Розгорнутий план практичних занять
з курсу «Пракика перекладу.Французька мова» (перша, друга)
для студентів 4 курсу денної форми навчання
Викладач: Григор’єв М. В.

7 семестр, денна форма

Розділ 1
Тема 1 Франціяіфранкофонія
1.XIXe conférence France-Afrique à Ouagadougou
2. Exercices
Тема 2 Соціально-економічнапанорамаФранції
1. Testez vos connaissances de la France
2.Les secteur d’activité des enteprises.
3.IMMIGRATION Situation actuelle
4. L’Acquisition de la nationalité française
5.CHÔMAGE ET DIPLÔMES À savoir
6. Exercices
Тема 3.Міжнароднийобмін
1.Circulation des marchandises
2. Comment acheter à l’étranger
3. Crédit documentaire

4. Circulation des travailleurs
5. Exercices

Розділ 2
Тема 1Прийомнароботу
1.À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
2. Une approche radicalement différente
3. Rédaction des CV types :profils
4.Exercices
Тема 2Кадри
1.Les contrats de travail
2.L’apprentissage
3. Fiche d’absence
4. Note de service
5. Un droit : la grève
6.Exercices
Тема 3Видипідприємств
1.La création d’entreprise
2. Les statuts juridiques
3.La franchise
4. Exercices
Контрольна робота

8 семестр, деннаформа

Розділ1

Тема1. Виробництво
1.Conditions de production
2. Accidents de travail
3. Produit ;Cycle de vie
4. Conditionnement
5. Qualité
6. Contrefaçon
7.Exercices
Тема2. Маркетингіреклама
1. Analyse du marché
2.Définition du marketing
3.Sondage comme une technique du marketing
4. Actions publicitaires
5. Supports publicitaires
6.Supports alternatifs
7.Exercices
Тема 3. Продаж
1.Circuit de distribution
2. Savoir faire les courses
3.Agents de la fonction commerciale
4.Etablissement du commerce intégré
5. Techniques de vente
6.La vente à l’heure de l’informatique
7. Documents de vente
8. Exercices

Розділ 2
Тема 1. Фінансовасистемапідприємства
1.Les comptes de l’entreprise
2.Le bilan
3.La santé financière des entreprises
4.La bourse
5.Les impots
6. L’analyse des données
7. Exercices
Тема 2. Життяпідприємства
1.Entreprendre : innovation à fleur de peau
2. La fiche technique d’une entreprise
3.L’entreprise en difficulté
4. Le redressement judicaire
5. Exercices
Тема 3. Банківськасистема
1.Un partenaire incontournable
2.Services bancaires
3.Compteactif
4. Exercices
Контрольна робота

Рекомендоване методичне забезпечення
Основна література

1. Дробязко О. Є. Ділова французька мова. Посібник для студентів факультету
іноземних мов. Частина 1 / О. Є. Дробязко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 72 с.
2. Дробязко О. Є. Ділова французька мова. Посібник для студентів факультету
іноземних мов. Частина 2 / О. Є. Дробязко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2000. – 74 с.
3. Сатановська Г. С. Практика перекладу французької мови. Соціально-політичний
аспект: : навчальний посібник. / Г. С. Сатановська. – Харків, 2013. – 76 с.
4. DaniloM. Lefrançais commercial / M. Danilo.–Pocket, 1985. – 305 p.
5. Macagno M. Faire des affaires en français / Macagno M.,Corado L. – Hachette livre, 1997. – 160
p.
Допоміжна література

1. PenfornisJean-Luc. Affaires.com. Méthode de français des affaires / Jean-Luc Penfornis, Laurent
Habert. – Paris: CLE International, 2007. – 140 с.

