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«Франöузьêа за 4 тижн³. Р³вåнь 2» º поñ³бниêом äëя ñамо -
ñт³йного вивчåння франöузьêо¿ мови на ñåрåäньому р³вн³. Можå
ñëугувати яê ñамоñт³йнå виäання чи проäовжåння ран³шå
виäаного нами поñ³бниêа «Франöузьêа за 4 тижн³», яêий º
êурñом вивчåння франöузьêо¿ мови на початêовому р³вн³.
Пропонований поñ³бниê призначåний äëя вñ³х, хто опанував
оñнови франöузьêо¿ мови й прагнå розширити та погëибити
вëаñн³ знання.
Поñ³бниê м³ñтить 28 ëåêö³й. Яêщо êожного äня вивчатимåтå по
оäн³й ëåêö³¿, то опануºтå матåр³аë п³äручниêа за чотири тижн³.
Чаñ навчання можна проäовжити, поä³ëивши матåр³аë êожно¿
ëåêö³¿ на ê³ëьêа чаñтин ³ опраöьовуþчи його упроäовж äвох-
трьох äн³в. У вивчåнн³ ³нозåмних мов важëивоþ умовоþ º
рåгуëярн³ñть: êращого рåзуëьтату можна äоñягти, яêщо вчитиñя
щоäня по äваäöять хвиëин, ан³ж по ê³ëьêа гоäин раз на
тижäåнь.

Кожна з äваäöяти воñьми ëåêö³й м³ñтить п’ять чаñтин.

Частина перша: ДіАЛоГ
Д³аëоги з пåрåêëаäом на уêра¿нñьêу мову поäано на початêу
êожно¿ ëåêö³¿. Можåмо таêож ñëухати запиñи ä³аëог³в на
äиñêу, яêий äоäаºтьñя äо поñ³бниêа. Д³аëоги в³äображаþть
ñитуаö³¿ з життя, м³ñтять ö³êаву ëåêñиêу ³ звороти, а таêож
чаñто вживан³ граматичн³ ñтруêтури. 

Частина друга: ГрАМАтиКА
У ö³й чаñтин³ поäано нов³ в³äомоñт³ з граматиêи äëя êращого
розум³ння ä³аëогу або ширшå пояñнþºтьñя попåрåäн³й
матåр³аë. У таêому випаäêу º поñиëання на в³äпов³äну
ëåêö³þ.

Частина третя: сПіЛКувАннЯ
Ця чаñтина м³ñтить виñëови ³ звороти, знати яê³ виниêаº
нåобх³äн³ñть у пåвних ñитуаö³ях, наприêëаä, êоëи шуêаºмо
роботу, äаºмо пораäи чи äомовëяºмоñя про зуñтр³ч.
Б³ëьш³ñть зворот³в з ö³º¿ чаñтини взято з ä³аëогу, аëå
навоäятьñя таêож ³ нов³.
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Частина четверта: вПрАви
Кожна ëåêö³я м³ñтить бëизьêо п’яти р³знотипних вправ, яê³
äаþть можëив³ñть пåрåв³рити р³вåнь овоëоä³ння грама тичним
³ ëåêñичним матåр³аëом. Кëþч äо вправ вм³щåно наприê³нö³
поñ³бниêа.

Частина п’ята: сЛовниК
Нов³ ñëова ³ звороти, що з’явëяþтьñя в ä³аëоз³, äруг³й ³ трåт³й
чаñтинах êож но¿ ëåêö³¿, поäано за аëфав³том разом з уêра -
¿нñьêим пåрåêëаäом ³ фонåтичноþ транñêрипö³ºþ (пояñнåння
ñимвоë³в фонåтично¿ транñêрипö³¿ º в розä³ë³ «Фонåтичний
аëфав³т», ñ. 10). Кожна ëåêö³я м³ñтить тåматичний ñëовниê
в³äпов³äно äо тåми ä³аëогу.

Кожна ëåêö³я повинна бути поä³ëåна на ê³ëьêа åтап³в. 
1. Слухання діалогу без звіряння з текстом. Цå äо звоëить заñво¿ти

франöузьêу вимову та ³нтонаö³þ, а таêож убåзпåчить в³ä
багатьох помиëоê. Сëухаþчи, ñпробуйтå зор³ºнтуватиñя, хто
говорить, а таêож äå знахоäятьñя ö³ оñоби.

