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Вступ 

Навчальна дисципліна розрахована на підготовку кваліфікованих філологів за 

спеціальністю «Французька мова та література і переклад». 

Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 

Термін вивчення: 3-й та 4-й семестр (денна форма навчання) 

Кількість кредитів: 13 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів іншомовної 

комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і  

розвитку особистості студента; набуття студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи 

мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання. 

Результати навчання: 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати: 

1. мовленнєві формули і лексичний матеріал в обсязі даного курсу; 

2. граматичний матеріал в обсязі даного курсу; 

3. базовий лексичний матеріал та інформацію за темами усної практики; 

вміти : 

1. володіти діалогічним та монологічним мовленням, володіти навичками 

адекватного усного та письмового перекладу на рівні речення і тексту; 

2. вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої 

діяльності; 

3. розуміти зміст текстів на конкретні теми; 

4. спонтанно, вільно, чітко й деталізовано висловлюватися з широкого спектру 

тем (усно та письмово); 

5. вміти вести дискусію, давати належну аргументацію; 

6. написати диктант та переклад за визначеними програмою нормами. 

Спосіб навчання: практичні заняття 

Методи викладання: 

• Словесні методи: розповідь, бесіда. 



• Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 

• Практичні методи: обговорення ситуацій, дискусії, вправи. Серед вправ 

виділяють: 

• а) усні вправи; 

• б) письмові вправи — диктанти, твори. 

• Робота з підручником.  

• Робота з аудіо та відео матеріалом. 

Методи оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою після написання 

протягом семестру 1-2 контрольних робіт та закінчується іспитом. 

Мова викладання: французька 

  



Тематика практичних занять 

3 семестр  

Розділ 1. 

Тема 1. Граматика 

1. La mise en valeur c’est... que. 

2. L’adjectif seul. 

3. La place de la négation par rapport à l’infinitif. 

4. Ne... que. 

5. La reprise. 

6. La différence des prépositions avant-devant. 

7. Imparfait/passé composé. 

8. L’accord du participe passé. 

9. L’emploi des conjonctions: parce que, comme. 

10. La défférence entre les verbes aller-venir et dire-parler. 

11. Le futur simple et la subordonnée de condition 

12. Le pronom indéfini tout. 

 

Тема 2 . Аналітичне читання 

1. Alter Ego A2. Dossier 1.1. Relations amicales. 

2. Alter Ego A2. Dossier 1.2. Relations de voisinage. 

3. Alter Ego A2. Dossier 1.3. Rencontres amoureuses. 

4. Alter Ego A2. Dossier 2.1. Recherche d’emploi et présentation en situation 

professionnelle. 

5. Alter Ego A2. Dossier 2.2. Conseils pour les entretiens d’embauche. 

6. Alter Ego A2. Dossier 2.3. Expériences de stages en entreprise. 

 

Тема 3. Домашнє читання 

1. Guy de Maupassant « La Parure » (adapté) 

2. Saint-Exupéry « Le Petit Prince » chapitres I-V 

3. Saint-Exupéry « Le Petit Prince » chapitres V-X 



4. Saint-Exupéry « Le Petit Prince » chapitres X-XV 

5. Saint-Exupéry « Le Petit Prince » chapitres XV-XX 

 

Тема 4. Практика усного мовлення 

1. L’art contemporain, expositions.  

2. Le jardin des plantes. 

3. La maison de mes rêves. 

4. Le cinéma français de la Nouvelle vague. 

5. Les parfums. 

 

Розділ 2. 

Тема 1. Граматика 

1. La place de la négation en français. 

2. Les expressions impersonnelles avec le verbe faire. 

3. Le participe présent. 

4. Les pronoms personnels toniques. 

5. Les degrés de comparaison des adjectifs. 

6. Le participe passé composé. 

7. Le passé simple. 

8. Les degrés de comparaison des adverbes. 

9. Le gérondif. 

10. Les pronoms relatifs qui, que. 

11. Les négations. 

 

Тема 2 . Аналітичне читання 

1. Alter Ego A2. Dossier 3.1. Stéréotypes : les Français vus d’ailleurs. 

2. Alter Ego A2. Dossier 3.2. Tourisme vert et tourisme insolite. 

3. Alter Ego A2. Dossier 3.3. Qualité de vie Paris / province. 

4. Alter Ego A2. Dossier 4.1. Presse écrite et autres médias. 

5. Alter Ego A2. Dossier 4.2. Faits divers dans la presse et à la radio, témoignages. 



6. Alter Ego A2. Dossier 4.3. Critiques de film et festival de cinéma. 

 

