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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (французька)» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» з галузі знань – 0302 міжнародні відносини, напряму 
підготовки 6.030201 – міжнародні відносини,  6.030202 – міжнародне право, 
6.030203 – міжнародні економічні  відносини,  6.030204  –  міжнародна 

інформація, 6.030205 – країнознавство, 6.030206 – міжнародний бізнес. 
 

Програма нормативного курсу іноземної   мови (французької) для 
студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка передбачає комплексне вивчення 
французької мови згідно з профілем Інституту і з урахуванням майбутньої 

практичної діяльності випускників.  
 

Нормативний курс іноземної  мови  (французької) вивчається у обсязі 
1440 академічних годин (40 залікових кредитів за Європейською 

Кредитно-трансферною системою (ECTS)), зокрема: практичні заняття – 
680 год., самостійна робота – 760 год. Нормативний курс розрахований на 4 
навчальних семестри, зокрема: І семестр – 170 год. практичних занять і 190 
год. самостійної роботи (всього 360 год.), форма контролю – залік. ІІ 
семестр – 170 год. практичних занять і 190 год. самостійної роботи (всього 

360 год.), форма контролю – екзамен. ІІІ семестр – 170 год. практичних 
занять і 190 год. самостійної роботи (всього 360 год.), форма контролю – 

залік. ІУ семестр – 170 год. практичних занять і 190 год. самостійної роботи 
(всього 360 год.), форма контролю – екзамен. 

  
Мета і завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні 

необхідної комунікативної спроможності в усній і письмовій формах в межах 
тематики, окресленої завданнями майбутньої професійної діяльності 

студентів. 
  

Мета дисципліни: 
створення орієнтовної основи граматичної дії для наступного формування 

навичок у різних ситуаціях спілкування; формування мовленнєвих 

граматичних навичок; розвиток навичок точного відтворення вивченого 
граматичного явища за типових для його функціонування умов спілкування; 

формування вміння вживання активізованого граматичного явища без мовної 
підказки згідно умов мовлення. 

 
Завдання дисципліни: 

розвинути у студентів навички правильної усної і письмової мови на 
визначеному лексичному і граматичному матеріалі;  ознайомити студентів з 

граматичними явищами, закріпити їх і навчити вживати у мовленні; 
розвинути у студентів уміння аналізувати граматичні явища і пов’язані з 
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ними труднощі формотворення, засвоєння значень і функцій. 
Програма нормативного курсу французької мови  спрямована на набуття 

студентами навичок володіння французькою мовою у побутовій, соціально-
культурній і суспільно-політичній сферах і є підготовчим етапом до навчання 
у фаховій сфері. Кінцевою метою викладання французької мови в Інституті є 

підготовка фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, 
міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації та 

країнознавства, що володіють французькою мовою у професійно значущих 
сферах.  

 
Вимоги до знань та вмінь. Зміст  навчального  матеріалу та організація 

учбового процесу з усіх аспектів програми мають на меті забезпечити 
практичне володіння мовою, яка протягом усього навчання повинна стати 

для студентів засобом спілкування.  
Під час вивчення курсу студенти засвоюють активний словник обсягом 

2500 лексичних та фразеологічних одиниць. Розширенню словникового 
запасу значною мірою сприяє позааудиторне читання.   

 Норми  позааудиторного  читання: 
 на першому курсі   –  10 сторінок на тиждень 
 на другому курсі    –   20 сторінок на тиждень.  

 Курс граматики викладається в тісному зв'язку з лексикою  та будується  
концентрично. При вивченні програмного матеріалу має місце широке 

використання  сучасних  аудіо-  та  відеозаписів (ТЗН). 
Після закінчення курсу вивчення французької мови студенти повинні 

знати: 
морфологічні форми частин мови іноземної мови, які вивчалися; 

особливості синтаксичного узгодження слів у складі фрази і речення; 
порядок слів у французькому реченні; структурні і комунікативні типи 

речень; особливості вживання граматичних одиниць залежно від типу 
ситуації мовлення (усне/письмове, формальне/ неформальне). 

Після закінчення першого року навчання студенти повинні: 
володіти технікою читання (навичками використання основних 

фонетичних моделей та ритміко-мелодійних структур); розуміти мову 

викладача та диктора з магнітофонної плівки в межах пройденого 
граматичного та лексичного матеріалу; читати та розуміти незнайомий 

адаптований текст; писати диктант на 1000 друкованих знаків (120 
повнозначних слів за 40 хвилин); розуміти французьку мову та вести бесіду в 

межах пройденої тематики, а також на основі ситуації, що  задається; 
перекладати текст з французької мови на українську та з української на 

французьку (з пройденого лексико-граматичного матеріалу – 25 речень за 2 
академічні години); переказувати прочитаний (або прослуханий) текст, 

ставити запитання до тексту. 

Після закінчення другого року навчання студенти повинні: 

орфографічно правильно писати лексичні одиниці активного словника; 
читати та ставити логічні запитання за змістом прочитаного тексту, 
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переказувати оригінальний текст середньої складності, що містить 8-10% 
незнайомих слів; вільно сприймати французьку мову на слух, вести бесіду в 

межах вивченої тематики з використанням пройденого  лексико-граматичного 
матеріалу; перекладати з рідної мови на французьку речення, побудовані на 
вивченому лексико-граматичному матеріалі (25 речень за 2  академічні 

години); передавати в письмовій  формі зміст прочитаного чи прослуханого 
тексту  (1500 друкованих знаків за 2 академічні години). 

 Після закінчення курсу вивчення французької мови студенти повинні 
вміти: 

читати художні й публіцистичні тексти середньої складності  
французькою мовою з наступною передачею основного змісту прочитаного в 

усній або письмовій формі; ідентифікувати та коментувати вживання 
вивчених граматичних явищ у письмовому тексті та усному мовленні; вести 

бесіду на побутові, соціально-культурні й суспільно-політичні  теми; 
розуміти усне мовлення співрозмовника, лектора або диктора у фонозапису  

в межах пройденої тематики; робити доповіді та повідомлення на основі 
прочитаних художніх та публіцистичних текстів,  а також текстів, 

представлених диктором; перекладати суспільно-політичні тексти середньої 
складності та тексти на соціально-культурні теми з французької мови на 
українську і з української мови на французьку (письмово із словником), 

дотримуючись граматичних норм обох мов. 
 

     Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних 
відносин: навчальна дисципліна «Іноземна мова (французька)» є складовою    

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 
з галузі знань – 0302 міжнародні відносини напряму підготовки 6.030201 – 

міжнародні відносини, 6.030202 – міжнародне право, 6.030203 – міжнародні 
економічні  відносини,  6.030204  –  міжнародна  інформація,  6.030205 – 

країнознавство, 6.030206 – міжнародний бізнес. 
 
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Іноземна мова 

(французька)» є базовою для вивчення інших мовних дисциплін, зокрема 

«Іноземна мова спеціальності (французька)», «Теорія і практика перекладу 

(французька мова)», «Бізнес-переклад і переклад конференцій (французька 
мова)», «Практикум  перекладу (французька мова)». 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою, з яких: 
 3 змістовні модулі по 10 балів (письмові роботи)        = 30 балів 
    поточний контроль                                                           =  30 балів 

 комплексний підсумковий модуль       = 40 балів. 
 

Поточний контроль включає:  
 домашнє читання                               – 10 балів 

    лексика                                                –   5 балів 
граматика                                            –   5 балів 

тексти                                                  –    5 балів 
письмові завдання                              –   5 балів 

 
Комплексний підсумковий модуль включає: 

 диктант (переказ)                                    – 10 балів 
    лексика                                               – 10 балів 
    лексико-граматичний тест / залік /іспит            – 20 балів 

   
Оцінка за змістовні модулі визначається за такою шкалою: 

 9 – 10 балів – „5” 
 7 – 8 балів   – „4” 

 5 – 6 балів   – „3” 
 0 – 4 бали    – „2” 

У випадку відсутності студента на заняттях, він може відпрацювати 
заняття у позааудиторний час (але не більше половини від загальної кількості 

практичних занять). У разі відсутності студента при написанні модульної 
контрольної роботи, йому надається можливість у 2-тижневий термін 

виконати цей вид роботи. При неявці студента у зазначений термін без 
поважних причин кількість балів даного модуля рівна «нулю».  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездача МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

Семестри І, ІІІ 

 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ПК КПК  Підс. оц. 

ПР Залік   

Мінімум 5 5 5 20 10 15 60 

Максимум 10 10 10 30 20 20 100 
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 Шкала відповідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестри ІІ, ІУ 

 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ПК Екзамен  Підс. оц. 

письм. усно  

Мінімум 6 6 6 18 12 12 60 

Максимум 10 10 10 30 20 20 100 

 

Шкала відповідності 

 

 

 

За 100 – бальною шкалою  За національною 

шкалою 

90 – 100 

зараховано 
85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 

За 100 – бальною шкалою  За національною 

шкалою 

90 – 100 відмінно  

85 – 89 добре 
75 – 84  

65 – 74  задовільно 
60 – 64  

1 – 59  незадовільно 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ ( І - ІІ семестри ) 

 
Практичний курс французької мови передбачає комплексне вивчення 

фонетики, граматики та лексики. 

Фонетика 

Система голосних, їх характеристика. Голосні переднього і заднього 
ряду. Лабіалазовані голосні. Носові голосні. 

Система  приголосних,  їх характеристика.  Вимова  кінцевих 

приголосних. 
Графічна система. Звуко-літерні відповідності. Транскрипція.  

Фонетичний складоподіл. Наголос у слові. Ритмічний наголос. Ритмічна 
група. Додатковий наголос. Історична довгота. Ритмічна довгота. 