2. Слухання діалогу з одночасним звірянням із фран цузьким
текстом. Сëухаþчи ауä³озапиñ, поäумêи читайтå ä³аëог.
Старайтåñя зор³ºнтуватиñя, про що йäåтьñя в ä³аëоз³. 

3. Ознайомлення з українським перекладом і повторне про -
слуховування діалогу, öього разу з повним розу м³нням.
Сëухаþчи ауä³озапиñ, поäумêи читайтå ä³аëог. Знайä³ть
значåння нåзрозум³ëих ñë³в  у чаñтин³ СЛОВНИК.

4. Кількаразове читання діалогу вголос разом з аудіо записом.
Читайтå по чåрз³ вñ³ роë³ – Ем³ë³¿, Томаша, Матåуша,
Маêñа... Багаторазовå повторåння ä³аëогу äопо можå вам
заñво¿ти правиëьну вимову ³ запам’ятати ñëова ³ звороти. 

5. Ознайомлення з поясненнями в частині ГРАМАТИКА і вивчення
матеріалу. Пошуêайтå в ä³аëоз³ приêëаäи, яê³ ³ëþñтруþть
граматичн³ в³äомоñт³, поäан³ в ö³й чаñтин³. 

6. Ознайомлення зі зворотами з частини СПІЛКУВАННЯ.
Пошуêайтå ö³ звороти у ä³аëоз³ (протå нå забувайтå, що там
поäано нå вñ³). Вñ³ звороти вивч³ть напам’ять.

7. Виконання вправ. Виêонайтå вправи пиñьмово ³ пåрåв³ртå ¿х за
äопомогоþ êëþча, яêий знахоäитьñя в ê³нö³ поñ³бниêа.
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фонЕтиЧний АЛфАвіт

Лаб³аë³зован³ гоëоñн³

[a]   bal                                             Нагаäуº уêра¿нñьêå [а]
[e]   bébé, al ler, des, nez               Звучить набëижåно äо уêра¿н- 
                                      ñьêого [и]
[D]     la id, Se ine, bel le, mère, prêt           Нагаäуº уêра¿нñьêå [å] в ñëов³ мед
[B]   ve nir                                          Сêëаñти губи яê äëя [u] 
                                            ³ вимовëяти [å]
[œ]  heu re, œu vre                            Цå огубëåний, ëаб³аë³зований [Ɛ]
[V]   deux                                          Сë³ä вихоäити з артиêуëяö³¿ [å],
                                            аëå при öьому губи б³ëьш за-
                                            оêругëåн³, випнут³ й напружåн³.
[i]    si len ce, île, ana ly se                 Звучить яê уêра¿нñьêå [³]
[C]   ob stac le                                    Звучить набëижåно äо уêра¿н-
                                            ñьêого [о]
[o]   saut, pe au, sot, pôle               Сêëаñти губи яê äëя [u] ³ вимов-
                                            ëяти [о]
[u]   po ur, où                                   Звучить яê уêра¿нñьêå [у], аëå 
                                            б³ëьш напружåний
[y]   sur, mûr                                     Цå заоêругëåний ëаб³аë³зова-
                                            ний [³]

Ноñов³ гоëоñн³

[R]   fa im, ma in, re in, tim bre,         Звучить яê ноñовий [Ɛ]
       al pin, vient, cym ba le, syn dic
[S]   Adam, rang, temps, dent,        Звучить яê ноñовий [а]
[T]   nom, long                                 Звучить набëижåно äо ноñо-

вого [о], аëå б³ëьш замêнåно
[X]  par fum, lun di                            Звучить набëижåно äо ноñо-

вого [å], аëå б³ëьш замêнåно

Нап³вгоëоñн³

[j]    tra va il, en tier, qu il le                  Нагаäуº уêра¿нñьêå [й] у ñëов³ яма
[P]   nu it, fuy ard                               Вимовëяºмо äужå êоротêå [у],