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.lepointdufle.net/
www.actufrance.com
www.clé-inter.com
www.fle.fr/
www.lepointdufle.net/
www.lexiquefle.free.fr/
www.tv5.com

Критерії оцінювання практичних занять
з курсу «Пракика перекладу.Французька мова» (перша, друга)
для студентів 4 курсу денної форми навчання
Викладач: Григор’єв М. В.
Схема нарахування балів
По темах

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні
завдання
Розділ 1

Розділ 2

Екзамен Сума

Разом

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

10

10

10

10

10

10

60

40

100

По видах діяльності
Вид діяльності

Максимально
можливий бал

Поточний контроль

40

Виконання завдань самостійної роботи, робота в аудиторії

20

Письмова залікова або екзаменаційна робота

40

Усього

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

Завдання для самостійної роботи
з курсу «Практика пеекладу» (перша, друга мова)
для студентів 4 курсу денної форми навчання

Викладач: Григор’єв М. В.

(максимально можливий бал за виконані завдання – 20 балів)
Виконайте наступні завдання (20 балів):
1) Зробіть письмовий переклад (максимум 5 балів):
ВаріантІ
Exercice 4: Faites la traduction en français des phrases

1. У випадку крадіжки або втрати кредитної картки негайно попереджайте поліцію по
телефону і підтверджуйте ваше звернення письмово.
2. Рамки переговорів з приводу заробітної платні будуть визначатися соціальними
партнерами.
3. Новий соціальний план, який було прийнято у вівторок, дозволить великій кількості
робітників підприємства віком за 55 років отримати 65 % заробітної плати.
4. Ніколи заздалегідь не підписуйте пусті бланки чеків і запобігайте ситуаціям за яких
залишаєтьсянезаповненим місце прізвища одержувача.
5.Найкраща гарантія отримати першу постійну роботу і не зазнати довгострокового
безробіття ─ це бути дипломантом вищої комерційної школи.
6. Ті, хто вороже ставиться до нового закону, вважають, що ця обов'язкова дія стоїть на
заваді інтеграції та входить до перелікуглобальних заходів супротив іммігрантів.
7. Згідно з правом землі народження, дитина, батьки якої іноземці, але яка народилася у
Франції, автоматично одержувала французьке громадянство у віці 18 років.
8.Промислові галузі,аграрно-харчовий сектор поряд із будівництвом і роботами в інтересах
суспільства складають другий сектор економіки.
9. Ринок ─ це місце зустрічі тих, хто пропонує і тих, хто має попитна потребу у єдиному
продукті.
10. Уряд за власний рахунокзазнав ризикставлення під загрозусоціальних досягнень без
попереднього погодження суспільства.

1485 знаків
60 контрольних одиниць

Варіант ІІ
1.Митниці розташовуються на кордонах, упортах і аеропортах, атакож повсюди на
внутрішній території, з метою бути ближче до бюроорганів управлінняпідприємств.
2. Ви можете знаходитись україні Європейського Союзу протягом трьох місяців для пошуку
роботи.Після закінчення цього строку, якщо ви знайшли роботу, вам надається картка
перебування, яка діє п'ять років і може бути поновлена. У випадку втрати роботи, ви не
можете бути позбавлені цієї картки тільки через те, що ви більш не маєте робочого місця.
3.Ліцензія на імпортування ─ це спеціальний дозвіл на імпорт товарів,підпорядкований
спеціальному законодавству.
4.Поширення ліній високошвидкісних потягів до південних країн Євросоюзу дозволяє
передбачити нове пожвавлення ринку залізничного обладнання.
5. Метою зборів є розгляд будь яких юридичних, податкових і бухгалтерських наслідків
нового фінансового закону.
6.Світовий ринок страждає від валютної нестабільності, яка загрожує майбутньому
підприємств.
7. Банк імпортера відкриває документальний акредитив у вашому банку на вашу користь.
8. Це зобов’язення передаєтьсяекспортеру іншим банком (банком експортеру) відповідно
до інструкцій, встановлених іноземним покупцем. Цей засіб платежунадає певні гарантії для
продавця.
9. Як тільки ви здобули собі посаду, не турбуйтеся, вам надані такі ж самі права
стосовносоціального захисту. Також, у вашому розпорядженні на підприємстві ви маєте
інструмент представництва і захисту такий, як комітет підприємства.
10. Асоціація найму в промисловості та торгівлісплачує грошову допомогудля страхування
втрати
робочого
місця,
солідарності,
дляпрофесійної
підготовки,
перепідготовки,передчасного виходу на пенсію.