Зв'язування звуків у мовному потоці. Невживання зв'язування. Зчеплення. 
Голосове зв'язування. 

Комунікативні типи речень та їх інтонаційне оформлення. Мелодика 
розповідного речення. Мелодика питального речення. Мелодика спонукання. 

Мелодика перелічення. Мелодика вставки. Логічний наголос. Емфатичний 
наголос. 

 
Граматика. 

Морфологія. 

Іменник. Іменники власні, загальні, прості, складні, зчислювані. 
незчислювані, із значенням конкретності, абстрактності. 

Рід іменників. Утворення жіночого роду іменників, що означають живих 
істот. 

Число іменників. Утворення множини іменників. Множина власних імен. 
Множина складних іменників. Іменники, що вживаються лише у множині. 

Функції іменників у реченні. 
 Артикль. Означений і неозначений артикль. Скорочена та змінні форми 

артикля. Основні випадки вживання та  невживання артикля перед різними 
семантичними групами іменників.   

Прикметник. Утворення жіночого роду та множини прикметників. 
Ступені порівняння якісних іменників. Місце прикметника відносно 

означуваного слова. 
Прислівник. Ступені порівняння та місце прислівника в реченні. 

Утворення прислівників від прикметників.   Уживання деяких прислівників 

способу дії, кількісних та якісних, часу, місця, стверджувальних, заперечних, 
обмежувальних, сумніву, питальних. 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вимова кількісних 
числівників. Узгодження числівників. Уживання кількісних та порядкових 

числівників з артиклем. Місце числівників у реченні. Уживання числівників 
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у датах. 
Займенник. Особові придієслівні (ненаголошені) та самостійні 

(наголошені) займенники та їх місце у реченні. Вживання адвербіальних, 
присвійних, вказівних, відносних, питальних, деяких неозначених 
займенників та займенників із заперечним значенням. 

Дієслово.   Основні форми дієслів. Дійсний та наказовий спосіб: 
Дієвідмінювання   дієслів   І,   II   та III груп.  Заперечна  і  запитальна форми 

дієслова. Займенникові слова. Безособові дієслова. 
Утворення  часових форм  Рrésent,   Futur simple,    Раssé composé,      Futur 

immédiat, Раssé immédiat, Раssé simple, Іmparfait, Рlus-que-раrfait, Futur dans le 
passé. Значення та вживання часів. Узгодження часів. 

 Пасивний стан: утворення та вживання. 
Деякі випадки вживання безособових форм дієслова. 

Прийменник.   Значення    та    вживання    простих    і    складних   форм  
прийменників. Прийменник  de і  партитивний артикль. 

Сполучник. Вживання сурядних і підрядних сполучників. 

Словотворення. Склад слова. Значення суфіксів і префіксів. 

 
Синтаксис 

Словосполучення    Вільні,    усталені    та    фразеологічні  
словосполучення. Номінативні та дієслівні словосполучення. Вживання 

прийменників, узгодження та порядок слів у словосполученнях. 
Просте речення. Розповідні, питальні, окличні та заперечні речення. 

Способи утворення питальних речень. Одночленні і двочленні, особові і 
безособові, поширені і непоширені речення. Порядок слів у реченнях. 

Узгодження підмета і присудка, випадки узгодження присудка і додатка.  
Спосіб вираження складеного іменного та дієслівного присудка. 

Дієслова-зв'язки. 

Способи вираження означення, прямого і непрямого додатка, обставини. 
Складне речення. Підрядні додаткові, означальні та обставинні речення 

з найуживанішими сполучниками. 

Пряма і непряма мова. 

Лексика 

 

Словниковий мінімум першого року навчання охоплює найбільш 
уживану лексику побутової, соціально-культурної та суспільно-політичної 

тематики. Поступово в мовну тематику вводяться фразеологізми, особові 
іменники та географічні назви. 

Позааудиторне читання сприяє закріпленню лексико-граматичного 
матеріалу, а також розвиткові у студентів навичок усного та письмового 

мовлення.  Навчальний матеріал розподіляється за тематичним принципом.  
Тематика побутової сфери  передбачає обов'язкове використання ігрових 

завдань (рольові ігри). 
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ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ  ( ІІІ - ІV семестри) 

 
Основним завданням другого року навчання є поглиблення знань і 

розвиток  фонетичних і лексико-граматичних навичок,  продовжується 
вивчення нормативного курсу французької граматики, удосконалюються 

навички письмового та усного мовлення. У процесі навчання максимально 
використовуються ТЗН. 

Фонетика 
 

Удосконалення основних артикуляційних  навичок,  засвоєння 

інтонаційних моделей різних типів речень. Подальший розвиток навичок 
фонетично правильного читання зв'язаного тексту. Ритм розмовної мови. 

Інтонаційні моделі емфатичного,  діалогічного та монологічного мовлення. 
 

Граматика 

Морфологія 

Іменник. Назви осіб, що мають тільки один рід. Іменники, що мають два 
роди. Іменники що мають різне значення залежно від роду. Рід іменників, що 

означають географічні назви. Рід і множина складних іменників. Значення 
незчислювальних іменників, ужитих у множині.  

Артикль.  Уживання артикля перед власними  іменами та географічними 
назвами. Невживання артикля після деяких прийменників. 

Прикметник. Особливості вимови і написання жіночого роду 

прикметників. Особливості узгодження деяких прикметників. Значення 
деяких прикметників залежно від їх місця відносно означуваного слова. 

Неозначені прикметники. 

Прикметники, уживані як прислівники. 

Займенник. Місце займенників-додатків. Значення і уживання 
займенників еп, у. Складні форми вказівних займенників. Уживання простих 

і складних форм відносних займенників. Складні питальні займенники. 
Особливості  вживання неозначених займенників.  

Дієслово. Способи: Іndicatif, Соnditionnе1, Subjonctif. Значення, 
утворення і вживання часів Futur antérieur, Раssé іmmédiat dаns lе раssé, Futur 

іmmédiat dans lе раssé, Соnditionnel Рrésent, Соnditionnel раssé, Subjonctif 
Présent, Subjonctif passé.  Іndicatif  та  Subjonctif  у підрядному реченні. 

 Часи французької мови, що вживаються тільки в літературному 
мовленнi : Раssé аntérieur, Conditionnel Passé 2me forme, Imparfait du 
Subjonctif, Plus-que-parfait du Subjonctif. 

 Узгодження часів в Іndicatif, Соnditionnel та Subjonctif. 
 Значення, утворення і вживання Раrticipe  рrésent, Раrticipe раssé, Раrtісіре 

раssé соmроsé,  Gérondif,  Іпfіnіtif раssé. 
Дієслівне управління. Перехідні, неперехідні і займенникові дієслова у 

порівнянні з відповідними українськими дієсловами. 

Прислівник. Значення та особливості вживання деяких прислівників. 



 11 

Сполучник. Сполучники підрядності, після яких уживається Subjonctif. 
 Синтаксис 

Особливі випадки узгодження підмета і присудка. 

Означальні й обставинні підрядні речення з різними сполучниками. 

Партісіпіальні речення  й  партiсіпіальні звороти. 

Інфінітивні речення.  

Синтаксична синонімія простого і складнопідрядного речення. 

Каузативні конструкції з дієсловами  faire  і  laisser. 

Звертання , вставні слова і конструкції. 

Особливі випадки інверсії у реченні. 

Особливості заміни питального речення підрядним додатковим реченням 
у непрямій мові. Непряма мова у наказовому способі. 

Звороти  та  прийоми  логічного виділення.  

  
Лексика 

 
Протягом другого року навчання робота проводиться на більш складному 

(в порівнянні з першим роком навчання) мовному матеріалі. Починається 
робота з гніздами слів. Вивчаються окремі розділи словотворення, 

фразеології, явища синонімії та омонімії. Студенти набувають навичок 
роботи з одномовними тлумачними словниками для безперекладного 

розуміння та аналізу тексту.  
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І курс   І семестр 

Тиждень Тема Годин 

практ. 

  Сам. 

робота 

Змістовий модуль 1 
1 Alphabet français. Règles de lecture et de 

prononciation. Groupes  rythmiques  
10 5 

2 Ordre des mots dans les phrases narratives 

et interrogatives. Intonation.   

10 5 

3 Article défini et indéfini. Préposition de 10 5 

4 Verbes du I groupe. Préposition à. Pluriel 
des noms 

10 5 

5 Féminin des adjectifs. Pluriel des adjectifs. 

Pronoms personnels. Verbes du II groupe. 
Phrase négative. 

10 15 

6 Mode impératif. Place de l’adjectif. 

Question sur un sujet direct personne 

10 20 

Змістовий модуль 2 

7 Futur immédiat. Construction  il y a. Le 

pronom on. Féminin des noms et des adjectifs 
démonstratifs  

10 20 

8 Constructions impersonnelles. Formes 

contractées de l’article  défini. Verbes du II 
groupe. 

10 20 

9 Adjectifs possessifs. Adjectifs numéraux 

ordinaux 

10 10 

10 Verbes pronominaux. Particularités de la 
conjugaison des verbes du I groupe 

10 20 

11 Pronoms personnels conjoints. Adjectif 

indéfini tout. Verbe devoir . 

10 15 

Змістовий модуль 3 

12 Passé composé 10 10 

13 Question sur un sujet ou sur un  

complémént  d’objet direct personne et chose. 
Pronoms relatifs qui et que. 