а пот³м [³]
[w]  pin go uin, loi, tram way, voy ou П³äготувавшиñь äо вимови [u],
                                            напружåно ñтиñнути губи 
                                            ³ швиäêо пåрåйти äо вимови 
                                            наñтупного гоëоñного

10

978-966-10-2587-4-Kurs francuski w 4 tyzni 2 etap_Kurs francuski w 4 tygodnie II etap.qxd  16.05.2017  1    



Пригоëоñн³

[b]   ba te au                                       Звучить яê уêра¿нñьêå [б]
[p]   pi pe                                           Звучить яê уêра¿нñьêå [п]
[d]   dans                                          Звучить яê уêра¿нñьêå [ä]
[t]    ter re, thé                                   Звучить яê уêра¿нñьêå [т]
[k]   car, écho, ki lo, exci ter, qu atre Звучить яê уêра¿нñьêå [ê]
[g]   ga re, gu er re                              Звучить яê уêра¿нñьêå [ґ]
[f]    fort, phra se                               Звучить яê уêра¿нñьêå [ф]
[v]   avo ir, wa gon                             Звучить яê уêра¿нñьêå [в]
[l]    bal, al ler                                    Звучить яê уêра¿нñьêå [ë’]
[s]    so us, bos se, scène, cent,      Звучить яê уêра¿нñьêå [ñ]
       garçon, ac tion, six
[z]   ozo ne, ro se, exa men               Звучить яê уêра¿нñьêå [з]
[F]   jo ur, gor ge                                Звучить яê уêра¿нñьêå [ж]
[G]   chat                                           Звучить яê уêра¿нñьêå [ш]
[Y]   ro se, carré                                Звучить яê уêра¿нñьêå [р]
[m]  mal                                            Звучить яê уêра¿нñьêå [м]
[n]   ne ige, an ne au                          Звучить яê уêра¿нñьêå [н]
[Q]   si gne                                         Звучить яê уêра¿нñьêå [н’]
[E]   cam ping                                  Поä³бно яê в уêра¿нñьê³й мов³

вимовëяºмо «банê»
[-]    ha ri cot                                       Нå вимовëяºтьñя

11
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Лекція 112

E-m ails

Bon jo ur Tho mas, 
Com ment va s-tu? Est -ce que tu as déjà tro uvé du tra va il?
Chez moi, to ut va bien. J’ai ter miné mes étu des en in for ma -
tique et je su is reçu à la Sor bon ne. A vrai di re, c’est grâce à
tes con se ils précieux que je viens à Pa ris. Com me tu m’as dit,
je su is allé à l’Am bas sa de de Fran ce et j’ai fa it une de man de
de bo ur se d’étu des po ur ingénie urs. Ju sque là je n’y croy ais
pas. Et vo ilà, je viens de re ce vo ir le fi nan ce ment. Ain si, to ut
est réglé, sauf le lo ge ment. Je po ur ra is re ster chez toi qu el -
ques jo urs, ju ste le temps de lo uer un stu dio? Bref, je pars
ven dre di, à 23h25 de la Ga re Cen tra le à Var so vie et j’ar ri ve
sa me di à 21h05 à la Ga re du Nord. Po ur ra is-tu y ve nir me
cher cher? Répond s-moi vi te, s’il te plaît! Ami ca le ment

Ma te usz

Cher Ami, 
Je viens de re ce vo ir ton e-m ail, je va is très bien, mer ci, et toi?
Oui, j’ai déjà tro uvé du tra va il dans une en tre pri se de ge stion
de l’in for ma tion. Bra vo po ur ton diplôme de fin d’étu des et
po ur l’ad mis sion à la Sor bon ne!!! D’ail leurs, je ne su is pas du
to ut étonné car tu as be au co up tra va illé. Mes féli ci ta tions, en -
co re une fo is!!! 
Bien sûr, je t’at ten drai sa me di à la ga re vers 21heu res. 
P. S. Vo ilà mon no uve au numéro de por ta ble: 0614735799 au
cas où no us au rions des problèmes à no us tro uver à la ga re.
A bientôt et em bras se Emi lia po ur moi. 

