власну позицію. 

 

4. Автономність та відповідальність  

- здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і 

проблеми та відповідати за результати своєї діяльності. 

 

 

 

5. 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Літературний твір як 

цілісність. 

20  8    12        

2. Зміст і структура 

художнього твору. 

20  8    12        

3. Художній образ, 

засоби і способи 

20  8    12        



його створення. 

4. Поняття загального 

тону твору ( опові-

дання) 

20  8    12        

5. Загальна 

характеристика 

художнього твору . 

18  8    10        

6. Індивідуальний 

авторський стиль та 

мовні чинники його 

формування. 

18  8    10        

Проміжний контроль   4      4        

Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 

              

Разом: 120  48    72        

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Літературний твір як цілісність. 

Зміст теми Вивчення творчості Андре Моруа, обговорення його 

індивідуального стилю на прикладі новел видатного французького 

письменника. Робота з розширення словника, пошук синонімів до найбільш 

значущих понять, виконання вправ на використання даного вокабуляра в 

пропозиціях. Читання і переклад окремих фрагментів тексту, виконання вправ 

на перефраз і переказ тексту. Обговорення теми твору, основного конфлікту, 

композиції літературного твору, літературних засобів опису персонажів. 

Тема 2. Зміст і структура художнього твору 

Зміст теми Виконання вправ на правильне використання ЛСГ (лексико-

семантичних груп слів) і ФО (фразеологічних одиниць) мови на прикладі творів 

французьких письменників. Обговорення головної проблеми оповідань. 

Вивчення структури твору: зав'язка, розвиток сюжету, його основні моменти, 

кульмінація, розв'язка. 

Тема 3. Художній образ, засоби і способи його створення. 

Зміст теми Образи, створені французькими письменниками. Обговорення 

місця людини в суспільстві: долі героїв. Головні і другорядні персонажі. Типи 

персонажів. Засоби опису, використовувані автором. Художні деталі та 

особливості. Оволодіння алгоритмом дій з аналізу мови, вміння розуміти задум 

автора через аналіз портретних характеристик його героїв: за допомогою 

мовних актів самого героя, ставлення інших персонажів до нього, а також за 

допомогою авторського коментаря. 

Засоби характеристики: 

a) представлення героя через вчинки; 

b) мовна характеристика (стиль мовлення, вираз емоцій, рівень освіти і т. 

д.) 

Тема 4. Поняття загального тону твору ( оповідання). 

Зміст теми Комплексний аналіз досліджуваних новел, що включають в 

себе композицію тексту, семантичний аналіз (авторське комунікативний намір і 



його здійснення в тексті), портрети героїв, лінгвостилістичні характеристики, 

що відображають настрій тексту і його модальність. Ставлення автора. 

Тема 5. Загальна характеристика художнього твору. 

Зміст теми Зміст і форма художніх творів. Тема твору. Виявлення 

основної ідеї тексту, тобто пошук відповіді на питання: Для чого написаний цей 

текст? Назва, його функція. Засоби вираження ставлення до прочитаного твору. 

Використання специфічної лексики, необхідної для вираження своєї думки з 

поставлених питань. 

Тема 6. Індивідуальний авторський стиль та мовні чинники його 

формування. 

Зміст теми Вправи на вміння аналізувати художні тексти. Виконання 

фрагментів аналізу запропонованого на заняттях тексту. Творчі вправи для 

складання короткого огляду творів французьких письменників. Усні виступи за 

заданими темами. Характеристика авторського стилю на основі прочитаних 

творів французьких письменників. Тестові завдання. Презентація 

індивідуального / групового проекту 

 

5.2. Тематика практичних занять. 

Тема   1: Принципи і завдання аналітичного читання художнього тексту. Види 

читання.  Етапи аналітичного читання на прикладі уривка з роману «Le comte 

de Monte-Cristo»  d’après  Alexandre  Dumas. 