Тема 3. Домашнє читання 

Saint-Exupéry « Le Petit Prince » chapitres XX-XXVII 

 

Тема 4. Практика усного мовлення 

1. Présenter la culture ukrainienne aux francophones. 

2. Kharkiv et ses sites cuturels et historiques. 

3. Les petites villes ukrainiennes. 

4. Les animaux de compagnie. 

5. La poésie française. 

 

Контрольна робота. 

  



4 семестр 

 

Розділ 1 

Тема 1. Граматика 

1. Le pronom en. 

2. La différence aussi-non plus. 

3. Le plus-que-parfait. 

4. Le féminin des noms. 

5. Le féminin des adjectifs qualificatifs. 

6. Les verbes en –uire. 

7. La concordance des temps de l’indicatif. 

8. La formation des adverbes en -ment. 

9. Les verbes en -aître. 

10. L’emploi des propositions sans et avec. 

11. L’article partitif. 

 

Тема 2 . Аналітичне читання 

1. Alter Ego A2. Dossier 5.1. Souhaits et aspirations pour demain. 

2. Alter Ego A2. Dossier 5.2. Projet de vie : l’humanitaire. 

3. Alter Ego A2. Dossier 5.3. Réalisation d’un rêve. 

4. Alter Ego A2. Dossier 6.1. Changement de vie, de voie professionnelle. 

5. Alter Ego A2. Dossier 6.2. Exploits et réussites. La féminisation des professions. 

6. Alter Ego A2. Dossier 6.3. Choix de vie. 

 

Тема 3. Домашнє читання 

Яценко І.М. Французькою про англійську або пригоди Камо. Навчально-

методичний посібник для студентів спеціальностей «Мова і література. 

Переклад»: глави 1-8 

 

Тема 4. Практика усного мовлення 

1. Mes loisirs. 



2. Мes projets d’avenir. 

3. Le choix du métier. 

4. Mes lectures. 

 

Розділ 2 

Тема 1. Граматика 

1. Le pluriel des noms. 

2. Les verbes en -frir, -vrir. 

3. La forme passive. 

4. La question indirecte. 

5. Le conditionnel présent. 

6. L’imparfait-le passé composé (récapitulation). 

7. La concondance des temps (récapitulation). 

8. Les noms et les adjectifs (récapitulation). 

9. Les pronoms (récapitulation). 

10. Les prépositions (récapitulation). 

11. Les articles (récapitulation). 

 

Тема 2 . Аналітичне читання 

1. Alter Ego A2. Dossier 7.1. Sensibilisation à l’environnement. 

2. Alter Ego A2. Dossier 7.2. Lecture et culture. Lire en fête. 

3. Alter Ego A2. Dossier 7.3. Parité. Journée de la femme. 

4. Alter Ego A2. Dossier 8.1. Nuisances : le bruit, la fumée. 

5. Alter Ego A2. Dossier 8.2. Comportements délictueux et réactions. 

6. Alter Ego A2. Dossier 8.3. Vivre dans son quartier : polémiques et civisme. 

7. Alter Ego A2. Dossier 9.1. Génération Internet. 

8. Alter Ego A2. Dossier 9.2. Innovations technologiques. 

9. Alter Ego A2. Dossier 9.3. Ateliers d’écriture : Les Français et la passion d’écrire. 

 

Тема 3. Домашнє читання 



Яценко І.М. Французькою про англійську або пригоди Камо. Навчально-

методичний посібник для студентів спеціальностей «Мова і література. 

Переклад»: глави 9-15 

 

Тема 4. Практика усного мовлення 

1. Le système de l’éducation en France. 

2. Le système de l’éducation en Ukraine. 

3. La pollution de l’environnement. 

4. Les manifestations culturelles. 

 

Контрольна робота. 

  



Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна література 

1. Annie Berthet, Catherine Hugot. Alter Ego A2. Méthode de français. – Hachette 

Français Langue Etrangère, 2006-2013. – 182 p. 

2. Дробязко О.Є. Qui lira rira / О.Є. Дробязко. – Харьков: Константа, 2004. – 64 

с. 