Tho mas
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13Лекція  1

E-мейл

Доброго дня, Томасе, 
Як Твої справи? Ти вже знайшов роботу? У мене все в порядку.
Я закінчив навчання на факультеті інформатики і був зара -
хований до Сорбонни. Правду кажучи, лише завдяки Твоїм
цінним порадам я їду в Париж. Як ти радив, я пішов у по -
сольство Франції і написав прохання про надання мені
стипендії для інженерів. До цього часу я не вірив, що це
можливо. І ось! Недавно я отримав кошти. Отже, усе вирішено,
окрім проживання. Чи я міг би пожити у Тебе кілька днів, поки
не орендую помешкання? Коротше кажучи, я виїжджаю
в п’ятницю о 23:25 з Центрального вокзалу у Варшаві і при -
їжджаю у суботу о 21:05 на Північний вокзал. Ти міг би мене
зустріти? Прошу відповісти якнайшвидше! Всього найкращого.

Матеуш

Любий друже,
Я щойно отримав Твій е-мейл. У мене все чудово, а у Тебе?
Так, я вже знайшов роботу у фірмі, яка займається управлінням
інформації. Вітаю з завершенням навчання і вступом у Сор -
бонну. Зрештою, я зовсім не здивований, бо ти дуже багато
вчився. Ще раз мої вітання!!!
Звичайно, я чекатиму Тебе на вокзалі близько 21:00.
P.S. Це мій новий номер мобільного телефону: 0614735799 — на
випадок, якщо не зможемо один одного знайти на вокзалі.
Незабаром побачимося, поцілуй від мене Емілію.

Томас
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14 Лекція 1

ГрАМАтиКА

зАГАЛьні ПитАЛьні рЕЧЕннЯ

Питання, в³äпов³äь на яê³ звучить яê oui чи non, можуть бути
ñформуëьован³, заëåжно в³ä ñтиëþ мовëåння, трьома ñпоñобами:

1. За äопомогоþ ³нтонаö³¿ (розмовна мова)
Tu as déjà tro uvé du tra va il?              Ти вжå знайшов роботу?

2. За äопомогоþ питаëьно¿ форми est-ce que (ñтанäартна мова)
Est -ce que tu as déjà tro uvé             Чи ти вжå знайшов роботу?
du tra va il?

3. За äопомогоþ проñто¿ чи ñêëаäно¿ ³нвåрñ³¿ (ë³тåратурна мова)
As-tu déjà tro uvé du tra va il?             Чи ти вжå знайшов роботу?

Je viens de re ce vo ir ton e-m ail.
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15Лекція 1

інвЕрсіЯ і ПорЯДоК сЛів у рЕЧЕннЯХ

1. У проñтих рåчåннях (таêих  яê, наприêëаä, présent, imparfait,
conditionnel…), п³äмåт виñтупаº п³ñëя приñуäêа:

Voy agen t-ils en sem ble?                   Чи вони разом поäорожуþть? 

Ne po uva is-tu pas par tir?                 Ти нå м³г би ви¿хати?

Au rie z-v ous un sty lo?                       Чи ви маºтå ручêу?

2. У ñêëаäних чаñах (таêих яê, наприêëаä, passé compose…)
п³äмåт виñтупаº п³ñëя äопом³жного ä³ºñëова: 

As-tu con sulté des pe ti tes                Чи ти пåрåäививñя огоëо-
non ces?                                    шåння?

3. В бåз³нф³н³тивних êонñтруêö³ях (наприêëаä, future proche,
passé récent ³ вñ³х ñпоëучåннях ä³ºñë³в devoir, pouvoir, vouloir,
aimer, detester…) п³äмåт виñтупаº п³ñëя äопом³жного ä³ºñëова: 

Va -t- elle con sul ter des pe ti tes          Чи вона пåрåäивитьñя êоротê³
an non ces?                                огоëошåння?

Ve ne z-v ous de fi nir vo tre tra va il?      Чи ви вжå завåршиëи роботу?

Peu x-tu écri re un e-m ail?                 Чи ти можåш напиñати å-мåйë?