10 10 

14 Accord du participe passé des verbes 

conjugués avec  le verbe avoir. Verbes 
pronominaux au passé composé 

10 10 

15 Place des pronoms indéfinis et des adverbes 10 10 

16 Futur simple. Pronom en.   10 5 

17 Recapitulation.Adjectifs beau, vieux, nouveаu.   10 5 

 
 



 13 

Всього: 
Практичних занять – 170 год. 

Самостійна робота – 190 год. 
 

І   курс І семестр 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

ТЕМА 1. [a] - [a:]. Alphabet français. Règles de lecture et de prononciation. 

Groupes  rythmiques. Groupes de mots. Phrases narratives.   (10 год.) 
Система голосних і приголосних, їх характеристика. Приголосні [r], [l]. 

Ритмічна довгота голосних. Подовження голосних перед [r, v, z, ʒ]. Наголос в 
ізольованому слові. Ритмічна група. Наголос у фразі. Зв’язування. Порядок 

слів у простому розповідному реченні. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Фонетичні вправи. Тренування вимови голосних і приголосних звуків. 

Тренування вимови подовжених голосних. Тренування наголосу у слові. 
Тренування поділу фрази на ритмічні групи.  Вправи на порядок слів у 

простому розповідному реченні. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 курса 
институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
1983. 

3. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. ун-т   

ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  
 

ТЕМА 2. [ε ] - [ε:].  Phrases narratives et interrogatives. Ordre des mots dans 

les phrases narratives et interrogatives. Intonation.   (10 год.) 
 Звуко-літерні відповідності. Транскрипція. Зчеплення. Комунікативні 

типи речень та їх інтонаційне оформлення. Інтонація простого розповідного 
речення. Інтонація питального речення. Інтонація питального речення, що 

починається з питального слова. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Фонетичні вправи. Тренування вимови  голосних і приголосних звуків . 
Написання літер. Транскрипція. Тренування поділу фраз на ритмічні групи. 

Тренування мелодики простого розповідного речення. Тренування мелодики 
питального речення. 

 Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 курса 

институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с.  

3. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. ун-т   
ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  
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ТЕМА 3. [ə], [œ], [ø ]. Article défini et indéfini. Préposition de. (10 год.) 

 Означений і неозначений артикль. Значення прийменника de.     

Інфінітив. Особові форми дієслів.   Теперішній час   дієслів.   
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Тренувальні вправи на уживання означеного і неозначеного артиклів. 

Тренувальні вправи на зв’язування і зчеплення. Тренувальні вправи на 
уживання прийменника de.    

Фонетичні вправи. Тренування вимови голосних. Тренування мелодики 
питальних речень з питальним словом і без питального слова.   

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 курса 

институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2.  Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому языку 
для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. 

Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 292 с.. 
4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. ун-т   

ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  

 
ТЕМА 4. [e ], [i], [u], [y] . Verbes du I groupe. Préposition à. Pluriel des 

noms (10 год.) 
Дієвідмінювання дієслів І групи у теперішньому часі. Значення 

прийменника à. Утворення множини іменників.   Складна інверсія.   
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Фонетичні вправи. Тренувальні вправи на дієвідмінювання дієслів І 
групи. Тренування мелодики питального речення. Граматичні вправи на 

уживання прийменників à  і de. Тренування вживання множини іменників. 
Тренування вживання складної інверсії. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 курса 

институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому языку 
для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. 
Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 292 с.. 

4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. ун-т   
ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  

 

ТЕМА 5. [w], [wа], [ɔ] [õ]. Féminin des adjectifs. Pluriel des adjectifs. 

Pronoms personnels. Verbes du IIІ groupe. Phrase négative. (10 год.) 
Рід і число  прикметників. Присвійні прикметники. Особові займенники 

Ударна і неударна Форма особових займенників. Дієслова ІІ  групи. 
Дієвідмінювання деяких дієслів ІІІ  групи. Носові голосні. Зчеплення з 

носовими голосними. 
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Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Фонетичні вправи. Тренування вимови носових голосних.Тренування в 

уживанні мнрожини і жіночого роду прикметників. Тренування уживання 
ударних і неударних форм особових займенників. Тренування 
дієвідмінювання дієслів ІІ групи. Тренування в уживанні заперечних речень. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 курса 

институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому языку 

для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. 

Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 292 с.. 
4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. ун-т   

ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  

 
ТЕМА 6. [ã], [j] [ŋ]. Mode impératif. Place de l’adjectif. Question sur un 

sujet direct personne (10 год.) 
Приголосні звуки. Наказовий спосіб дієслова. Мелодика спонукання. 

Мелодика окличного речення. Дієвідмінювання деяких дієслів ІІІ групи в 
теперішньому часі. Питання до підмета. Місце прикметника-означення. 

Завдання для самостійної роботи (20 год.): 

Фонетичні вправи.  Тренування мелодики спонукання. Тренування 

мелодики окличного речення. Граматичні вправи: наказовий спосіб дієслів, 
дієвідмінювання дієслів  apprendre, écrire. Побудова питальних речень, 

уживання прикметників-означень. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому языку 

для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. 
Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 292 с.. 

4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. ун-т   

ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  

  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

 
ТЕМА 7. [Ẽ], Futur immédiat. Construction  il y a. Le pronom on. Féminin 

des noms et des adjectifs démonstratifs (10 год.) 
Найближче майбутнє дієслів. Безособовий зворот il y a, що вказує на 

наявність одного чи багатьох  предметів. Конструкція з неозначено-особовим 
займенником on. Вказівні прикметники. Жіночий рід деяких прикметників і 
іменників на   -el, -et . 

Завдання для самостійної роботи (20 год.): 

Граматичні вправи:  Дієвідмінювання дієслів, утворення жіночого роду 
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деяких  іменників і прикметників. Уживання  конструкцій з неозначено-
особовим займенником on. Уживання фраз з конструкцією il y a. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс 
французского языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. 

ун-т   ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  
5. Рудковська А.Ю. Іменник. Навчальні завдання з граматики французької мови. –  

К.: Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2009. –  30   с.  

 

ТЕМА 8. Constructions impersonnelles. Formes contractées de l’article  

défini. Verbes du II groupe. (10 год.) 
Безособові конструкції.  Означений артикль з прийменниками à  i   de. 

Дієслова ІІ групи. Дієвідмінювання дієслів ІІ групи у теперішньому часі. 
Завдання для самостійної роботи (20 год.): 

Граматичні вправи: дієвідмінювання дієслів ІІ групи у теперішньому 

часі, уживання безособових конструкцій, уживання  партитивного артикля. 
Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс 
французского языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 

  

ТЕМА 9. Adjectifs possessifs. Adjectifs numéraux ordinaux (10 год.) 
Присвійні прикметник. Невживання артикля після іменників і 

прислівників, що виражають кількість.  Множина деяких іменників. Особові  

ударні(самостійні) займенники. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: тренування вживання присвійних прикметників, 
особових ударних займенників. Тренування утворення множини деяких 

іменників, уживання/невживання артикля. 
Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс 
французского языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
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292 с.. 
4. Рудковська А.Ю. Навчальні завдання з  фонетики французької мови. –  К.: Київ. 

ун-т   ім.  Т. Шевченка,  2008. –  40   с.  

  
ТЕМА 10. Verbes pronominaux. Particularités de la conjugaison des verbes 

du I groupe (10 год.) 
 Займенникові дієслова.  Особливі випадки відмінювання дієслів І групи. 
Завдання для самостійної роботи (20 год.): 

Граматичні вправи: тренування відмінювання займенникових дієслів у 

теперішньому часі  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 
французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с.  

 

ТЕМА 11. Pronoms personnels conjoints. Adjectif indéfini tout.   . (10 год.) 

         Особові займенники. Придієслівні займенники-підмети, придієслівні 
займенники-додатки. Неозначений прикметник tout.  

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання вживання придієслівних 

займенників, неозначеного прикметника tout.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Рудковська А.Ю. Les pronoms compléments . Методичні вказівки та навчальні 

завдання з французької мови. –  К.: Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2009. –  20   с.  

 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  

 
ТЕМА 12. Passé composé (10 год.) 

 Відмінювання дієслів у минулому часі. Утворення Participe passé від 

дієслів І, ІІ і ІІІ груп. Допоміжні дієслова avoir і  être. Дієслова, які 
відмінюються  з допоміжним дієсловом être. 
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Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання  утворення і вживання Participe passé 
дієслів І, ІІ і ІІІ груп.    

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 курса 

институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому языку 

для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. 

Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з французької 

мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: Київ. ун-т ім.  Т. 
Шевченка,  2012. –  26   с.  

 

ТЕМА 13. Question sur un sujet ou sur un  complémént  d’objet direct 
personne et chose. Pronoms relatifs qui et que. (10 год.) 

  Питальне речення. Питання до підмета, що стосуються осіб і неживих 
предметів. Питання до прямого і непрямого додатка.  Відносні займенники 

qui і que. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: тренування утворення питальних речень з інверсією 
і без інверсії. Відпрацювання утворення питань до підмета, прямого і 

непрямого додатків, уживання відносних займенників. 
 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Рудковська А.Ю. Les pronoms compléments . Методичні вказівки та навчальні 

завдання з французької мови. –  К.: Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2009. –  20   с.  

 

ТЕМА 14. Verbes pronominaux au passé composé. Accord du participe passé 
des verbes conjugués avec  le verbe avoir. (10 год.) 

 Займенникові дієслова. Узгодження participe passé дієслів, що 
відмінюються з допоміжним дієсловом avoir. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: тренування відмінювання  займенникових дієслів в  
passé composé. Переклад речень  із з дієсловами. Вправи на узгодження 

participe passé дієслів, що відмінюються з допоміжними дієсловами  avoir і 
être . 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
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курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 

Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 

французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с.  

