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Навчально-методичний  посібник Grammaire en exercices призначений для студентів

факультету іноземних мов середнього етапу навчання та  має чисто практичне спрямування.
Його мета допомогти студентам  оволодіти найбільш вживаними граматичними формами та

конструкціями з граматики французької мови. Пояснення та визначення до граматичних тем

подані українською мовою у простій та доступній для розуміння формі. Крім правил та

пояснень широко використані схеми та таблиці для якіснішого засвоєння матеріалу.



Передмова

Запропонований навчально-методичний посібник призначений

для студентів І-ІІ курсів факультету іноземних мов.

Посібник має чисто практичне спрямування. Його метою є

допомогти студентам оволодіти найбільш вживаними граматичними

формами та конструкціями. Розрахований на студентів, що володіють

основами граматики французької мови.

Практичне спрямування визначило як добір матеріалу, що

призначений для активізації, так і ступінь його розробленості.

Знайомі теми супроводжуються невеликою кількістю вправ, інші

розроблені більш глибоко та детально: вживання граматичних часів,

умовний спосіб, каузативні  конструкції, інфінітивне речення,

дієприкметникові конструкції, неозначено особовий займенник,

прикметник, прислівник та заперечення. До таких розділів подається

більша кількість різноманітних вправ. Правила та визначення подані

українською мовою з метою уникнення додаткових труднощів для

розуміння у коротких формулюваннях та схемах  у простій та

доступній для розуміння формах. Всі пояснення супроводжуються

великою кількістю прикладів.

Фактичний матеріал базується на автентичних  франкомовних

джерелах переважно побутового характеру, не містить літературних

прикладів, а мають лексичну та тематичну спрямованість на

повсякденну комунікацію.

Призначений для роботи як в аудиторний час так і для

самостійної роботи.
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