висЛови ПриЧини

З’яñування причини можå виражатиñя, м³ж ³ншим, за äопомо -
гоþ приймåнниêа, п³ñëя яêого виñтупаº ³мåнниê, або ñпо -
ëучниêа. Рåчåння причини в³äпов³äаþть на питання pourquoi.
П³ñëя ñпоëучниê³в причини виñтупаº ä³йñний ñпоñ³б. 

прийменник + іменник

à cau se de / grâce à / en ra ison de / fau te de / vu / étant donné / 

comp te te nu de / à for ce de

Grâce à son amie, el le a réussi        Завäяêи поäруз³ ¿й вäаëоñя 
à fa ire le ména ge.                        прибрати. 
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16 Лекція 1

En ra ison du mau va is état des        З огëяäу на поганий ñтан äор³г
ro utes, la cir cu la tion est ar rêtée.      рух зупинåний.

Tu n’as pas fa it ton de vo ir, fau te      Ти нå виêонав äомашнього
de temps.                                           завäання чåрåз браê чаñу. 

Vu la qu alité de cet or di na teur,         Суäячи з яêоñт³ öього êомп’þ-
il n’est pas trop cher.                    тåра, в³н нå º наäто äорогим.

F Цå важëиво:

– П³ñëя звороту faute de i à force de можå виñтупати таêож
³нф³н³тив
Fau te de cher cher, il ne tro uve ra  Бåз пошуêу в³н н³êоëи нå знай-
ja ma is de tra va il.                             äå роботи. 

– Зворот en raison de наëåжить ä³ëов³й мов³
La réunion n’au ra pas lieu en        Заñ³äання нå в³äбуäåтьñя з при-
ra ison de l’ab sen ce du ju ge.        при воäу в³äñутноñт³ ñуää³. 

– Потр³бно пам’ятати про ñтягнåн³ артиêë³
à cau se du / de la / de l’ / des
grâce au / à la / à l’ / aux

– Коëи причин º принаймн³ äв³, потр³бно повторити при -
ймåнниê à або de

Je su is resté à la ma ison à cau se    Я заëишивñя вäома з привоäу
du mal à la tê te et de la fa ti gue.      гоëовного боëþ ³ втоми. 

сполучники причини + дійсний спосіб

par ce que / car / com me / pu isque / étant donné que / vu que / 

comp te te nu que

Mon fils va re ve nir par ce qu’il          М³й ñин повåрнåтьñя, бо забув
a oublié les clés.                                êëþч³. 

Étant donné que Ma te usz                Бåручи äо уваги тå, що Матå - 
cher che du tra va il, il en tro uve ra      уш шуêаº роботу, в³н ¿¿ напåв-
 sûre ment un jo ur.                               но êоëиñь знайäå.
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Pu isque no us avons déjà vu ce       Оñê³ëьêи ми вжå бачиëи öåй 
film, no us irons au re stau rant           ф³ëьм, ñьогоäн³ ми п³äåмо äо
au jo urd’hui.                                        рåñторану.

Il ne peut pas re ster avec no us        В³н нå можå з нами заëи-
 car il fa it trop tard.                              шитиñя, бо º занаäто п³зно. 

F Цå важëиво:

– ñпоëучниê car, яêий нå виñтупаº на початêу рåчåння,
пåрåäуñ³м вживаºтьñя в пиñåмному мовëåнн³; 

– ñпоëучниê comme виñтупаº на початêу рåчåння;

– яêщо в оäному рåчåнн³ º äв³ причини, нå потр³бно повто -
рþвати ñпоëучниê, а êращå вживати que.

Com me Ma te usz a fi ni ses étu des   Оñê³ëьêи Мар³уш заê³нчив фа-
en in for ma ti que et qu’il a reçu une   êуëьтåт ³нформатиêи ³ отримав
bo ur se d’étu des, il par ti ra po ur        ñтипåнä³þ, в³н по¿äå в Париж. 
Pa ris.                                                   

ПривітАннЯ

Bon jo ur, Mon sieur. Com ment           Доброго äня, панå. Яê ваш³ 
al le z-v ous?                                          ñправи?

Bon jo ur, Tho mas. Com ment             Доброго äня, Томаñå. Яê тво¿ 
va s-tu?                                                ñправи? 