3. Давидов О. І. Удосконалюємо нашу граматику. Навчальний посібник для 

студентів інст. і фак. іноземних мов / О. І. Давидов, О. Є. Дроб’язко. – Х., 2006. 

– 150 с. 

4. Дробязко Е. Е. Французский язык для повседневного общения. Сборник 

упражнений для развития устной речи / Е. Е. Дробязко. – Харьков, 2009. – 124 

с. 

5. Maia Grégoire, Odile Thievenaz. Grammaire progressive du français. Niveau 

intermédiaire. – CLE International, 2015. – 168 p. 

6. Моруа А. Новели / А. Моруа. – М.: Прогрес, 1965. – 266 с. 

7. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé. Dalf. Навч. посіб. для вищ. навчальних 

закладів. Київ: Ірпінь, 2001. 

8. Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. Франкомовні країни. Вінниця: Нова Книга, 

2009. 

9. Мокреева Н.Г. Французька мова. Розмовні теми. Київ: Методика, 1996 

10. Хоменко Л.О. та ін. Французька мова. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 560 с. 

11. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Мистецтво Франції. Івано-Франківськ: Гостинець, 

2007. 

12. Яценко І.М. Французькою про англійську або пригоди Камо. Навчально-

методичний посібник для студентів спеціальностей «Мова і література. 

Переклад» / І.М. Яценко. – Х., 2012. – 68 с. 

13.Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince. – P.: Gallimard, 2007. – 156 p. 

  



Допоміжна література 

1. Відео-курс Tendances 2. – P: CLE international. 2016. 

2. Дробязко О. Є. Le français de la vie quotidienne / О. Є. Дробязко. –

Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 124 с. 

3. Костюк О. Л. Français, niveau intermédiaire DELF / О. Л. Костюк. – K.: ВТФ 

«Перун», 2002. – 224 с. 

4. Крючков Г.Г. Прискорений курс французької мови. Français accéléré / 

Крючков Г. Г., Мамотенко М. П., Хлопук B. C., Воєводська B. C. – К. : А.С.К., 

2001. – 384 с. 

5. Опацький С. Є.  Підручник для  вищих навчальних  закладів / С. Є.  

Опацький.  –  Київ: Перун, 2003. – 312 с. 

6. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку 

навичок комунікативного мовленням з розмовної теми “Людина та здоров’я”. 

Івано-Франківськ, 2007. 

7. Тимонін А. М. Сучасна Франція / А. М. Тимонін, В. Б. Остроушко. – Х.: ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 116 с. 

8. Французька і українська періодична преса. 

9. Харитонова І. В. Франція як вона є / І. В. Харитонова, І. С. Самохотська. – 

М.: Владос. – 360 с. 

11. Capelle G. Le nouveau Taxi! 1 Cahier d’exercice / Guy Capelle, Robert Menand. 

– P.: Hachette, 2009. – 96 р. 

12. Capelle G. Le nouveau Taxi! 1 Livre d’élève / Guy Capelle, Robert Menand. – 

P.: Hachette, 2009. – 146 р. 

13. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices. C.-M. 

Beaujeu et d’autres, Paris : Hachette. – 312 р. 

14. Guide du français correct. J.Capelovici. – Paris: L’Archipel. – 320 р. 

15. Mauchamp N. La France d’aujourd’hui (civilisation), CLE International, 2000. 

16. Steele R. Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE, 2002. – 

300 p. 



Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, 

інше методичне забезпечення 

 

1. http://enseigner.tv5monde.com/ 

2. http://www.fle.fr/ 

3. http://www.lepointdufle.net/ 

4. www.cle-inter.com 

5. www.fle.fr/ 

6. www.hachettebookgroup.com 

7. www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm 

  

http://enseigner.tv5monde.com/
http://www.fle.fr/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.cle-inter.com/
http://www.fle.fr/
http://www.hachettebookgroup.com/
http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm


Рекомендації з підготовки до практичних занять 

 Практичне заняття має на меті формування в групі мовленнєвих 

компетенцій, насамперед усного висловлювання, відпрацювання 

граматичних, лексичних, прагматичних навичок володіння мовою. Під час 

цього заняття студенти мають можливість задати викладачу всі питання 

стосовно актуального матеріалу, підтвердити або уточнити свої 

репрезентації щодо нюансів практичного вживання мови, збагатити соціо-

культурні уявлення про країну та носіїв мови, що вивчається, отримати 

зворотній зв’язок.  