Тема  2: Навички роботи зі словниками (друкованими та електронними) для 

розуміння змісту тексту. Аналіз вокабуляра до тексту  «Jean-Christophe » 

d’après R. Rolland 

Тема  3: Читання і переклад окремих фрагментів тексту, поглиблення вивчення 

вокабуляра, виконання вправ на перифраз і переказ тексту  «Vingt miile lieues 

sous les mers » d’après J. Verne. 

Тема  4:  Організуюча роль категорії «образ автора». Основні типи оповідання 

з точки зору різних способів взаємодії категорій «автор», «оповідач», 

«персонаж» («La Farce » d’après Guy de Maupassant). 

Тема  5:  Переказ тексту від імені різних персонажів на прикладі  новели «Les 

discours  du  docteur O’Grady»  d’après  André  Maurois(du point de vue de Beltara, 

d’Aurelle, de Dundas).  

Тема 6:  Обгрунтування різних способів вираження думки соціальними 

причинами: наявністю освіти, індивідуальних характеристик персонажів, а 

також виховання, яке він отримав в сім'ї. Відображення цих обставин в мові 

образів («Roses à crédit » d’après Elsa Triolet). 

Тема 7: Композиційно-мовленева структура тексту, її основні ,одиниці: 

розровідь, опис, роздуми/міркування, діалог («Le coucou» d’après André 

Maurois). 

Тема  8: Художній час і його особливості в порівнянні з реальним і 

граматичним часом («Le père Milon » d’après Guy de Maupassant). 

Тема  9: Загальна характеристика особистості і творчості письменника: 

біографія, основні твори, світогляд, особливості творчості Андре Моруа. 

Тема 10: Оповідання «La cathedrale» d’après André Maurois. Робота над 

розширенням вокабул яра  для творчого обговорення явищ культури. 



Виконання  вправ  на правильне використання ЛСГ (лексико-семантичних груп 

слів) і ФО (фразеологічних одиниць). 

Тема 11:  Компресія тексту. Оволодіння лексикою щодо скороченого варіанту; 

вивчення  логічних зв’язок щодо створення тексту-реферату («Bonjour, 

tristesse» d’après Françoise Sagan). 

Тема 12: Лексико-граматичний коментар на прикладі фрагменту із романа  

«Les Misérables» d’après Victor Hugo (Виявлення значень і смислових відтінків 

виділених слів і виразів за спеціальними словниками. Пояснення 

багатозначності слів. Знаходження семантичних гнізд. Розгляд синонімів і 

антонімів і сфери їх використання. Знаходження відповідностей в українській 

мові слів і фразеологізмів. Особливості вживання часів) .  

Тема 13: Вивчення творчості Ги де Мопассану, обговорення його 

індивідуального стилю. Читання, переказ, вивчення індивідуальної манери 

автора на прикладі уривка з його роману «Bel-Ami » . 

Тема 14: Робота з розширення словника, пошук синонімів до найбільш 

значущих понять, аналіз засобів створення характеру на прикладі новели «Mon 

oncle Jules» d’après Guy de  Maupassant.  

Тема 15: Вивчення творчості Андре Моруа, його індивідуального стилю на 

прикладі оповідання « La rentrée». Лексико-граматичний коментар. 

Тема 16: Обговорення особливої композиції байки «Le Corbeau et le Renard»  

d’après Jean de La Fontaine, виконання вправ на перифраз, пошук синонімів і 

складання синонімічних рядів. Лексико-граматичний коментар. 

Тема 17: План, переказ, резюме та порівняльна характеристика сюжету та 

персонажів  новел «Le testament» d’après Guy de  Maupassant та «Le testament» 

d’après André Maurois . Лексико-граматичний коментар.  

Тема 18: Засоби опису персонажів у поезії «Déjeuner du matin» d’après  J. 

Prévert.  Лексико-граматичний коментар.  

Тема 19:  Структура твору: зав'язка, розвиток сюжету, його основні моменти, 

кульмінація, розв'язка («Le retour du prisonnier» d’après André Maurois). 

Лексико-граматичний коментар  

Тема 20: Образи у творі «Le chemin des écoliers» d’après M. Aymé. Лексико-

граматичний коментар. 

