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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Основи професійної майстерності” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

 
бакалавр мова і література/переклад (французька) 
 
спеціальності (напряму) 035 філологія 
 
спеціалізації романські мови і літератури (переклад включно) 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з французькою 

автентичною пісенною традицією як компонентом культурної спадщини французької 
нації та здатністю французької пісні бути носієм соціокультурної інформації, а також із 
існуючими методами, засобами та підходами у використанні автентичної французької 
пісні як лінгводидактичного матеріалу при викладанні французької мови. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – сприяти формуванню у студентів 

міжкультурної компетенції та розвитку соціокультурної спостережливості, а також 
розвитку їх креативних можливостей. Навчити основам аналізу тексту пісень. 

 
1.3. Кількість кредитів – 1 

 
1.4. Загальна кількість годин – 36 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
7-й 

Лекції 
12 год. 

Практичні, семінарські заняття 
 24 год. 

Самостійна робота 
72 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
1.6.1. знати : 
основні етапи еволюції французької пісенної традиції. Існуючі методи, засоби та 

підходи у використанні аутентичної пісні при викладанні французької мови. 
1.6.2. вміти : 
орієнтуватися у творчості видатних авторів та виконавців французької пісні. 

Проводити багаторівневий аналіз тексту пісні. Вміти самостійно створювати відповідний 
лінгводидактичний матеріал. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 
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Розділ 1. 

Тема 1. Основні етапи еволюції французької пісенної традиції. Вступ. Перші писемні 
свідоцтва появи пісенного мистецтва на території Франції. Поезія трубадурів та труверів. 
Тема 2. Виникнення політичної пісні в епоху релігійних війн. Мазарінади. 
Тема 3. Пісенний спадок Великої французької революції 
Тема 4. Французька пісня першої половини ХІХ ст. Творчість П.-Ж. Беранже.  
Тема 5. Французька пісня другої половини ХІХ ст. Створення ”Товариства авторів, 
композиторів та видавців” – початок новітньої історії французької пісні. Комерціалізація 
пісні – кафе-концерти. Виникнення поетичних кабаре. 
Тема 6. Французька пісня першої половини ХХ ст. Стиль ревю, драматична та поетична 
пісня – три головні течії у французькій естрадній музиці. 
Тема 7. Французька пісня другої половини ХХ ст. Розквіт пісенної поезії – Сен-Жермен-
де Пре. Золотий вік французької пісні. Криза пісенного жанру в наші дні. 
Тема 8. Використання автентичних пісень у сучасній методиці викладання іноземних мов. 
Ефективність лінгводидактичного застосування французьких автентичних пісень для 
контекстуального введення та подальшого опрацювання лексичних одиниць, граматичних 
конструкцій та покращення вимови. 
Тема 9. Лінгводидактичне застосування французьких автентичних пісень як носіїв 
соціокультурної інформації з метою формування загальної соціокультурної компетенції 
учнів. 

 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Назва 

Тема 1. 6 2 - - - 4 
Тема 2. 3 1 - - - 2 
Тема 3. 3 1 - - - 2 
Тема 4. 3 1 - - - 2 
Тема 5.  3 1 - - - 2 
Тема 6. 3 1 - - - 2 
Тема 7.  3 1 - - - 2 
Тема 8.  6 2 - - - 4 
Тема 9. 6 2 - - - 4 

 Усього годин  36 12 - - - 24 
 

4. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Основні етапи еволюції французької пісенної традиції. 
Вступ. Перші писемні свідоцтва появи пісенного мистецтва на 
території Франції. Поезія трубадурів та труверів. 

2 
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2 Тема 2. Виникнення політичної пісні в епоху релігійних війн. 
Мазарінади. 

1 

3 Тема 3. Пісенний спадок Великої французької революції 1 
4 Тема 4. Французька пісня першої половини ХІХ ст. Творчість П.-

Ж. Беранже.  
1 

5 Тема 5. Французька пісня другої половини ХІХ ст. Створення 
”Товариства авторів, композиторів та видавців” – початок новітньої 
історії французької пісні. Комерціалізація пісні – кафе-концерти. 
Виникнення поетичних кабаре. 

1 

6 Тема 6. Французька пісня першої половини ХХ ст. Стиль ревю, 
драматична та поетична пісня – три головні течії у французькій 
естрадній музиці. 

1 

7 Тема 7. Французька пісня другої половини ХХ ст. Розквіт пісенної 
поезії – Сен-Жермен-де Пре. Золотий вік французької пісні. Криза 
пісенного жанру в наші дні. 

1 

8 Тема 8. Використання автентичних пісень у сучасній методиці 
викладання іноземних мов. Ефективність лінгводидактичного 
застосування французьких автентичних пісень для 
контекстуального введення та подальшого опрацювання лексичних 
одиниць, граматичних конструкцій та покращення вимови. 

2 

9 Тема 9. Лінгводидактичне застосування французьких автентичних 
пісень як носіїв соціокультурної інформації з метою формування 
загальної соціокультурної компетенції учнів. 

2 

 Разом 12 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Підготовка до лекцій 24 
 Разом  24 

 
6. Методи контролю 

 
1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  
2. Метод тестового контролю.  

                                                                        
8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума 

15  
85 

 
100 

  
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   
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70-89 добре   
зараховано 

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. CALVET Louis-Jean, Chanson et Société, Paris, Payot, 1981, 152 p.  
2. DAVENSON Henri, Le livre de chansons, ou Introduction à la connaissance de la 

chanson populaire française, Neuchâtel, (1944), De la Baconnière, 1982, 589 p.  
3. DUMONT Pierre, DUMONT Renaud, Le français par la chanson, Nouvelles approches 

de l’enseignement de la langue et de la civilisation françaises à travers la chanson 
populaire contemporaine, Montréal & Paris, L’Harmattan, 1998, 238 p.  

4. DUTHEIL PESSIN Catherine, La chanson réaliste, Sociologie d’un genre, Paris, 
L’Harmattan, coll. "Logiques sociales", 2004.  

 
 

Допоміжна література 
 

1. BEAUMONT-JAMES Colette, Le français chanté ou la langue enchantée des chansons, 
Montréal & Paris, L’Harmattan, coll. "Chanson et langages", 1999, 287 p.  

2. BIZZONI Lise, PRÉVOST-THOMAS Cécile, (dir.), La chanson francophone engagée, 
Montréal, Triptyque, 2008.  

3. DAVENSON Henri, Le livre des chansons françaises, Paris, Club des Libraires de 
France, 1957.  

4. GIROUX Robert (dir.), La chanson prend ses airs, Montréal, Triptyque, 1993, 233 p. 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Le site officiel de l'Agence de promotion du FLE. – Режим доступу: www.fle.fr  
 

http://www.fle.fr/
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