 Отже, рекомендується: 

1) Сумлінно та систематично виконувати всі домашні завдання за основним 

та додатковим методичним матеріалом, що надаються викладачем. 

2) Самостійно планувати та організовувати навчальний час, визначати 

пріоритетні задачі для оптимальної підготовки до занять. 

3) Підтримувати активний зв’язок з групою та викладачем, задавати всі 

питання, що виникають під час навчання та не знаходять відповіді у 

довідникових ресурсах, а також питання з приводу ефективних способів 

навчання. 

4) Чітко дотримуватися термінів здачі домашніх завдань, творів, 

відеороликів тощо; вчасно попереджувати викладача про затримку з 

поважних причин. 

5) Самостійно максимально використовувати іншомовні відео, аудіо, 

текстуальні ресурси інтернету за власними інтересами з метою 

індивідуального розширення знань та умінь. 

 

 

 

  



Питання, що виносяться на підсумкову поточну письмову роботу 

5 семестр: 

1. La mise en valeur c’est... que. 

2. L’adjectif seul. 

3. La place de la négation par rapport à l’infinitif. 

4. Ne... que. 

5. La reprise. 

6. La différence des prépositions avant-devant. 

7. Imparfait/passé composé. 

8. L’accord du participe passé. 

9. L’emploi des conjonctions: parce que, comme. 

10. La défférence entre les verbes aller-venir et dire-parler. 

11. Le futur simple et la subordonnée de condition 

12. Le pronom indéfini tout. 

13. La place de la négation en français. 

14. Les expressions impersonnelles avec le verbe faire. 

15. Le participe présent. 

16. Les pronoms personnels toniques. 

17. Les degrés de comparaison des adjectifs. 

18. Le participe passé composé. 

19. Le passé simple. 

20. Les degrés de comparaison des adverbes. 

21. Le gérondif. 

22. Les pronoms relatifs qui, que. 

23. Les négations. 

  



Питання, винесені на підсумкову поточну письмову роботу 

6 семестр: 

1. Le pronom en. 

2. La différence aussi-non plus. 

3. Le plus-que-parfait. 

4. Le féminin des noms. 

5. Le féminin des adjectifs qualificatifs. 

6. Les verbes en –uire. 

7. La concordance des temps de l’indicatif. 

8. La formation des adverbes en -ment. 

9. Les verbes en -aître. 

10. L’emploi des propositions sans et avec. 

11. L’article partitif. 

12. Le pluriel des noms. 

13. Les verbes en -frir, -vrir. 

14. La forme passive. 

15. La question indirecte. 

16. Le conditionnel présent. 

17. L’imparfait-le passé composé (récapitulation). 

18. La concondance des temps (récapitulation). 

19. Les noms et les adjectifs (récapitulation). 

20. Les pronoms (récapitulation). 

21. Les prépositions (récapitulation). 

22. Les articles (rcapitulation). 

  



Зразок завдання для контрольної роботи : 

5 семестр 

Переклад 

1. Сьогодні холодно, одягни щось тепліше. 

2. Ти читав цю книгу? – Ні, я ніколи її не читав, я навіть не чув прізвище цього 

письменника. 

3. Вони помили руки і пішли обідати. 

4. Його батько вийшов на пенсію три роки тому. 

5. Твій годинник добре працює? – Ні, сьогодні він відстає. – На скільки хвилин 

він відстає? – На чверть години. 

6. Вчора вона лягла спати опівночі і швидко заснула. 

7. Що могло його затримати? – Якщо він не прийшов, це означає, що з ним 

трапився нещасний випадок. 

8. Я більше тебе не впізнаю.Ти дуже змінився. 

9. Вона не сказала нам нічого нового. Ми все це вже знаємо. 

10. Ти йому не передзвонив сьогодні? – Передзвонив. Його ще немає. 

11.Чим ви цікавитесь? – Ми цікавимось поезією. 

12. Котра година? –Зараз рівно чверть на дванадцяту. 

13. Ти впевнений, що він сказав правду? – Так, я добре його знаю. Він ніколи не 

бреше. 

14. Кого він сповістив про своє рішення? – Він сповістив начальника відділу. 

15. В цій країні зараз багато безробітних. 

16. Твої батьки вже повернулись з Італії? Вони добре відпочили? – Так, вони 

дуже задоволені своєю відпусткою. 