Тема 21: Місце людини в суспільстві. Головні і другорядні персонажі («Les 

Eygletière» d’après H. Troyat). Лексико-граматичний коментар. 

Тема 22:  Тема і основна ідея твору. Назва та його функція («Derrière la vitre» 

d’après Robert Merle). Лексико-граматичний коментар. 

Тема 23:  Засоби вираження ставлення до прочитаного роману  «L’Ame 

enchantée» d’après R. Rolland. Лексико-граматичний коментар.  

Тема 24: Короткий огляд творів французьких письменників. Презентація 

індивідуального / групового проекту щодо творчості письменника та огляду 

його творів  

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до практичних занять 
 

20 конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю. 4 модульна контрольна 



робота 

 Виконання індивідуальних завдань: 

 виконання лексико-граматичних вправ; 
 тестові завдання; 

 презентація індивідуального проекту 

(творчість письменника та огляд його 

творів за вибором студента). 

 

 

12 

12 

24 

 

 

 

 

конспект 

тестові завдання 

презентація 

 Разом 72  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 
Виконання лексико-граматичних вправ 

Dites en d’autres termes  

1. Elle avait eu mal de plus que de sa famille. 

2. Elle aimait Paris d’un amour congénital. 

3. Un cycliste en tenue de sport. 

4. Une femme à la mise peu discrète, chapeautée d’une hotte de fleurs, très maquillée. 

5. Il offensait de son vermillon  cru et de son symbole géométrique cette façade 

renaissance, plus sobre. 

6. Le bonheur fortuit d’un arrêt. 

7. Aux abords de Saint – Lazare, les Allemands foisonnèrent encore. 

8. La ville avait à demi rendu l’âme. 

9. Le maléfice d’engourdissement qui pesait Paris comme une atmosphère trop haute, 

l’imprégnait, s’insinuait.  

 

Ex. 2 Précisez la différence qui existe entre les mots : exode, fuite, génération, 

descendance, progéniture.  

Ex. 3 Trouvez des noms qui peuvent se combiner avec les adjectifs : révolu, fortuit, 

servile, cru, sobre. 

Ex. 4 Quelle est l’origine des mots : Wehrmacht, staccato, feldgrau.  

Ex. 5 Trouvez les mots avec les suffixes diminutifs les plus répandus : -ette, -eau, -elet,  

-elette, -eron, -et, -ette, -illon, -illonne, -on, -ourson, -ot, -otte, -menotte.  

Ex. 6 Que signifie le mot remorque ?  

Ex. 7  

a)Traduisez en français: 

1. У вашому перекладі багато помилок. Переробіть його та виправте всі помилки, які ви 

зробили. 

2. Вона не знала, що їм потрібно, та вирішила запитати, чи є у них які-небудь прохання 

до неї. 

3. Він побачив її в ту мить, коли вона вже повертала за ріг вулиці. 

4. Ти не запізнишся, коли прискориш ходу. 

5. Виходячи з таксі, він побачив багато автівок, які стояли перед домом. 

6. Я сподіваюсь, що ви добре зрозумієте та запам’ятаєте все, що викладають в Академії.  

b) Traduisez en ukrainien: 

1. Je me demande si elle viendra à notre soirée après ce qui est arrivé. 

2. Il a dit qu’il n’avait pas dormi de la nuit et qu’il allait se coucher tôt. 

3. Elle a prévenu qu’elle ne pourrait pas m’accompagner à la gare car elle avait à faire venir le 

médecin pour sa grand-mère qui était malade. 

4. L’institutrice a dit aux enfants de cesser  le bruit. 

5. La guerre franco-prussienne fut déclarée le dix-neuf juillet 1870. 

 

Тестові завдання 

Приклад 



Trouvez une seule variante logique parmi trois types de réponses et employez-la à compléter les 

phrases inachevées: 

I. M. Morrel a sauté dans une barque à l’approche du Pharaon, pris par ... 

 

1. l’envie de faire un voyage maritime 

2. le désir de dissiper les craintes inconscientes semées par la foule de curieux 

3. l’habitude enracinée formée au port à l’approche des bateaux. 