Bon so ir, Ma da me. Com ment            Добрий вåч³р, пан³. Яê ваш³
est -ce que vo us al lez?                       ñправи? (Що нового?)

Bon so ir, Ma de mo isel le. Ça va?         Добрий вåч³р, пан³. Яê ваш³
ñправи? (звертаючись до мо ло -
дої дівчини чи незаміж ньої
особи)

Sa lut, Pier re. Ça va bien?                  Прив³т, П’ºрå. Що нового?

17Лекція 1

сПіЛКувАннЯ
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Tiens, sa lut!                                        О, прив³т! (коли зустріч є рап -
товою)

Tiens, bon jo ur Emi lie!                        О, äоброго äня, Ем³ë³! (коли 
                                              зу стріч є для нас несподі ван-
                                               кою)

віДПовіДАЄМо нА ПитАннЯ Про сАМоПоЧуттЯ

Ça va bien. Et toi?                              Дяêуþ, äобрå. А ти?

Ça ne va pas. Et vo us?                      Почуваþñя нå äужå äобрå. А ви?

Je va is très bien. Et vo us?                 Дужå äобрå. А ви? 

Pas (très) mal, mer ci.                         Нåпогано, äяêуþ. 

Bien, et vo us ma da me?                     Добрå, а ви? (звертаючись до
                                              жінки)

ПЕрЕКАзуЄМо вітАннЯ

Dis bon jo ur à ta mère po ur moi.       Пåрåäай в³ä мåнå в³тання
                                              ñво¿й мам³.

Di tes bon jo ur à Emi lie.                       Пåрåäай в³тання Ем³ë³¿. 

Don ne le bon jo ur aux pa rents.          Пåрåäай в³тання батьêам.

Ami tiés à tes amis de ma part.          Пåрåêазуй в³тання в³ä мåнå
ñво¿м äрузям. 

Сформуëþйтå питання за зразêом:

Tho mas vient de re ce vo ir son e-m ail. 
– Tho mas vient de re ce vo ir son e-m ail? 
– Est -ce que Tho mas vient de re ce vo ir son e-m ail? 
– Tho mas vien t-il de re ce vo ir son e-m ail? 

1. Tho mas a déjà donné des con se ils à son ami. 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

18 Лекція 1

вПрАви

1
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– ……………........…………………………………......…….................... 

2. Je con sul te rai des pe ti tes an non ces. 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

3. No us avons un stu dio à lo uer. 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

4. Tu vas tra va il ler be au co up à l’uni ver sité. 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

5. El le préfère re ster en Po lo gne. 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

6. No us ve nons d’ap pe ler nos pa rents. 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

– ……………........…………………………………......…….................... 

Впоряäêуйтå рåчåння за наñтупн³ñтþ поä³й: 

1. précieux/de/con se ils/ami/son t-ils/mon/les/? 

…………........………………………………………………………………

2. ve nir/qu’ils/Nord/peu vent/à la/est -ce/Ga re/du/? 

…………........………………………………………………………………

19Лекція 1
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3. de/Am bas sa de/à/es t-il/l’/Fran ce/allé/? 

…………........………………………………………………………………

4. Po lo gne/a-t-il/bo ur se/une/Ma te usz/d’/de mandé/étu des/en/? 

…………........………………………………………………………………

5. 23h25/ar ri ver/à/tra in/tu/de/par/vas/Pa ris/? 

…………........………………………………………………………………

Доповн³ть рåчåння поäаними приймåнниêами: 

à cau se du / à for ce de / fau te d’ / grâce au / étant donné

1. …..............……………….. pro fes sion na li sme de leur équ ipe, ils ont

gagné le match. 

2. Ils n’ont pas acheté de vo itu re, ………………….. ar gent. 

3. Je su is fa ti gué ………………….. bru it ve nant de la rue. 

4. El le a gros si ………………….. man ger trop. 

5. ………………….. la plu ie, vo us re ste rez chez vo us. 