17. В цей момент вона відчула себе щасливою. 

18. До кого їде твоя сестра? – Вона їде до тітки в Марсель. Вона обожнює море 

і вважає це місто дуже гарним. 

Кількість знаків: 1091 

Кількість активних моментів: 50 

  



Диктант 

 Installé commodément dans un coin, Tartarin de Tarascon rêvait. Il pensait à 

son départ, à laterrible chasse au lion, à son cher Tarascon. 

 Peu à peu la nuit tomba.Tartarin s’endormit. Peu de temps après il fut réveillé 

brusquement par la voix du conducteur. La diligence s’arrêta, la portière s’ouvrit et 

un petit monsieur monta, vieux, sec et ridé. Il tenait à la main une serviette jaune et 

un parapluie. Le petit monsieur s’assit en face de Tartarin. En voyant le matériel de 

guerre du Tarasconnais, il fut très étonné et se mit à regarder Tartarin avec curiosité. 

Ce dernier se fâcha et demanda au petit monsieur si ça l’étonnait. L’autre répondit 

fort tranquillement que ça le gênait. Et c’était vrai: avec sa tente-abri, son revolver, 

ses deux fusils et son couteau de chasse Tartarin de Tarascon tenait beaucoup de 

place. Mais il dit fièrement au petit monsieur qu’il était tueur de lions. Tous les 

voyageurs regardèrent Tartarin avec stupeur. Cependant, le petit monsieur ne se 

troubla pas. Il demanda à Tartarin s’il avait déjà tué beaucoup de lions. Le 

Tarasconnais lui souhaita d’avoir autant de cheveux sur la tête. Et toute la diligence 

se mit à rire en regardant les trois cheveux jaunes sur la tête du petit monsieur. 

 Puis Tartarin parla dédaigneusement d’un célèbre tueur de panthères, monsieur 

Bombonnel. Il dit qu’ils avaient chassé plus de vingt fois ensemble. Quand la 

diligence s’arrêta, le conducteur ouvrit la portière et s’adressa au petit vieux d’un air 

très respectueux. Le petit monsieur se leva et, avant de descendre, conseilla à Tartarin 

de quitter l’Algérie et de ne pas perdre son temps là parce qu’il n’y avait plus de lions 

dans ce pays. Tartarin demanda au conducteur qui était ce vieil homme, et apprit avec 

étonnement que c’était monsieur Bombonnel. 

 D’après A. Daudet, Tartarin de Tarascon 

Кількість знаків: 1283 

Кількість активних моментів: 50 

  



Зразок завдання для контрольної роботи : 

6 семестр 

Переклад 

1. Вона мені відповіла, що залишила свій багаж на вокзалі. 

2. Яким словником ви користуєтесь зазвичай, коли перекладаєте на 

французьку? 

3. Я хочу вам показати старовинні меблі, які ми купили минулого року. 

4. Він кинув погляд на свого супутника, і йому здалося, що він його знає. 

5. Жан був тяжко хворий, треба було надати йому допомогу якнайшвидше. 

6. Катрін розповіла друзям, як вона провела канікули. 

7. Я знаю, що в нього багато планів, але він мені про них не розповідає. 

8. Вона була така гарна, що всі оберталися, коли вона проходила. 

9. Тартарен розповів, що іноді полює на пантер, але віддає перевагу полюванню 

на левів. 

10. Раптом він побачив, що пейзаж змінився. 

11. Мама каже нам сідати за стіл, обід вже поданий. 

12. Тобі ще потрібен твій велосипед? – Ні, він мені більше не потрібен. 

13. Ви не згідні? – спитала вона, дивлячись на мене з цікавістю. 

14. Хворий погано почувався тому, що він не спав дві ночі. 

15. Йому знадобилося три години, щоб розібрати всі свої записи. 

16. Крістоф робив дівчині стільки зауважень, що вона була готова 

розплакатися. 

17. Замкніть цих людей в останню каюту, - наказав капітан. 

18. Ми думали, що вони вже поїхали у Париж. 

19.Лікар сказав капітану, що нічого не може врятувати пораненого. 

20. Він пообіцяв друзям писати їм частіше. 

21. Ви можете повернути мені журнали, які я вам дав учора? 

22. Раптом він відчув бажання ще раз прочитати свою статтю. 

23. Поль також не вміє керувати автомобілем. – У всякому випадку він хоче 

навчитися. 