 
ТЕМА 15. Place des pronoms indéfinis et des adverbes (10 год.) 

 Місце прислівника при дієслові у passé composé.  Питальна форма 
дієслова в passé composé.  Заперечні речення. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: засвоєння слів, що стоять між відмінюваним і 
допоміжним дієсловом у  passé composé. Відпрацювання утворення і 

уживання питальних і заперечних речень з дієсловом у  passé composé. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 

 
ТЕМА 16. Futur simple. Pronom en.  (10 год.) 

  Майбутній час. Утворення майбутнього часу дієслів І, ІІ і ІІІ груп. 
Значення займенника en. Місце займенника  en в реченні. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання відмінювання дієслів у майбутньому 

часі, уживання Futur simple. Тренування в уживанні займенника en. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Рудковська А.Ю. Futur simple. Навчальні завдання з граматики французької мови. 

–  К.: Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2010. –  19   с.  

 
ТЕМА 17.  Présent, Passé composé, Futur simple - récapitulation. Adjectifs 

beau, vieux, nouveаu.   (10 год.) 

  Теперішній, минулий і майбутній час – повторення і систематизація.    
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Жіночий рід і множина прикметників beau, vieux, nouveаu.    
Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення й уживання в реченні 
часових форм Présent, Passé composé, Futur simple. Утворення жіночого роду 
і множини прикметників beau, vieux, nouveаu. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 

Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 
французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 
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І курс  ІІ семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Всього: 

Практичних занять – 170 год. 
Самостійної роботи – 190 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Тиждень                        Тема Годин 

практ. 
Сам. 

робота  

Змістовий модуль 3 

1 Imparfait 10 10 

2       Article partitif 10 15 

3 Imparfait au discours indirect. 
Degrés de comparaison des adjectifs 

10 15 

4 Degrés de comparaison   des adverbes 10 10 

5 Plus-que-parfait 10 15 

6 Cas particuliers de l’emploi de la 

préposition de.   Pronom indéfini tout 

10 10 

Змістовий модуль 2 

7 Plus-que-parfait dans le discours indirect 10 10 

8 Article partitif dans les groupes de mots 

figés avec le verbe fairе. Pronom personnel 
le 

10 10 

9 Passé simple. 10 10 

10 Personne et rien dans  la négation. 

Article devant la partie nominale du prédicat 
composé   

10 10 

11 Futur dans le passé.    10 15 

Змістовий модуль 3 

12 Négation devant un infinitif 10 15 

13 Concordance des temps de l’indicatif 10 15 

14 Passé immédiat. Futur immédiat  10 10 

15 Gérondif 10 10 

16 Forme passive 10 5 

17 Récapitulation 10 5 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

  

ТТЕЕММАА  11..  Imparfait (10 год.)   

УУттввоорреенннняя  іі  ззннааччеенннняя  Imparfait   
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення й уживання  Imparfait. 
Переклад речень з Imparfait і з  Passé composé. Читання художньої літератури.   

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 

Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 
французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 

ТЕМА 2. Article partitif (20 год.) 

Партитивний артикль. Уживання партитивного артикля перед 
незчислюваними іменниками, які вживаються тільки в однині. Множина 

іменників і прикметників на  -al. 
Завдання для самостійної роботи (30 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання часткового і означеного 
артикля, утворення множини іменників і прикметників на  -al. 

 Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 

ТЕМА 3. Imparfait au discours indirect. Degrés de comparaison des adjectifs 
(10 год.) 

Уживання Imparfait у непрямій мові. Ступені порівняння прикметників  . 
Утворення ступенів порівнянняприкметників. Вживання найвищого ступеня 

порівнянняприкметників.  
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Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання Imparfait у непрямій мові; 

відпрацювання утворення ступенів порівнянняприкметників, вживання 
найвищого ступеня порівнянняприкметників, вивчення прикметників, які 
утворюють ступені порівняння від іншої основи. Читання художньої 

літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс 
французского языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., 
Колесникова Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – 

Университет, 2012. - 292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 

упражнений с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 

ТЕМА 4. Degrés de comparaison   des adverbes (20 год.)  
 Ступені порівняння прислівників. Утворення ступенів порівняння 

прислівників. Уживання найвищого ступеню порівнянняприслівників. 
Прислівники, які утворюють ступені порівняння від іншої основи.  

Читання художньої літератури.   
Завдання для самостійної роботи (25 год.): 

Граматичні вправи:   відпрацювання утворення ступенів порівняння 
прислівників, вживання найвищого ступеня порівнянняприслівників; 

вивчення прикметників та прислівників, які утворюють ступені порівняння 
від іншої основи.  

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс 
французского языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., 
Колесникова Н.И. Начальный курс французского языка. -  М.: МГИМО – 

Университет, 2012. - 292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 

упражнений с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

ТТЕЕММАА  55..  Plus-que-parfait (10 год.) 
Утворення і значення Plus-que-parfait.   
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи:  відпрацювання утворення й уживання в реченні 

Plus-que-parfait . Читання художньої літератури.   
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Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 

французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 6. Cas particulier  de l’emploi de la préposition de.   Pronom indéfini 

tout (10 год.)  

Прийменник de перед іменником у множині, якому передує прикметник. 

Заміна партитивного артикля прийменником de. Неозначений займенник tout. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання прийменника de перед 
іменниками у множині. Відпрацювання заміни партитивного артикля 

прийменником de, уживання прийменника de перед іменниками у множині; 
відпрацювання уживання  неозначеного займенника tout. 

 Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 

Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 7. Plus-que-parfait  dans le discours indirect. (10 год.)  

  Plus-que-parfait  у непрямій мові. Сполучники підрядних додаткових 
речень.  

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: тренування в уживанні Plus-que-parfait  у непрямій 

мові. Уживання різних сполучників у  підрядних додаткових реченнях.  
Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
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языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 

Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 
французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 
ТЕМА 8. Article partitif dans les groupes de mots figés avec le verbe faire  

Pronom personnel le (10 год.) 

Сталі вирази з партитивним артиклем і дієсловом faire. Значення і 
уживання особового придієслівного займенника le . 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: засвоєння й уживання в мовленні сталих виразів з 
партитивним артиклем і дієсловом faire, тренування уживання особового 

придієслівного займенника le . Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французс кого 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 

французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 

Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в  упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 9. Passé simple. 

  Значення і утворення Passé simple. Passé simple дієслів І, ІІ і ІІІ груп. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання дієвідмінювання дієслів у Passé 

simple. Переклад речень з Passé simple. Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 
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французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 10. Personne et rien dans  la négation. Article devant la partie 

nominale du prédicat composé (10 год.) 
 Заперечні речення. Місце personne et rien в реченні. Відсутність артикля 

перед іменником, що виступає в ролі іменної частини присудка і означає 
професію, національність, партійну приналежність тощо. Збереження 

артикля, якщо іменник ужито з прикметником 
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: вивчення місця personne et rien в реченні. 

Тренування в уживанні заперечних речень. Тренування уживання чи 
відсутності артикля перед іменником, що є іменною частиною присудка. 

Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
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 ТЕМА 11. Futur dans le passé.   (10 год.) 
  Утворення і значення Futur dans le passé. Вживання   Futur dans le passé 

в реченні. 
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення й уживання Futur dans le 
passé,   переклад речень з Futur dans le passé. Читання художньої літератури.   

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 

французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 



 27 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 12. Négation devant un infinitif (10 год.) 

 Місце заперечних слів у реченні. Уживання заперечних слів перед 
інфінітивом. Уживання  заперечного слова personne після інфінітива.  

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: тренування  вживання заперечних речень з 

інфінітивом. Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 

ТЕМА 13. Concordance des temps de l’indicatif (10 год.) 
 Правила узгодження часів в підрядних реченнях  

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання правил уживання часових форм в 

підрядних реченнях. Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

5. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
6. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
7. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 

Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

8. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 
ТЕМА 14. Passé immédiat. Futur immédiat.. (10 год.) 

 Утворення і уживання дієслівних форм Passé immédiat і Futur immédiat  
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання відмінювання й уживання дієслівних 
форм Passé immédiat і Futur immédiat. Читання художньої літератури.   

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
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3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 

французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 15. Gérondif (10 год.) 

 Утворення  і значення  Gérondif. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення і уживання в реченні 
Gérondif. Читання художньої літератури.   

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 
языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 
языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 

292 с.. 
4. Лісова І.Г., Рудковська А.Ю. Методичні вказівки та навчальні завдання  з 

французької мови на тему « Відмінюванні дієслів » для студентів 1 курсу. –   К.: 
Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2012. –  26   с 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

 
ТЕМА 16. Forme passive des verbes (10 год.)  

          Утворення пасивної форми дієслів. Синтаксична синонімія  активної і 
пасивної конструкцій 

Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення й уживання в реченні 

пасивних конструкцій. Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 

курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 
2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
 

ТЕМА 17. Récapitulation (10 год.) 
 Повторення і систематизація вивченого матеріалу. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення й уживання в реченні 
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дієслівних форм, займенників, артиклів. Читання художньої літератури.   
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. Учебник для 1 
курса институтов и факультетов иностранных языков. М.: 1996.-567с. 

2. Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс французского 

языка. М.: Мирто, 1996. -334 с. 
3. Панова Г.Ф. Сборник лексико-грамматических упражнений по французскому 

языку для начинающих к учебнику Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова 
Н.И. Начальный курс французского языка.  -  М.: МГИМО – Университет, 2012. - 
292 с.. 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
5. Рудковська А.Ю.  Додаткові тексти та завдання для студентів 1 курсу до 

підручника: Потушанская Л.Л., Котова Г.М., Колесникова Н.И. Начальный курс 

французского языка. –  К.: Київ. ун-т ім.  Т. Шевченка,  2013. –  31  с.  
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ІІ курс І семестр 
 

 Тиждень Тема Годин 

практ. 