Поºäнайтå початоê рåчåння (А-Е) з його заê³нчåнням (1-5): 

A. Bon, Emi lie, pu isque tu n’es pas d’ac cord …
B. Il ne pren dra plus ja ma is la ro ute, car …
C. Com me vo us avez di x-h uit ans, …
D. Le spec tac le est an nulé par ce que …
E. Etant donné qu’il ne ige, …

1. ... l’ac tri ce prin ci pa le est ma la de. 
2. ... il a eu un gra ve ac ci dent il y a un an. 
3. ... vo us po uvez pas ser vo tre per mis de con du ire. 
4. ... po ur al ler à la cam pa gne, no us irons à la mon ta gne en va can ces. 
5. ... les en fants font du ski. 

20 Лекція 1

3

4
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Знайä³ть правиëьн³ в³äпов³ä³: 

1. Bon jo ur, ma da me Le blanc! 
2. Oh, bon jo ur, Hélène. 
3. Ah! Bon so ir, Ma de mo isel le Brun. 
4. Bon jo ur! Com ment al le z-v ous? 
5. Sa lut! Com ment va s-tu?

a. Très bien, mer ci. Et vo us? 
b. Bien, et toi? 
c. Ah, Mon sieur! Bon jo ur. Com ment al le z-v ous? 
d. Mon sieur Du bo is. Bon so ir. Vo us al lez bien? 
e. Bon jo ur, Mo ni que. Ça va bien? 

Доповн³ть рåчåння виñëовами, поäаними в рамö³: 

à la ga re – de por ta ble – en in for ma ti que – le fi nan ce ment 

– une de man de

1. A l’Am bas sa de de Fran ce j’ai fa it ……………...…………………. de

bo ur se. 

2. Il a reçu ………………………………. de l’Etat français. 

3. Ma te usz vient de fa ire ses étu des ……………………………….. .

4. Est -ce que tu po ur ra is ve nir me cher cher ……………………….? 

5. Je te don ne mon no uve au numéro ……………....………………….:

0614735799.

21Лекція 1

сЛовниК

à [a] на/по/в
à bientôt [abjR to] äо ñêорого
ad mis sion f [ad mi sjT] прийом
ain si [Rsi] таêим чином
al ler [ale] ¿хати
am bas sa de f [Sba sad] поñоëьñтво
ami m [ami] äруг, знайомий

ami ca le ment [ami kalmS] по-
äруж ньому

ar ri ver [aY ive] прибувати/при -
хо äити

at ten dre [atS dY] чåêати
au cas où [o ka u] в раз³, яêби
be au co up [bo ku] багато

6

5
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22 Лекція 1

bien [bjR] äобрå
bien sûr [bjR syY] звичайно
bon jo ur [bTFuY] äобрий äåнь
bo ur se f d’étu des [buYs de tyd]

ñтипåнä³я
bra vo [bY avo] браво
bref [bYDf] êоротшå êажучи
car [kaY] тому що
cen tral [sStY al] öåнтраëьний
cher [GDY] äорогий
cher cher [GDY Ge] шуêати
chez [Ge] äо / у (êогоñь)
com me [kCm] оñê³ëьêи / яê
com ment [kCmS] яê
con se il m [kTsDj] пораäа
cro ire [kY waY] в³рити / вважати
d’ail leurs [daj ZY] зрåштоþ, 

äо того ж
dans [dS] в
déjà [de Fa] вжå
de man de f [d(B)mSd] поäання,

прохання
diplôme m [di plom] äипëом
di re [diY] говорити
e-m ail m [imDl] å-мåйë
em bras ser [SbY ase] ö³ëувати
en co re [SkCY] щå
en tre pri se f [StYB pY iz] ф³рма /

п³ä приºмñтво
et [e] ³
étonné [etC ne] зäивований
étu des fpl [etyd] навчання
fa ire [fDY] робити
féli ci ta tions fpl [fe li si ta sjT]

в³тання
fin f [fR] ê³нåöь
fi nan ce ment m [finS smS] äоäат -

êовå ф³нанñування
fo is f [fwa] раз

ga re f [gaY] заë³зничний воêзаë
ge stion f [FDstjT] управë³ння
grâce à [gY as a] завäяêи
heu re f [ZY] гоäина
in for ma tion f [RfCY ma sjT] ³нфор -