24. Коли він помітив, що ніхто не звертає на нього увагу, він вийшов з кімнати. 

Кількість знаків: 1297 

Кількість активних моментів: 50 

Диктант 

 Un jour le professeur Aronnax monta sur la plate-forme et il vit le capitaine 

Nemo qui de sa longue-vue observait la mer. Le professeur descendit au salon et prit 

une lunette. Mais il n’eut pas le temps de s’en servir, on la lui arracha des mains. Il se 

retourna. Le capitaine Nemo était devant lui, mais il ne le reconnut pas. Sa 

physionomie était transformée, ses yeux brillaient, il ne bougeait pas. 

 Enfin le capitaine Nemo redevint maître de lui. Son visage reprit son calme 

habituel. Il dit au professeur qu’il avait donné l’ordre de les enfermer, lui et ses 

compagnons, pour quelques heures. Quatre hommes de l’équipage les conduisirent à 

la cabine où ils avaient passé leur première nuit à bord du bateau. Ils virent que le 

déjeuner était déjà servi et ils se mirent à table. 

 Après le déjeuner Ned Land s’endormit aussitôt et Conseil suivit son exemple. 

Le professeur se demandait ce qui avait provoqué ce besoin de sommeil quand il 

sentit que ses yeux se fermaient malgré lui. Il comprit qu’on avait mêlé des 

soporifiques dans leur nourriture. Il voulut résister au sommeil, mais ce fut 

impossible, et il s’endormit profondément. 

 A sa grande surprise, il se réveilla le lendemain dans sa chambre. Ce qui s’était 

passé pendant cette nuit, il l’ignorait. Il descendit au salon et se mit à classer ses 

notes. Le capitaine 

Nemo entra. Son visage exprimait une tristesse profonde. Il demanda au professeur 

de donner des soins à l’un de ses hommes qui était grièvement blessé. Quand le 

professeur vit que l’état du malade était grave et que sa mort était proche, il dit au 

capitaine que rien ne pouvait le sauver. La main du capitaine se crispa et des larmes 

brillèrent dans ses yeux. Il dit au professeur de se retirer. 

 D’après J. Verne, Vingt mille lieues sous les mers 

Кількість знаків: 1205 

Кількість активних моментів: 50 



Зразок завдання для письмової екзаменаційної роботи (40 балів): 

Диктант 

 Beaucoup d’étudiants n’ont pas d’université dans leur ville, et ils sont obligés 

de quitter leur famille pour vivre dans la ville où se trouve leur faculté. Parmi ceux 

qui restent dans leur ville, quelques-uns rêvent aussi de s’installer loin de leurs 

parents. Ils préfèrent être enfin libres: plus de conseils à recevoir, plus d’interdictions, 

plus d’explications à donner. Ils peuvent passer la nuit entière à discuter avec des 

amis, puis dormir jusqu’à midi le lendemain, et personne ne leur dit rien. Personne ne 

les oblige plus à travailler. Seuls les examens  sanctionnent leur travail. Les jeunes 

gens sont libres d’organiser leurs journées comme ils veulent. Ils peuvent aller au 

cinéma tous les jours pendant une semaine et ne pas toucher un livre, puis s’enfermer 

dans leur chambre et bûcher comme des fous pour rattraper le temps perdu. 

 Les étudiants sont libres d’aller aux cours ou de ne pas y aller, mais d’habitude  

ils ont l’intelligence de comprendre très vite qu’il est difficile et ennuyeux de recopier 

les notes des copains et qu’il vaut mieux ne pas manquer les cours et travailler 

régulièrement. 

 La vie matérielle des étudiants est bien organisée. Ils ont des tarifs spéciaux 

pour les transports et les spectacles. Mais il existe le problème du logement. 

Quelques-uns ont la chance d’habiter la Cité Universitaire. Les autres paient souvent 

très cher des pièces petites, mal meublées, peu ou pas chauffées. Les jeunes 

deviennent responsables de leurs études, de leur futur, de leur vie. Ils en discutent 

souvent, assis dans les cafés accueillants. 

 D’après La France en direct 

Кількість знаків: 1221 

Кількість активних моментів: 50 

Переклад 

Варіант І 

1. Я забув взяти свою парасольку і був вимушений повернутися, тому що ішов 

дощ. 