11.Ці митні бюро можуть бути цілком повноважні: компетенція таких бюро поширюється на
всі товари та митні режими.Або їх компетенція може бути обмеженатакими галузями,
якміжнародний туризмі національний каботаж, або спеціалізуватися на деяких товарах
таких, як: предмети мистецтва, дорогоцінне каміння, шкури та хутро, автомобілі і жива
фауна.
1751 знаків
60 контрольних одиниць

2) ЗробітьвправиупідручникуFairedesaffairesenfrançais:
Dossier 1 (максимум 5 балів).
Dossier 2(максимум 5 балів).
Dossier 3(максимум 5 балів).
Dossier 4(максимум 5 балів).
Dossier 5(максимум 5 балів).
Dossier 6(максимум 5 балів).
Dossier 7(максимум 5 балів).
Dossier 8(максимум 5 балів).
Dossier 9(максимум 5 балів).

Підсумкова письмова екзаменаційна робота
з курсу «Практика пеекладу» (перша, друга мова)
для студентів 4 курсу денної форми навчання
Викладач: Григор’єв М. В.

Питання, винесені на письмову екзаменаційну роботу:
1.IMMIGRATION
2.CHÔMAGE ET DIPLÔMES
3.Circulation des marchandises
4. Comment acheter à l’étranger
5. Crédit documentaire
6. Circulation des travailleurs
7. LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
8. CV types
9.Les contrats de travail
10.L’apprentissage
11.La grève
12.La création d’entreprise
13. Les statuts juridiques
14.Lafranchise

15.Conditions de production
16. Accidents de travail
17. Cycle de vie
18. Conditionnement
19. Qualité
20. Contrefaçon
21. Analyse du marché
22.Sondage comme une technique du marketing

23. Actions publicitaires
24. Supports publicitaires
25.Supports alternatifs
26.Circuit de distribution
27.Agents de la fonction commerciale
28.Etablissement du commerce intégré
29. Techniques de vente
30.La vente à l’heure de l’informatique
31. Documents de vente
32.Les comptes de l’entreprise
33.Le bilan
34.La santé financière des entreprises
35.La bourse
36.Les impots
37. La fiche technique d’une entreprise
38.L’entreprise en difficulté
39. Le redressement judicaire
40.Services bancaires

Підсумкова поточна письмова робота
з курсу «Практика пеекладу» (перша, друга мова)
для студентів 4 курсу денної форми навчання
Викладач: Григор’єв М. В.

Питання, винесені на підсумкову поточну письмову роботу:
7семестр:
1.IMMIGRATION
2.CHÔMAGE ET DIPLÔMES
3.Circulation des marchandises
4. Comment acheter à l’étranger
5. Crédit documentaire
6. Circulation des travailleurs
7. LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
8. CV types
9.Les contrats de travail
10.L’apprentissage
11.La grève
12.La création d’entreprise
13. Les statuts juridiques
14.Lafranchise

Питання, винесені на підсумкову поточну письмову роботу:
8семестр:
1.Conditions de production
2. Accidents de travail
3. Cycle de vie
4. Conditionnement
5. Qualité
6. Contrefaçon
7. Analyse du marché

8.Sondage comme une technique du marketing
9. Actions publicitaires
10. Supports publicitaires
11.Supports alternatifs
12.Circuit de distribution
13.Agents de la fonction commerciale
14.Etablissement du commerce intégré
15. Techniques de vente
16.La vente à l’heure de l’informatique
17. Documents de vente
18.Les comptes de l’entreprise
19.Le bilan
20.La santé financière des entreprises
21.La bourse
22.Les impots
23. La fiche technique d’une entreprise
24.L’entreprise en difficulté
25. Le redressement judicaire
26.Services bancaires