 

2. Edmond Dantès a enlevé son chapeau au moment où la barque est arrivée au-dessous du 

Pharaon pour ... 

 

1. saluer une foule de curieux 

2. exprimer son chagrin causé par la mort du capitaine 

3. rendre hommage à M. Morrel, propriétaire du bateau 

 

3. Pendant l’expédition commerciale maritime Danglars ... 

 

1. exécutait le commandement du bateau 

2. s’occupait du chargement 

3. voyageait aux frais de M. Morrel en tant que son neveu. 

 

4. Edmond Dantès s’est chargé de prendre le commandement du Pharaon après la mort du 

capitaine ... 

 

1. parce qu’il était le seul à savoir commander et à ne pas avoir besoin de conseils pratiques 

2. pour démontrer sa servilité auprès de M. Morrel 

3. pour rompre la main dans le commandement avant d’être à la barre officielement. 

 

5. Dantès a perdu un jour et demi pendant le voyage guidé par... 

 

1. le besoin de réparer le bateau au port de l’île d’Elbe 

2. le seul plaisir d’aller à terre et de se divertir 

3. le devoir d’obéir au dernier ordre du capitaine Leclère et de faire parvenir un paquet à l’empereur 

Napoléon. 

… 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

        7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

            Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи, а також якість виконання 

студентом індивідуального завдання. 

            Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

2 завдання з метою контролю знань студентів. 

 

Зразок модульної контрольної роботи. 

 
1. Зробити стислий переказ уривку. 



 

Donc, cette année, comme les autres années, j'ai été dîner chez les Chantal pour fêter 

l'Epiphanie. 

     Selon la coutume, j'embrassai M. Chantal, Mme Chantal et Mlle Perle, et je fis un grand 

salut à Miles Louise et Pauline. On m'interrogea sur mille choses, sur les événements du boulevard, 

sur la politique, sur ce qu'on pensait dans le public des affaires du Tonkin, et sur nos représentants. 

Mme Chantal, une grosse dame, dont toutes les idées me font l'effet d'être carrées à la façon des 

pierres de taille, avait coutume d'émettre cette phrase comme conclusion à toute discussion 

politique: 

     - Tout cela est de la mauvaise graine pour plus tard. Pourquoi me suis-je toujours imaginé 

que les idées de Mme Chantal sont carrées? Je n'en sais rien; mais tout ce qu'elle dit prend cette 

forme dans mon esprit: un carré, un gros carré avec quatre angles symétriques. Il y a d'autres 

personnes dont les idées me semblent toujours rondes et roulantes comme des cerceaux. Dès 

qu'elles ont commencé une phrase sur quelque chose, ça roule, ça va, ça sort par dix, vingt, 

cinquante idées rondes, des grandes et des petites que je vois courir l'une derrière l'autre, jusqu'au 

bout de l'horizon. D'autres personnes aussi ont des idées pointues... Enfin, cela importe peu. On se 

mit à table comme toujours, et le dîner s'acheva sans qu'on eût dit rien à retenir.  

     Au dessert, on apporta le gâteau des Rois. Or, chaque année, M. Chantal était roi. Etait-ce 

l'effet d'un hasard continu ou d'une convention familiale, je n'en sais rien, mais il trouvait 

infailliblement la fève dans sa part de pâtisserie, et il proclamait reine Mme Chantal. Aussi, fus-je 

stupéfait en sentant dans une bouchée de brioche quelque chose de très dur qui faillit me casser une 

dent. J'ôtai doucement cet objet de ma bouche et j'aperçus une petite poupée de porcelaine, pas plus 

grosse qu'un haricot. La surprise me fit dire: 

    -Ah! 