 Сам. 

робота 

Змістовий модуль 1  

1 Concordance des temps de l’indicatif 10 10 
2 Question indirecte 10 10 

3 Impératif et le style indirect 10 5 

4 Conditionnel présent.  Cas particuliers 

de l’emploi de l’imparfait 

10 10 

5 Conditionnel présent (suite)  10 10 

6  Place de deux pronoms compléments  10 15 

Змістовий модуль 2  

7 Pronoms relatifs 10 15 

8 Mise en relief 10 10 

9 Conditionnel passé 10 15 

10 Conditionnel passé (suite) 10 15 

11 Tout adjectif, pronom 10  10 

Змістовий модуль 3  

12 Pronoms   en et y 10 15 

13 Gérondif et participe présent 10 10 

14 Tout adverbe 10 10 

15 Pronoms démonstratifs  10 10 

16 Place du complément d’objet direct 10 10 

17 Récapitulation. Systématisation de la 
matière apprise 

10 10 

 

Всього: 
Практичних занять – 170 год. 

Самостійної роботи – 190 год. 
  

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

 

ТЕМА 1. Concordance des temps de l’indicatif (10 год.) 
 Підрядні речення. Узгодження часів дійсного способу. Відношення між 

часами головного і підрядного речень. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання правил уживання часів у підрядному   

реченні. Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический 

курс. М., 1983. 
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2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс 
французского языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 

упражнений с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me 

édition avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p. 
5. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE 

international, 2004. – 191 p. 

6. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. 
–  К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 2. Question indirecte (10 год.) 

 Непряма мова. Підрядні речення, що вводяться питальними 
прислівниками, питальними займенниками, сполучником si. Узгодження 
часів у непрямій мові. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання в непрямій мові  

питальних прислівників, питальних займенників, сполучника si; узгодження 
часів головного і підрядного речень. Читання художньої літератури. 

Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический 
курс. М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс 

французского языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 

упражнений с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me 

édition avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p. 

5. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE 
international, 2004. – 191 p. 

6. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. 
–  К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 

ТЕМА 3. Impératif et le discours indirect (10 год.) 
 Заміна у непрямій мові наказового способу інфінітивом з 

прийменником  de.  Уживання  ne  pas після прийменника  de перед 
інфінітивом. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання правил  заміни у непрямій мові 

наказового способу інфінітивом з прийменником  de. Читання художньої 
літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1.  Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 

М., 1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
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4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p. 

5. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
6. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
 

ТЕМА 4. Conditionnel présent.  Cas particulier  de l’emploi de l’imparfait 

 (10 год.) 
 Умовний спосіб. Утворення  і значення Conditionnel рrésent. Переклад 

простих речень з Conditionnel présent. Особливий випадок вживання Imparfait 
у простому реченні для вираження ввічливого прохання,  побажання . 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання відмінювання дієслів у Conditionnel 

présent, вживання Conditionnel у простому реченні, вживання Imparfait у 
простому реченні для вираження ввічливого прохання, побажання. Переклад 

речень з Conditionnel présent. Читання художньої літератури. Підготовка 
інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p. 
5.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
6. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 

ТЕМА 5. Conditionnel présent (suite) (10 год.) 

 Conditionnel présent в умовних підрядних реченнях. Уживання Imparfait 
після сполучника  si. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: переклад речень із сполучником si для вираження 
умови в умовному і в дійсному способах. Читання художньої літератури. 

Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 

с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 

avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE 
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international, 2004. – 191 p. 
6. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  

К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 6. Place de deux pronoms compléments (10 год.)  

 Місце в реченні двох додатків: прямого і непрямого, виражених  
особовими придієслівними займенниками. 

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання вживання в реченні двох додатків –  

прямого і непрямого, виражених  особовими придієслівними  займенниками. 
Переклад речень з двома додатками-займенниками.  Читання художньої 

літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 

М., 1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 
avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – 
CLE international, 1995. – 256 p. 

6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE 

international, 2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів.  –  

К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
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ТТЕЕММАА  77..  Pronoms relatifs (10 год.) 

 Прості і складні відносні займенники:  qui, que, quoi, où, dont, lequel, 
laquelle, lesquels, lesquelles.  Уживання займенників  qui, quoi, lequel, laquelle, 

lesquels, lesquelles з прийменниками.  
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання в підрядних реченнях 
відносних займенників, уживання відносних займенників з прийменниками. 

Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
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5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
  

ТТЕЕММАА  88..  Mise en relief (10 год.) 

 Конструкції c’est... qui, c’est... que, ce sont ... qui, ce sont...que  для 
виділення підмета, прямого і непрямого додатка. Переклад цих конструкцій 

за допомогою підсилювальних слів і часток а саме, адже, же тощо, за 
допомогою інтонації і за допомогою зміни порядку слів. Ударна форма 

займенника при виділенні підмета і додатка, виражених придієслівними 
займенниками. Ударна форма займенника з прийменником при виділенні 

непрямого додатка, вираженого придієслівним займенником.  
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання цих конструкцій і 
перекладу їх на українську мову різними способами. Читання художньої 

літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
  

ТЕМА 9.  Conditionnel passé (10 год.) 

Утворення Conditionnel passé. Значення Conditionnel passé. Conditionnel 
passé в  умовних підрядних реченнях.    

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення Conditionnel passé, 

відпрацювання вживання Conditionnel passé у підрядних реченнях. Читання 
художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-

політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
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ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 

avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 

ТЕМА 10.    Conditionnel passé (suite) . (10 год.) 
 Види умовних підрядних речень. Уживання Conditionnel passé i 

Conditionnel Présent в залежності від реальності/нереальності умови. 
Уживання   Présent,  Imparfait або Plus-que-parfait в підрядних реченнях 

умови. 
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання Conditionnel passé i 

Conditionnel Présent в залежності від реальності/нереальності умови. 
Відпрацювання вживання   Présent,  Imparfait або Plus-que-parfait в підрядних 

реченнях умови після сполучника  si. Переклад  умовних речень. Читання 
художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-

політичну тему.  
 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  

ТЕМА 11. Tout adjectif, pronom (10 год.) 

 Tout як прикметник і як займенник. Значення  tout перед іменником з 

неозначеним артиклем, означеним артиклем і без артикля. Жіночий рід і 
множина tout – займенника. Місце tout  в реченні. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
Граматичні вправи: відпрацювання уживання tout перед іменником з 

неозначеним артиклем, означеним артиклем і без артикля. Відпрацювання 
утворення правильної форми tout – займенника  і його позиції в реченні. 

Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
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суспільно-політичну тему. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004. 
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ТЕМА 12. Pronoms   en et y (10 год.) 

 En і y як прислівники і як придієслівні займенники. Уживання en для 

заміни  іменника з прийменником de, для заміни іменника з неозначеним і 

партитивним артиклем, іменника, перед яким стоіть числівник або іменник 
чи прислівник, що означають кількість. Уживання en для заміни цілого 

речення. Уживання y для заміни іменника з прийменником à, для заміни 
цілого речення.  Невживання y для заміни іменників, що означають осіб. 

Невживання y після дієслів penser, s’adresser, faire attention, s’habituer, 
s’intéresser . Місце en і y в реченні. 

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 
Граматичні вправи: відпрацювання уживання en для заміни  іменника з 

прийменником de, для заміни іменника з неозначеним і партитивним 
артиклем, іменника, перед яким стоіть числівник або іменник чи прислівник, 
що означають кількість, уживання en для заміни цілого речення.  

Відпрацювання уживання y для заміни іменника з прийменником à, для 
заміни цілого речення Засвоєння випадків невживання en і y в реченні. 

Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
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6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
  

ТЕМА 13. Gérondif et participe présent (10 год.) 
 Утворення gérondif і participe présent. Функції gérondif і participe présent 

в реченні. Випадки опущення частки en перед gérondif. Переклад речень з 
gérondif  і  participe présent.   

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання правил утворення й уживання у реченнях 
gérondif і participe présent. Переклад речень з gérondif і participe présent. 

Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5.  Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6.  Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004. 

  

ТЕМА 14. Tout adverbe (10 год.) 

 Tout – прислівник: значення  і переклад. Tout перед іменником 

жіночого роду, якицй починається з голосної або з  h haspiré. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 
Граматичні вправи: відпрацювання уживання tout як прислівника; 

відпрацювання уживання tout перед іменником жіночого роду, який 

починається з голосної або з h haspiré. Читання художньої літератури. 
Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему.  

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 
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6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 

ТЕМА 15. Pronoms démonstratifs (10 год.) 
 Вказівні займенники celui, celle, ceux, celles, ce, cela, ça, ceci. Випадки 

вживання celui, celle, ceux, celles самостійно або з частками  -ci і -là. Функції 
вказівних займенників у реченні. Переклад вказівних займенників. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання вказівних займенників у  
реченнях, вживання  celui, celle, ceux, celles самостійно   або з частками  -ci і 

-là. переклад речень із вказівними займенниками. Читання художньої 
літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  

ТЕМА 16. Place du complément d’objet direct (10 год.) 

 Прямий порядок слів у французькому реченні. Місце прямого додатка 
в реченні. Місце прямого додатка при його логічному виділенні – реприза. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання вживання репризи з метою логічного 

виділення прямого додатка. Читання художньої літератури. Підготовка 
інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
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2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  
ТЕМА 17.   Systématisation de la matière apprise. Récapitulation. (10 год.) 

