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ВСТУП
Навчальний посібник побудований на реальному листуван-

ні французької студентки-стажистки та викладача університету 
до проходження першою педагогічної практики та після неї. Він 
призначений для студентів другого чи/та третього курсів факуль-
тету іноземних мов, які вивчають французьку як другу або третю 
іноземну. Метою є удосконалення навичок комунікативного чи-
тання та усного мовлення на основі сюжету розповідей. 

Зміст листування, його аналіз допоможе студентам, майбут-
нім вчителям, педагогам, ближче зрозуміти суть професії.

Матеріали посібника можуть бути використані під час про-
ведення практичних занять з навчального модуля «Домашнє 
(комунікативне) читання» і як матеріал для самостійної та інди-
відуальної роботи студентів. Модуль займає чільне місце серед 
інших навчальних модулів, що розвивають мовленнєві компе-
тенції у говорінні, читанні, письмі і є складовою практичного 
курсу з французької мови. Робота над посібником розрахована 
на 130-150 годин.

Матеріал посібника розділяється на дві частини: листування 
та звіт про проходження практики.

В кінці посібника містяться два додаткові художні тексти. 

1. Lisez bien ces courriels et ditess’il y a
• les coordonnées, 
• le lieu et la date, 
• l’en-tête (Cher Jurgens, Chère Solène, Salut, Bonjour, etc), 
• les formules de politesse, 
• les noms du des� nateur et de des� nataire.

2. Iden� fi ez le type des courriels (personnel, demi-personnel, 
professionnel, offi  ciel)

3. De combien de paragraphes se compose le corps dans chaque 
texte?

4. Discutez à deux des points suivants:
• Ecrivez – vous des le� res, des cartes postales? Si oui, à 

quelle fréquence et à qui?
• Vous u� lisez plutôt l’écrit (courriel, WhatsApp) ou l’oral 

(téléphone, Skype) pour communiquer avec vos amis, les 
autres étudiants, vos parents?

5. Quels sont pour vous les avantages et les inconvéniens des 
deux modes de communica� on?

Première 
par� e:

COURRIER
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