     On me regarda, et Chantal s'écria en battant des mains: 

    - C'est Gaston. C'est Gaston. Vive le roi! vive le roi! Tout le monde reprit en choeur: "Vive le 

roi!" Et je rougis jusqu'aux oreilles, comme on rougit souvent, sans raison, dans les situat ions un 

peu sottes. Je demeurais les yeux baissés, tenant entre deux doigts ce grain de faïence, m'efforçant 

de rire et ne sachant que faire ni que dire, lorsque Chantal reprit: 

    - Maintenant, il faut choisir une reine. 

 

    MADEMOISELLE PERLE de Guy de Maupassant 

 

2. Проаналізувати текст з точки зору його лексико-граматичної характеристики. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 



пороговий 

рівень 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

 

Вид Максимальна кількість балів 

виконання лексико-граматичних вправ 5 

тестові завдання 5 

презентація індивідуального проекту (творчість 

письменника та огляд його творів за вибором 

студента). 

5 

Критеріями оцінювання роботи з виконання лексико-граматичних вправ є здатність 

студента використовувати набуті теоретичні та практичні знання на практиці.  

Критеріями оцінювання тестових завдань є вільне володіння усім навчальним 

матеріалом, правильне вирішення тестів. 



Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є вміння робити переказ тексту з дотриманням логічності та послідовності 

викладу його змісту; аналізувати текст с точки зору його лексико-граматичної будови та 

авторського стилю.  

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Іваненко С.М., Карпусь Л.К. Лінгвостилістична інтерпретація тексту (для факультетів 

іноземних мов університетів і педагогічних вищих закладів освіти): Підр. -Київ, КДЛУ, 1998, 

176с. 

2. Качан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту:(навч. посібник) / І.М.Кочан. –(2 вид.) – 

К.:Знання. 2008. 23 с. 

3. Никитина С.А.б Кузнецова Г.П. Французский язык. От чтения к речи: Учеб.пособие 

для студентов І и ІІ курсов фак. и ин-тов иностр. яз. – М.: Высш.шк., 1991. -159с.:ил. 

4. Litterature Progressive Du Francais: Avec 600 Activites, Niveau  .Debutant Nicole 

Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie-francoise Ne, Издательство: Cle Intl (2004 г.) 159 стр. 

ISBN: 2-09-033884-9, 978-2-09-033884-3 

5. Litterature Progressive du francais. Niveau Debutant. Livre de l'eleve. 600 activites, 

Blondeau N., Allouache F., Ne M.F. Livre de l'eleve. 600 activites" ISBN: 978-2-09-033731-0 

6. Litterature Progressive du francais. Niveau debutan. Corriges 600 activites, Blondeau N., 

Allouache F., Ne M.F. Livre de l'eleve. 600 activites" ISBN: 978-2-09-033731-0 

7. Delf B1: 200 activites. Anatol Bloomfield, Anna Beya, Alliance Francaise. CLE 

International. Sejer, Paris 2006 

8. B1 Delf : Junior Scolaire 200 activites. Alain Rosch, Marielle Rainoldi. CLE International. 

Sejer, Paris 2006 

10.2. Допоміжні джерела 
1. Воробьёва О. П. Текстовые категории и фактор адресата / Ольга Петровна Воробьёва. 

— К. : Вища школа, 1993. — 200 с. 

2. Радзієвська Т.В.  Текст як засіб комунікації / Т.В. Радзієвська. –К.: НАН України. Ін-т 

укр.мови, 1998, 192 с. 

10.3. Інтернет-ресурси 
1. http://www.lepointdufle.net/imparfait.htmhttp://www.hofburg.at 

2. http://www.bonjourdefrance.com/n9/cdm2.htmhttp://www.austria.gv.at 

3. http://www.etudes-litteraires.com/adverbe.php 

4. http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm 

5. http://www.francaisfacile.com/exercices/ 

6. http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_futur_ 

7. http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais- .  

8. 62520.php 

9. http://www.lemonde.fr/ 

10. http://www.lecanardenchaine.fr/ 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-євська%20Т.В


11. http://fr.euronews.com/ 

11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 

20__ / 20__ Н.Р.1 

 

 

                                                
1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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