          Повторення і систематизація вивченого матеріалу: Discours indirect, 
mode conditionnel, pronoms relatifs, pronoms démondtratifs, en, y, gérondif, 

participe présent, tout –   adjectif, pronom, adverbe. 
       Систематизація і повторення вивченого матеріалу: непряма мова 

умовний спосіб, відносні і вказівні займенники, en, y, gérondif, participe 
présent, tout. 

Завдання для самостійної роботи (10год.): 

Граматичні вправи:  закріплення й активізація в мовленні вивченого 
матеріалу. Читання художньої літератури. Підготовка інформації на 

актуальну суспільно-політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 

avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – 

CLE international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  
К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
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ІІ курс ІІ семестр 
 

 

Тиждень  Тема Годин 

практ. 
Сам. 

робота 

Змістовий модуль 1 

1       Subjonctif présent  (formation) 10 10 

2 Subjonctif dans la proposition 

complétive 

10 15 

3 Subjonctif dans la proposition 
complétive 

10 10 

4 Emploi du Subjonctif dans les 
propositions circonstancielles 

10 10 

5 Emploi du Subjonctif dans les 

propositions circonstancielles 

10 10 

Змістовий модуль 2 

6 Subjonctif dans la proposition 
indépendante. Subjonctif passé 

10 15 

7 Imparfait et Plus-que-parfait du 

Subjonctif 

10 10 

8 Concordance des temps du Subjonctif 10 10 

9 Article et  préposition de 10 15 

10 Participe présent et Participe passé 10 10 

Змістовий модуль 3 

11 Pronoms possessifs. Même –  adjectif et 

adverbe 

10 10 

12 Futur antérieur. Proposition infinitive 10 10 

13 Participe passé composé 10 10 

14 Passé antérieur 10 10 

15 Adverbes formés des adjectifs en -ant,    

-ent. Adjectifs employés adverbialement 

10 10 

16 Infinitif présent et Infinitif passé. Futur 
et Passé immédiat dans le passé 

10 15 

17 Récapitulation. Systématisation de la 

matière apprise.   

10 10 

 

Всього: 
Практичних занять – 170 год. 

Самостійної роботи – 190 год. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

  

ТТЕЕММАА  11.. Subjonctif présent  (formation ) (10 год.) 

УУттввоорреенннняя  Subjonctif présent від  дієслів І, ІІ і ІІІ груп. Subjonctif présent    
у підрядних додаткових  реченнях. Дієслова, після яких вживається Subjonctif 

présent     
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення Subjonctif présent від  
дієслів І, ІІ і ІІІ груп, вживання Subjonctif présent  в додаткових підрядних 

реченнях. Читання художньої літератури. Підготовка інформації на 
актуальну суспільно-політичну тему.  

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 

М., 1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений 
с ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 
avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – 

CLE international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE 

international, 2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  

К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 2. Subjonctif dans la proposition complétive (10 год.) 

 Subjonctif présent в підрядних реченнях після дієслів, що виражають 
почуття, волевиявлення, сумнів. Subjonctif présent після дієслів dire, écrire  

тощо, якщо вони варажають наказ. Вживання частки  ne після дієслів, що 
виражають страх. 

Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання  уживання Subjonctif présent в 
підрядних реченнях після дієслів, що виражають почуття, волевиявлення, 

сумнів; після дієслів dire, écrire  тощо, якщо вони варажають наказ; 
вживання частки  ne після дієслів, що виражають страх. Читання художньої 

літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 

avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
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international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 
Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 3. Subjonctif dans la proposition complétive (10 год.) 

 Subjonctif в підрядних реченнях після безособових дієслів і 
безособових зворотів, що виражають необхідність, погляд, оцінку. Subjonctif 
після дієслів, які виражають сумнів, невпевненість, вагання, заперечення, а 

також після дієслів penser, croire, supposer, affirmer, prétendre, être sûr, 
вжитих у запитальній або заперечній формі.   

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання Subjonctif в підрядних 

реченнях після безособових дієслів і безособових зворотів, що виражають 
необхідність, погляд, оцінку. Відпрацювання уживання Subjonctif після 

дієслів, які варажають сумнів, невпевненість, вагання, заперечення, а також 
після дієслів penser, croire, supposer, affirmer, prétendre, être sûr, вжитих у 

запитальній або заперечній формі. Читання художньої літератури. 
Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 
Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  
ТЕМА 4. Emploi du Subjonctif dans les propositions circonstancielles. 

 (10 год.) 
 Subjonctif  у підрядних обставинних реченнях мети, причини, цілі,   
способу дії. Сполучники, які вводять підрядні обставинні речення мети, 

причини, цілі,   способу дії.   
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання Subjonctif  у підрядних 
обставинних реченнях мети, причини, цілі, способу дії; відпрацювання 

уживання сполучників, які вводять підрядні обставинні речення мети, 
причини, цілі,   способу дії.  Переклад відповідних речень. Читання 

художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-
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політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 

avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – 
CLE international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  

К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  

ТЕМА 5. Emploi du Subjonctif dans les propositions circonstancielles.  
(10 год.) 

 Subjonctif  у підрядних обставинних реченнях  умови, допусту, часу. 
Сполучники, що вводять підрядні обставинні речення умови, допусту, часу. 
Уживання частки ne після сполучників en attendant que,   à moins que.  

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання уживання Subjonctif  у підрядних 

обставинних реченнях умови, допусту, часу; уживання сполучників, що 
вводять підрядні обставинні речення умови, допусту, часу. Відпрацювання 

уживання частки ne після сполучників en attendant que,  à moins que. Читання 
художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-

політичну тему.  
Рекомендована література: 

1.  Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

 

ТЕМА 6. Subjonctif passé. Subjonctif dans la proposition indépendante.  
(10 год.) 

  Subjonctif у незалежному реченні. Subjonctif passé: утворення і 

значення.    
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення Subjonctif passé, переклад 
речень в Subjonctif passé, переклад речень з Subjonctif у незалежному 

реченні. Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  
ТЕМА 7. Imparfait et Plus-que-parfait du Subjonctif (10 год.) 

 Утворення Imparfait du Subjonctif і Рlus-que-parfait du Subjonctif. 
Значення і уживання Imparfait du Subjonctif  і Рlus-que-parfait du Subjonctif 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення Imparfait du Subjonctif і 

Рlus-que-parfait du Subjonctif, переклад речень з Imparfait du Subjonctif і   
Рlus-que-parfait du Subjonctif. Читання художньої літератури. Підготовка 
iнформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 
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Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  
ТЕМА 8. Concordance des temps du Subjonctif (10 год.) 

 Вживання часів Subjonctif  у підрядному реченні в залежності від часу 
дієслова в головному реченні. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання  вживання часів Subjonctif  у 

підрядному реченні в залежності від часу дієслова в головному реченні.  
Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 

суспільно-політичну тему. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 9. Article et   préposition de (10 год.) 

 Заміна артикля прийменником de перед іменником і прислівником, що 

означають кількість. Заміна  неозначеного артикля прийменником de перед 
прямим додатком в заперечній формі. Заміна прийменником de неозначеного 

артикля   у множині і часткового артикля після дієслів і прикметників, що 
вимагають прийменника de. Заміна прийменником de неозначеного артикля   

у множині і часткового артикля перед іменником в ролі обставини причини 
до дієслів mourir, crier, pleurer, rire, se taire. Заміна прийменником de 

неозначеного артикля у множині  перед прикметником, що стоїть перед 

іменником. 
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання правил заміни артикля 
прийменником de. Читання художньої літератури. Підготовка інформації на 

актуальну суспільно-політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
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430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 
Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 

 ТЕМА 10. Participe présent et Рarticipe passé (10 год.) 
 Утворення Рarticipe présent і Рarticipe passé. Функції і місце Рarticipe 

présent і Рarticipe passé в реченні. Узгодження Рarticipe passé в роді і числі з 
іменником, до якого Рarticipe passé відноситься. Синонімія партісіпіальних 

конструкцій і підрядних речень. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення і вживання в реченні 
Рarticipe présent і Рarticipe passé, переклад речень з даними конструкціями. 

Читання художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну 
суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 
Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

   

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  

 
ТЕМА 11. Pronoms possessifs. Même –  adjectif et adverbe 10 год.) 

Заміна іменників присвійними займенниками відповідно до роду і 

числа іменника, який замінюється присвійним займенником. Même – 
прикметник і прислівник. Місце в реченні même  - прикметника, місце в 

реченні même  - прислівника. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання вживання присвійних займенників, 
même  - прикметника,   même  - прислівника, переклад речень з присвійними 

займенниками і словом même. Читання художньої літератури. Підготовка 
інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
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1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 12. Futur antérieur. Proposition infinitive (10 год.) 

 Утворення і значення Futur antérieur. Futur antérieur у підрядному і в 
незалежному реченні. Інфінітивні конструкції та їх переклад. Дієслова, після 

яких вживаються інфінітивні конструкції. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення і уживання Futur antérieur 
у підрядному і в незалежному реченні, уживання інфінітивних конструкцій, 
переклад речень з інфінітивними конструкціями. Читання художньої 

літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 
Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  

ТЕМА 13. Participe passé composé (10 год.) 
 Утворення  і значення Рarticipe passé composé. Функції Рarticipe passé 

composé в реченні. Узгодження з підметом. Синонімія Рarticipe passé composé 
і підрядного речення причини або часу. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення і уживання Рarticipe passé 

composé, переклад речень з Рarticipe passé composé. Читання художньої 
літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-політичну тему. 