2. Краще не пропускати лекції, тому що дуже нудно переписувати конспекти 

друзів. 

3. Що викладач пояснює своїм учням? – Він їм пояснює нове граматичне 

правило. 

4. Я написав своєму другу, але він мені навіть не відповів. 

5. Вона мене більше не цікавить, я тебе прошу ніколи більше мені про неї не 

говорити. 

6. Твій брат не читає німецькою? – Читає. Він також вчиться читати 

іспанською. 

7. Я вам раджу відпочити після обіду. 

8. Ми впевнені, що ніколи цього не забудемо. 

9. Що ти йому запропонував? – Я йому запропонував прогулятися набережною. 

– Він погодився на твою пропозицію? – З радістю. 

10. Я бачу, що ви маєте однакові звички, однакові інтереси. 

11. Ми зможемо орендувати цю квартиру, якщо квартплата буде помірною. 

12. Виправте помилки, які ви зробили у цій фразі. 

13. Море було таким спокійним, що мені схотілося скупатися ще раз. 

14. Вона закрилась у своїй кімнаті, щоб добре підготуватися до іспиту з історії. 

15. Коли мати ходила на роботу, Поль повинен був грати зі своїми маленькими 

братами. 

16. Скільки днів ви провели за містом? – Ми там провели три дні. 

17. Вони довго жили за кордоном і повернулися у Францію рік тому. 

18. Чому ти у мене це питаєш? Ти чув те ж саме, що і я. 

19. У неділю ми весь день допомагали Катрін переїжджати до нової квартири. 

Кількість знаків: 1192 

Кількість активних моментів: 50 

Варіант ІІ 

1. Я тобі обіцяю, що вони нічого у тебе не питатимуть. 

2. Викладач запитав студентів, хто читав цю книгу. 

3. Він ввів їх до свого кабінету та запросив їх сісти за стіл. 



4. Ти пам’ятаєш нашу останню зустріч? – Так. – Я теж. 

5. Коли ми вийшли на вулицю, ми побачили, що вночі був дощ. 

6. Розмовляючи з ними, він намагався не показати своє здивування. 

7. Жак був тяжко поранений, він не мігні їсти, ні спати. 

8. Ця справа мене не цікавить, я вирішив нею не займатися. 

9. Я запропонував Роберу свої послуги, але він відмовився. 

10. Я вважаю, що треба буде почекати ще декілька днів. 

11. Я не знав, що її розсердило. 

12. Влітку я залишусь у Парижі, я нікуди не поїду. 

13. Погані звички підірвали його здоров’я. 

14. Він часто розповідає мені про своє навчання. – Він ним задоволений? – Так, 

він ним дуже задоволений. 

15. Можливо, я помилилася? – сказала вона,червоніючи. 

16. Він повернувся додому і відразупочав писати статтю. 

17. Що це означає? – спитав професор здивованим тоном. 

18. Він погано почувався і не хотів нікого бачити. 

19. Я сподіваюсь, що сьогодні не буде дощу. 

20. Сідай тут, поряд зі мною. 

21. Ти вже купив цей підручник? – Ні, наш викладач не радив нам ним 

користуватися. 

22. Їй знадобилося дві години, щоб розповісти все, потрапилось на борту 

корабля. 

23. Ти не знаєш, де мої окуляри? Я їх ніде не можу знайти. 

24. Коли ми підійшли до його будинку, ми побачили, що він зачинив двері на 

ключ. 

25. Стан хворого дуже важкий. Вам не дозволять його відвідати. 

26. Професор спустився до каюти та передав своїм супутникам наказ капітана. 

Кількість знаків: 1274 

Кількість активних моментів: 50 

 



Завдання для самостійної роботи 

Виконайте переклад: 

Варіант I 

1. Скільки ти заплатив за ці підручники? – Я заплатив за них десять євро. 

2. Чому ви їй забороняєте користуватися словником? 

3. Вчора ввечері вони залишились вдома, тому що йшов дощ. 

4. З яких пір ви проживаєте у гуртожитку? – З минулого року. 

5. Наша дочка Ніколь народилася два роки тому. 

6. Він буде добре почуватися, якщо кине курити. 

7. В дитинстві я щороку їздила до бабусі і проводила там літні канікули. 

8. Вже багато років він мріє купити двоповерховий будинок за містом. 

9. Через те, що в них не було квитків, вони не змогли увійти до залу. 