маö³я
in for ma ti que f [RfCY ma tik] ³нфор -

матиêа
ingénie ur m [RFenj œY] ³нжåнåр
jo ur m [FuY] äåнь
ju sque [Fysk(B)] аж / аж äо
ju ste [Fyst] äоêëаäно, точно
là [la] там
leçon f [l(B)sT] ëåêö³я
lo ge ment m [lCFmT] помåшêання
lo uer [lwe] орåнäувати
mer ci [mDY si] äяêуþ
moi [mwa] я
nord m [nCY] п³вн³ч
no uve au [nu vo] новий
numéro m [ny meYo] номåр
Pa ris [paYi] Париж
par tir [paY tiY] ви¿хати / в³ä³йти
por ta ble m [pCY tabl] моб³ëьний

тåëåфон
po ur [puY] äëя / щоб
po uvo ir [pu vwaY] могти
précieux [pY esjV] ö³нний
problème m [pYC blDm] пробëåма
qu elqu es [kDlkB] ê³ëьêа
re ce vo ir [Y(B)se vwaY] прийма -

ти / отримувати
reçu m [Y(B)sy] прийнятий /

êви  танö³я
réglé [Yegle] заëагоäжåний
répon dre [YepT dY] в³äпов³äати
re ster [YD ste] заëишитиñя
sa me di [sam di] ñубота
sauf [sof] оêр³м
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23Лекція 1

Sor bon ne f [sCYbCn] Сорбонна
stu dio m [sty djo] хоëоñтяöьêа

êвартира
temps m [tS] чаñ / погоäа
ter mi ner [tDY mi ne] завåршувати
to ut [tu] êожåн / вñяêий
tra va il m [tY avaj] праöя
très [tYD] äужå
tro uver [tY uve] знайти
ven dre di [vSdYB di] п’ятниöя
ve nir [v(B)niY] прихоäити
vers [vDY] äо
vi te [vit] швиäêо
vo ilà [vwa la] оñь
vrai [vYD] ñправжн³й 

²НТЕРНЕТ

ad mi ni stra teur de si te [ad mi ni stY -
atZr dB sit] / de se rveur m [dB
sDY vZY] мåрåжåвий аäм³н³ -
ñтратор

ad res se f de co ur rier élec tro ni -
que [adYDs dB kuY je elDk tYC nik]
å-мåйë

ap pli qu et te f [apli k Dt] апë³êаö³я
bar rière de sécu rité f [baYj DY dB
se ky Y ite] / pa re -feu m [paYfV]
бранäмауåр

cau set te f [ko z Dt] чат
con tri bu tion f [kTtY iby sjT] вêëаä

di sque m numéri que po ly va lent
[disk ny me rik pCli valS] dvd äиñê

do ma ine m [dCmDn] äомåн
e-m ail m [imDl] / co ur riel m [kuY -
iDl] / co ur rier élec tro ni que m
[kuY je DktYC nik] / mes sa ge
élec tro ni que m [me saF DktYC -
nik] å-мåйë

extra net m [DkstY anDt] åêñтранåт
fo rum m [fCYCm] форум
fo uineur m [fu in ZY] хаêåр
fo ur nis seur d’accès [fuY ni sZY
daksD] мåрåжåвий опåратор

fri mo us se f [fY imus] åмот³êон
hy per te xte m [ip DYtDkst] г³пåр -

тåêñт
in ter nau te m [RtDY not] / cy ber -
nau te m [sib DY not] ³нтåрнåт

in tra net m [RtY anDt] ³нтранåт
lo gi ciel m de na vi ga tion [lCFi sjDl
dB na vi ga sjT] / na vi ga teur m
[na vi gat ZY] ëог³н / нав³гатор

mot de pas se m [mo dB pas] па -
роëь

pa ge f d’ac cu eil [paF dakZj]
äомашня ñтор³нêа

pi ra te m [piY at] п³рат
se rveur m [sDY vZY] ñåрвåр
témo in (de con ne xion) m [temwR
(dB kCnDk sjT)] / mo uchard m
[mu GaY] т³ñтåчêо
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