Рекомендована література: 
1.  Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
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М., 1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 

international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

 
ТЕМА 14. Passé antérieur (10 год.) 

 Утворення і значення Passé antérieur. Сполучники, якими вводиться 
підрядне речення з Passé antérieur.  Інверсія після сполучника à peine ... que.  

Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення й уживання Passé antérieur 

і сполучників, якими вводиться підрядне речення з Passé antérieur. Читання 
художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-
політичну тему.  

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 

1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 
430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004. 
  

ТЕМА 15. Adverbes formés des adjectifs en -ant, -ent. Adjectifs employés 

adverbialement (10 год.) 
 Утворення  прислівників  на  -amment,  -emment   від   прикметників   на  
-аnt, -ent. Особлива форма деяких прислівників, що закінчуються на   -ément. 

Прикметники, що вживаються як прислівники в сталих словосполученнях з 

дієсловами. 
Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання правил  утворення прислівників від 
прикметників. Уживання цих прислівників у мовленні. Уживання сталих 

словосполучень, в яких прикметники вживаються як прислівники. Читання 
художньої літератури. Підготовка інформації на актуальну суспільно-
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політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 
1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 
3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition avec 

430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – CLE 
international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  К., 

Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  

ТЕМА 16. Infinitif présent et infinitif passé. Futur et passé immédiat dans le 
passé (10 год.) 

Утворення і значення  Іnfinitif passé. Функції інфінітива. Синонімія 
інфінітива і підрядних обставинних речень, партісіпіальних конструкцій. 
Утворення і вживання Futur et Passé immédiat dans le passé. Переклад речень з 

Futur et Passé immédiat dans le passé. 
Завдання для самостійної роботи (15 год.): 

Граматичні вправи: відпрацювання утворення і вживання Infinitif passé, 
утворення і вживання Futur et Passé immédiat dans le passé. Переклад речень з 

цими конструкціями. Читання художньої літератури. Підготовка інформації 
на актуальну суспільно-політичну тему.  

Рекомендована література: 
1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 

М., 1983. 
2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 
ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 

4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 
avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  

5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – 

CLE international, 1995. – 256 p. 
6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 

2004. – 191 p. 
7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  

К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  

  

ТЕМА 17. Récapitulation. Systématisation de la matière apprise.   (10 год.)  

Повторення і систематизація вивченого матеріалу: Mode Subjonctif, Futur 
et Passé antérieur, Futur et Passé immédiat dans le passé, constructions infinitives, 

constructions participiales, pronoms, adverbes, prépositions  . 
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Завдання для самостійної роботи (10 год.): 

Граматичні вправи: закріплення  і активізація в мовленні часових форм 

Subjonctif, Futur et Passé antérieur, Futur et Passé immédiat dans le passé, 
інфінітивних і партісіпіальних конструкцій, займенників, прислівників,  
прийменників. Читання художньої літератури. Підготовка інформації на 

актуальну суспільно-політичну тему.  
Рекомендована література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ш.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 
М., 1983. 

2. Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 
языка. Ч. 1. М.: Принт, 1993. - 336 с. 

3. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб: КАРО, 2006. – 320 с. 
4. Carlo C ., Causa M . Civilisation progressive du français. Niveau débutant. 2me édition 

avec 430 exercices. – CLE international, 2010. – 175 p  
5. Grégoire M ., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 500 exercices. – 

CLE international, 1995. – 256 p. 

6. Steel R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire.   – CLE international, 
2004. – 191 p. 

7. Français. Niveau intermédiaire. DELF. Підручник для вищих навчальних закладів. –  
К., Ірпінь, ВТФ „Перун”, 2004.  
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ЗРАЗКИ  ПИСЬМОВИХ  РОБІТ   

1. Зразок   модульного лексико-граматичного  тесту (І курс) 

 I. Mettez les verbes au présent: 

1. Vous (apprendre) _______ le français.  
2. Ils (faire) __________ leur gymnastique chaque jour.  

3. Il (venir) __________ chez nous chaque jour.  
4. Pierre (dire) _______ aux garçons qu’il es prêt.  
5. (prendre) __________ - tu des photos ? 

6. Qui est-que tu (attendre) ____________ ? 
7. Je (écrire) ________ en français.  

8. Ils (comprendre)____________ l’anglais.  
9. Elle (répondre) ___________ bien sa leçon.  
10. Il me (prévenir) ______________ de son retard. 

 
II. Mettez les noms au féminin : 

1. Il est chanteur Elle est ___________________ 
2. Il est poète  Elle est ___________________ 
3. Il est inspecteur Elle est ___________________ 

4. Il est roi  Elle est ___________________ 
5. Il est étudiant Elle est ___________________ 

6. Il est champion Elle est ___________________ 
7. Il est boulanger Elle est ___________________ 
8. Il est chasseur Elle est  ___________________ 

9. Il est musicien  Elle est ___________________ 
10. Voici mon copain   Voici ___________________ 

 
III. Accordez, s’il le faut,  les adjectifs entre les parenthèses: 

1. Le pharmacien est _________________ (poli).  

2. On vend ici des magazines _________________ (commercial).  
3. Cette chemise n’est pas très ____________ (cher).  

4. Patricia est _______________ (matinal).  
5. La date est ________________ (antérieur). 
6. J’ai une _______________ (long) route à faire.  

7. La peinture est ___________ (sec).  
8. Nous sommes sur une île ____________ (grec).  

9. Il me fait une proposition ________________ (concret).  
10. Mon ___________ (nouveau) ami est très sympa.  
 

IV. Ecrivez les mots entre parenthèses au pluriel : 

1. Il y a des __________________ (festival) de jazz en France.  

2. J’aime beaucoup les __________________ (animal).  
3. Elle a mal aux  __________________ (oeil).  
4. Je prends deux  __________________ (autobus) pour aller au bureau.  

5. Mon père n’aime pas les  __________________ (tableau) d’impressionnistes.  
 

V. Voici les réponses. Quelles sont les questions ?Employez « vous ». 

   
1.  Je m’appelle Julie Prévost. 

2.  Je suis française. 

3.  J’ai 23 ans. 
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4.  Je suis journaliste. 

5.  Je suis brune. 

6.  Il est huit heures et demie. 

7.  Il fait beau aujourd’hui. 

8.  C’est une fleur. 

 
VI. Traduisez en français : 

1. Що ти збираєшся робити? 
2. Я збираюся подивитися тенісний матч по телевізору.  

3. На столі лежать книги та журнали. 
4. В мене немає друзів іноземців.  
5. Вранці я завжди приймаю душ.  

6. Мені дуже подобається гуляти по набережним Сени. 
7. Ми йдемо до театру з нашими друзями. 

8. Де ти навчаєшся? 
9. Я не розумію це речення.  
10. Коли в мене є трохи вільного часу, я читаю книжки або слухаю музику. 

.    

 2. Зразок   модульного  лексико-граматичного  тесту (ІІкурс)  

I.  Traduisez en français en employant le lexique appris : 

1. Ми розійшлися (попрощалися) пізно, але це не має ніякого значення, не приділяй цьому 
багато уваги.  

2. Він повернувся до мене сказав, що треба буде повернути наліво  
3. Влаштовуйтеся в кріслі,а я ввімкну телевізор. 
4. Навіщо ти вимкнув радіо, я хотів послухати, що передають 

5. Я краще буду вчити одну мову, ніж одночасно декілька. 
6. Він користувався словником і одночасно іншою рукою підносив склянку до вуст.  

7. Якби ти мав звичку читати, у всіх складалося б враження, що ти  розумніший .  
8. Я не встиг завести будильник, і мені здається, що він поспішає на декілька хвилин. 
9. Він мене попередив, що поїсть в кафе . 

10. Саме це має значення для щорічної велогонки у Франції. 
 

 II . Répondez aux questions avec deux pronoms conjoints :  

1. M’as-tu  apporté  ma carte ? 

2. As-tu acheté des fleurs à ta mère ? 

3. Veux-tu rendre le portable à ton frère ? 

4. Mets-tu ton portable dans le sac ? 

5. Vux-tu nous envoyer des roses? 

 

\III. Remplacez les blancs par les pronoms relatifs  simples ou composés, précédés ou non de 

la préposition :  

1. C’est la somme ___ il a besoin. 
2. L’édifice  ___ on s’approche est une mairie.  

3. Les conseils ______ vous négligez  peuvent  pourtant vous servir.  
4. La personne ________ il m’a présenté  est ton prof.  
5. La ville ___ je suis né. 

6. Les épreuves ___ vous vous préparez sont vraiment difficiles.  
7. 7.  La personne ________ je dois vous parler.  

8.  Le jour ______ je devais partir il pleuvait.  



 53 

8. Les problèmes ____  ils s’intéressent. 
9. La fille_________ j’ai  oublié le nom  nous regarde. 

 

IV. Dites autrement : 
1. Cette fleur a une odeur agréable. 

2. La radio annonce les infos. 
3. Allumez la télé ! 

4. Elle s’est promenée dans le parc. 
5. Je ne connais guère cet étudiant. 

 

3. Зразок підсумкового тесту (І курс) 
 

І. Mettez les verbes A) au présent, B) au passé composé. Faites attention à l’ordre des mots ! 