11. Чому він їй не допоміг виконати цю роботу? -  Він не захотів. 

12. Коли ти мені повернеш конспекти, які ти брав ще минулого тижня? 

13. Він вимушений надолужувати своє відставання, тому що він пропустив 

багато лекцій. 

14. Краще харчуватися вдома, ніж в університетській їдальні. 

15. Куди ти поставиш квіти, які подарував тобі Марк? - Я вже поставила їх у 

свою улюблену вазу. 

16. Що їм завадило домовитись? – Очевидно, їм завадила різниця їхніх 

поглядів. 

17. Якщо температура продовжуватиме підніматися, треба буде визвати 

лікаря. 

18. Звідки йшла Мірей, коли ти її побачив? – Вона йшла з басейну. Вона 

ходить туди два рази на тиждень. 

19. Вони вирішили більше ніколи про це не говорити. 

20. Я вас попереджу, якщо трапиться щось незвичайне. 

Кількість знаків: 1097 

Кількість активних моментів: 50 

 



Варіант ІІ 

1. Ми самі розуміємо, що це не може продовжуватись довго. 

2. Дуже швидко він став одним з найвідоміших письменників своєї країни. 

3. Їй стало соромно за свою грубу відповідь. 

4. Залишившись на самоті, дівчинка заплакала. 

5. Ми сказали йому, щоб він попросив вибачення у свого друга. Він зробив 

це неохоче. 

6. Вона поставила ліжко дитини у найсвітліше місце в кімнаті. 

7. Дід пишався успіхами онука і любив про нього розповідати. 

8. Я бачу, що ви вже меншецікавитесь цим питанням. 

9. Він встав так різко, що його табурет впав. 

10. Витягнувши свої човни на пляж, рибалки почали ділити сітки. 

11. Де народився цей музикант? – Він народився у маленькому німецькому 

місті. 

12. Це один з моїх найкращих друзів. Я у ньому впевнений і раджу вам до 

нього звернутись. 

13. Він був втомлений, йому не хотілось їсти, і він пішов на кухню 

приготувати собі чашку кави. 

14. Він подавмені руку, не дивлячись на мене. 

15. Я вмію грати на скрипці, а зараз я вчусь грати на гітарі. 

16. Взимку дні коротші, ніж влітку. 

17. Марк сів та відкрив газету. 

18. Крістоф зрозумів, що з нього сміються, і розлютився. 

19. Яка історія здивувала її найбільше? – спитав він. 

20. Я встав і, не поспішаючи, направився до дверей. 

21. Де ви сховалися від дощу? – Ми сховалися у лісі. 

22. Раз на тиждень Поль ходив до басейну: він обожнював плавати. 

Кількість знаків: 1303 

Кількість активних моментів: 50 



Рекомендації для виконання самостійної роботи 

Виконувати вправи на аудіювання на сайті 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire, надсилати викладачу 

по 3 опрацьованих сюжета на тиждень: 12 скрінів. 

Записувати на слух діалоги з видань «Vocabulaire en dialogues » та « Grammaire 

en dialogues» та надсилати викладачу тексти транскрипцій на перевірку. 

Виконувати тренувальні завдання з підготовки до екзамену DELF B1: 

аудіювання, читання та письмо. Надсилати викладачу виконані завдання. 

Перевіряти свою роботу самостійно за ключами. 

Самостійно перекладати та вивчати лексику з усних тем, виконувати вправи та 

надсилати їх фото викладачу. 

Дивитися художні фільми французькою мовою, записувати вибрані уривки, 

надсилати транскрипції викладачу. 

Щотижнево записувати відео-перекази домашнього читання та надсилати 

викладачу для перевірки. 

Перекладати українською мовою письмово вибрані додаткові тексти з 

основного підручника, надсилати для перевірки. 

 

 

 

 

 

 

  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire


Критерії оцінювання практичних занять 

Схема нарахування балів 

По темах 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен Сума 

Розділ 1                             Розділ 2                            Разом   

Т1      Т2      Т3      Т4      Т1    Т2    Т3    Т4   

8         8       8        6          8      8      8       8                   60              40 100 
 

По видах діяльності 

Вид діяльності  
Поточний контроль 40 
Виконання завдань самостійної роботи, робота в ауд. 20 
Письмовий залік або екзаменаційна робота 40 
Усього 100 
 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

90-100 відмінно 
70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно 
 