1. Je _____________ aller au cinéma. (vouloir) 
2. Il _____________________  venir ce soir. (ne pas pouvoir) 
3. Nous ___________________ partir. (devoir) 

4. _________________  remplir cette feuille ? (il/falloir) 
5. Au loin, on _________________ les toits des maisons. (apercevoir)  

6. Nous le _______________ chaque dimanche. (voir) 
7. Ils _________________ cette chanson. (connaître) 
8. Tu _________________ qu’il est architecte. (savoir) 

9. Il _____________________ toujours seul. (se promener) 
10. Il ___________________________ à ses amis. (téléphoner) 

11. Nous ________________________ ce travail. (ne pas finir) 
12. Elles _________________________ au bord de la mer. (ne pas se reposer) 
13. Michel et moi, nous ____________________________  devant ce monument. (s’arrêter)  

14. Marie, toi et Lucie, _____________________________  ? (vous / se voir) 
15. Ils  ____________________ fous de la montagne. (devenir) 

16. Nous _____________________ adieu à nos amis. (dire) 
17. Il _______________ assez froid. (faire) 
18. Il _______________________ votre lettre. (lire) 

19. D’où est-ce qu’elles ____________________ ? (sortir) 
20. Nous __________________ cette règle. (comprendre) 

21.  Les enfants _________________ leurs pulls. (mettre) 
22. Nous __________________ trois cours. (avoir) 
23. Il _______________________ à sa lettre. (répondre) 

24. Les enfants ______________ leur petite pièce. (répéter) 
25. Je ___________ au cinéma. (aller) 

  

   ІІ.  Traduisez en français (révision générale) 

1. Вона себе запитує, чому він їй не показує ці фотографії.  
2. Ми вже відвідали цей музей і нам дуже сподобалися картини імпресіоністів.  

3. Ми довго гуляли мальовничими вуличками Монмартру.  
4. Я знаю, як його звуть і у якому кварталі він мешкає.  

5. У Поля 3 журнали, він їх дає своїй сестрі.  
6. Візьміть цю книгу, потрібно її прочитати. 
7. Він їм часто телефонує.  

8. Сьогодні сонячно та немає туману.  
9. Взимку холодно, на дорогах ожеледиця та дме сильний вітер.  

10.Небо затягнуте та задуха. Скоро піде дощ.  
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4. Зразок підсумкового   тесту (ІІ курс) 

I.  Traduisez en français en employant le lexique appris : 

1. Вона сиділа і мріяла про свої плани. 
2. Він майже не вмів ходити, йому було близько 7 місяців.  

3. Мені потрібен мій словник, я ним користуюсь, коли перекладаю і читаю.  
4. Яке враження справив на неї цей фільм?  
5. Він не встиг попередити її про приїзд.  

6. Вона повернулася до мене зовсім зашарівшись.  
7. Попросіть його прийти за хвилин 20 до початку матчу.  

8. Не підходь до мене, я тебе боюся.  
9. Давайте змінимо тему розмови. 
10. Ти поведеш мене на виставку? Я тебе туди поведу.  

    
II. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes qui conviennent : 

1. Patrick (acquérir) un appartement s’il en avait la possibilité. 
2. Je peux me permettre un conseil ? A votre place, je (ne pas céder). 
3. Je serais heureux si tu me (joindre). 

4. Si Laure voulait  maigrir, elle (courir) plus. 
5. Ils ne resteront pas à la maison s’il ne (pleuvoir) pas demain.  

6. S’il (mourir) je ne le supporterai pas  
7. Vous (avoir ) plus de chance si vous étiez plus sûr 
8. Ils  seraient plus pressés si nous les en (prévenir) 

9. Je (boire) plus d’eau si je savais son utilité 
10.  Si tu (moudre) bien le café il sera excellent  

 

III. Dites autrement : 

1.Chaque fois que je la vois... 
2. C’est pas grave. 
3. mon écrivain favori 

4. Il  a fait son service militaire. 

5.Vous me chagrinez. 

IV. Mettez, s’il le faut,  un article défini, indéfini, contracté ou une préposition :                       

1.  ___ Bunel arrivent demain. 
2. il n’achète pas ___ livres. 
3. il attend avec ____ impatience. 

4. il prononce avec ___ grand effort. 
5. il faudra __ temps. 

6. elle cherche ___ travail. 
7. j’ai __ amie. 
8. il joue___ balle. 

9. j’ai peur __ difficultés. 
10. ___ fer est ___ metal. 
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Зразок екзаменаційного білету (І курс)  

1. Прочитайте i перекладіть текст, поставте до тексту 5 питань, коротко 

перекажіть текст. 

Marcher pour se retrouver 

En groupe ou en solo, loin du monde habité ou en bas de chez eux, de plus en plus de 
Français font de la marche. Une manière douce de soigner son corps en reposant son esprit.  

D'abord un pied, puis l'autre. Et recommencer. Pendant des heures, des jours, des mois 
parfois. Marcher, avancer vers un but précis ou se laisser guider par l'intuition. Trouver son 

propre rythme, marcher à son pas.  

Qu'il s'agisse d'un grand boulevard ou d'une rue peu connue de la capitale, d'un petit 
sentier sur les pentes de l'Himalaya ou d'une piste désertique dans le Sahara, le monde est 

redevenu aujourd'hui le terrain de jeu de millions de marcheurs, de randonneurs, d'aventuriers, 
de promeneurs du dimanche. On compte aujourd'hui environ 5 millions de randonneurs en 
France qui pratiquent la marche au moins une heure par semaine. Si on compte aussi les 

promeneurs du dimanche, on estime que le nombre des marcheurs s'élève à environ 15 millions.  

Un chiffre qui place la randonnée pédestre au premier rang des pratiques sportives 
nationales.  Depuis quelques années, en effet, la marche est redevenue un vrai sport. Si la marche 

n'est plus au cœur des modes de déplacement, même pour les trajets les plus élémentaires, elle 
triomphe comme activité de loisir. Comme si les gens stressés avaient oublié ce geste, ô combien 
primitif, qui est celui de poser un pied devant l'autre. La marche est une vraie détente, un vrai 

bonheur pour le corps et pour l'esprit.  

 
2. Перекладіть французькою мовою. 

1. Якщо буде хороша погода, ми влаштуємо пікнік у лісі.  

2. Він сказав, що вже переклав цю статтю.  

3. Поки він читав газету, діти гралися на подвір’ї.  

4. Його перший роман був опублікований у 1998 році.  

5. В нас немає хліба. Потрібно його купити. 

3. Висловіть свої думки на тему:  

La vie professionnelle. 

 

  Зразок екзаменаційного білету (ІІ курс) 

1. Lisez, traduisez et résumez le texte : 

L'école française avant 1914, entre patriotisme et propagande 

 À l'aube de la Première Guerre mondiale, le jeune écolier français qui se rend à l'école chaque 

matin de la semaine est loin de savoir ce qui se trame autour de lui. Et pourtant, le système 
scolaire a été savamment imaginé sous la IIIe République. Les programmes, les manuels, les 
instructions données aux professeurs ou encore les matières sont construits pour faire de cet 
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écolier un bon citoyen patriote. L'esprit républicain qui veut faire sa place depuis 1870 en France 
n'est pas le seul facteur. La perte de l'Alsace-Lorraine et l'idée qu'un conflit armé proche 
poussent la France à faire de l'école un des instruments de son patriotisme républicain et de sa 

propagande.  C'est en cela que la frontière entre patriotisme et propagande est très fine, voire 
difficilement détectable. Les paroles civiques ou morales ne sont pas les seules preuves de 

l'envie d'une préparation à tout affrontement armé.  

   Une dimension militaire est ajoutée à l'école. On veut faire de chaque citoyen un potentiel 

soldat pour la défense de la patrie. Cela est visible dès 1881 et la création d'une Commission 
d'éducation militaire sous l'impulsion de Paul Bert, ministre de l'Instruction publique. 

Enseignement de la marche militaire, apprentissage du maniement des armes ou encore exercices 
de tir sont au programme du quotidien des jeunes écoliers et lycéens.  Les grandes victoires 
militaires de la nation sont rappelées dans les livres mis à la disposition des écoliers. Ils 

grandissent également dans le souvenir de la défaite face à l' Allemagne de 1870 qui a amputé la 
France d'une partie de son territoire avec la perte de l'Alsace-Lorraine. Ces thèmes participent 

activement à l'éducation militaire du jeune Français. L'idée d'une revanche n'est pas exprimée 
clairement. Seule plane l'idée d'un possible conflit armé proche d'où vient la nécessité de rester 
prêt à répondre à l'appel de la République pour défendre la patrie.  

2. Traduisez les propositions suivantes en français : 

1. Коли ти наважишся познайомитися з цією дівчиною, про яку так багато говорив  і 

про яку мрієш ? 
2. Проект,  який  він вирішив здійснити і  на який треба мільйони євро, привернув 

увагу всього світу.  
3. Я  не відпущу вас з документами, без яких я не зможу обійтися.  
4. Він її перебив і сказав, що жодна країна не погодиться на це. 

5. Я відмовився від цієї пропозиції, але я не відмовився представляти їх фірму в країні,  
де я буду через днів 15. 

 
3. Exprimez vos idées sur le thème:  

 Paris et ses curiosités 

 

Перелік розмовних тем (І курс) 
1. Présentation 
2. Le temps qu’il fait 

3. La vie d’étudiant 
4. Mes activités quotidiennes 

5. Paris et ses curiosités 
6. La musique et les chansons françaises 

7. La ville 
8. Le portrait physique et moral 
9. La vie professionnelle 

10. Au magasin d’alimentation 
11. L’espace de la maison 

12. Les transports 
  

Перелік розмовних тем (ІІ курс)  
1. L’éducation en France 

2. La santé 

http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/allemagne
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3. Le cinéma 
4. Le voyage en train 

5. Le travail ménager 
6. Les types de restauration en France 
7. La mode, la culture vestimentaire 

8. Les pratiques sportifs 
9. Les voyages, le tourisme  

10.Les loisirs  
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