
CO
M
PR
EN
DR

E

CO
M

M
UN

IQ
UE

R

PA
RT
AG

ER

AP
PR

EN
DR

E

FA
IR
E

LI
RE

ÉC
RI

RE
LIR

E
PA

RL
ER

IN
NO

VE
R

FO
RM

ER
RÉ

US
SIR

CATALOGUE

CATALOGUE
ENSEIGNER DI
AL

OG
UE

R
FORMER

 
 

| numérique | méthodes | outils complémentaires | formation |
| adultes | adolescents | enfants | professionnels | migrants |  

www.cle-inter.com

CATALOGUE
2020-21
UKRAINE

L’éditeur 
du français 
langue étrangère

 www.linguist.ua



 

 

Зміст

 
 

 

Умовні позначення: 

 
   Курс рекомендований Міністерством освіти

 і науки в навчальних закладах   
 

   Курс має календарно-тематичне планування

 

Курси для дошкільнят та молодшої школи
Курси для середньої школи
Курси для старшокласників, молоді та 
дорослих
Підготовка до іспитів

Бізнес-курси 
Граматичні та лексичні посібники 
Методична література 
Книги для читання

3-5
6-8

9-11

12-13

14-15
16-17

18 
19

Рекомендації щодо використання літератури видавництва 
CLE International у навчальних закладах України (загальноосвітні школи, 

гімназії, ліцеї, колегіуми)
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80-110Zénith 3

Zénith 1/2

Echo Junior B1

Echo 2ième édition B1.2/B2

Zénith 2/3

Echo Junior B1

Echo 2ième édition B2

Echo junior A1/A2

Echo 2ième édition A1/A2

Essentiel et plus... 4

Zénith 1

Echo Junior A2

Echo 2ième édition A2/B1.1

7

8

9

10

11

Amis et compagnie 2/3

Nouveau Pixel 3

Essentiel et plus... 3

Amis et compagnie 3/4

Nouveau Pixel 4

Amis et compagnie 1/2

6 Nouveau Pixel 2

Essentiel et plus... 2

4

Nouveau Jus d’orange 2

Alex et Zoé + 3 

ZigZag + 3

5

Amis et compagnie 1

Nouveau Pixel 1

Essentiel et plus... 1

2
Alex et Zoé + 1/2

ZigZag + 1/2

Cahier Lecture Ecriture

3 Alex et Zoé + 2/3

ZigZag + 2/3

1
Alex et Zoé + 1

ZigZag + 1
Cahier Lecture Ecriture

Nouveau Jus d’orange 1  

Nouveau Jus d’orange 1/2  

Nouveau Jus d’orange 2



Курси для дошкільнят та молодшої школи
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Cahier Lecture Écriture

 

Компоненти курсу 

книга для учня + DVD-диск, книга для вчителя з 
тестами, CD-диск для класу, постери та 
картки з малюнками, цифрова версія для класу 
та учня 

Інтерактивні вправи за посиланням:
http://clementine.cle-international.com/

Рівні: А1.1, А1.2, А2.1
Clémentine – це навчальний курс для активного вивчення французької 
мови, що дозволяє розвивати перші усні навички спілкування для дошкільнят 
та молодших школярів віком до 7 років. 

• розрахований на 40-60 годин 
• містить 6 розділів по 4 уроки 
• має багато ігор та малюнків, творчі завдання та проектні роботи
• є CD-диск з аудіовправами для класу і DVD-диск з піснями та мультфільмами 

про пригоди головної героїні  Клементін та її друзів
• дана серія книг унікальна завдяки повному 3D оформленню і супроводу в 

мобільному додатку. Скануючи QR-код на першій сторінці підручника та 
завантаживши спеціальний мобільний додаток, учні, батьки, вчителі 
отримують можливість спостерігати за своїми персонажами у реальному 
часі, що робить вивчення мови ще цікавішим

• книга для вчителя містить покрокові інструкції щодо роботи з кожною 
сторінкою підручника, планами та цілями уроків. За допомогою книги  
вчитель матиме змогу урізноманітнити процес опанування французької 
мови іграми, театральними сценками, піснями та іншими яскравими 
інтерактивними завданнями.

 

 

 
 

 

 
 

З мультфільмами!

З доповненою
реальністю 4D

Cahier Lecture Écriture – це зошит-помічник для початкового етапу вивчення французької 
мови. Посібник навчить малюків не тільки писати, але й читати та будувати прості речення французь-
кою мовою. 
Складається з 3 частин:
  • перша познайомить з літерами та навчить красиво писати
  • друга навчить правильно читати літери та слова
  • третя закріпить пройдені етапи шляхом тестів та різноманітних завдань
Cahier Lecture Écriture можна використовувати з будь-яким навчальним курсом для вивчення фран-
цузької мови у початковій школі.

Юлія Іващенко

E.Ruiz Félix, I. Rubio Pérez
Directrice d’ouvrage :

H. Vanthier

Clémentine
���������������������
�������������
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Компоненти курсу 

  
    

книга для учня з Livret de civilisation та CD-диском, 
робочий зошит, зошит з країнознавства, CD-диск для 
класу, книга для вчителя, читанка на кожен рівень. 

Компоненти курсу 

120 інтерактивних завдань для кожного 
рівня у вільному доступі на сайті

https://alex-et-zoe.cle-international.com/

Інтерактивні вправи за посиланням:
http://zigzag.cle-international.com/

Zig
Zag+

Динамічний підхід, який 
потребує від учня гри, дії 

та розуму

S. Callet, A.-C. Coudert,
С. Favret, C. Gibbe, P. Robert,

S. Schmmit, H. Silva

ZigZag+ – оновлений курс для вивчення французької мови, для учнів 1-4 класів, розрахо-
ваний на 60-80 годин навчання. Головний герой – хлопчик Фелікс, який веде власний блог 
та подорожує світом. 

• книга для учня з CD-диском складається з 6 розділів і містить захопливі діалоги, ігри, 
пісні та лічилки

• різноманітні комікси та цікавий проект; багато уваги приділяється міжпредметним 
зв’язкам, а хлопчик Фелікс у своєму блозі знайомить учнів із захопливими матеріалами 
з країнознавства

• робочий зошит кольоровий, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. У кінці зошита є 
чудовий словничок у малюнках із  прикладами вживання вивченої лексики до кожного 
розділу, а також граматичний довідник 

• містить підготовку до DELF Prim A1-A2
• зошит з прописами J’apprends à lire et à écrire знайомить малюків із латинським 

алфавітом і вчить писати та читати фран¬цузькою мовою 
• CD-диск для класу містить завдання як для книжки, так і для зошита. 

Рівні: А1.1, А1.2. А2.1

C. Samson

Alex et Zoé + – оновлене видання добре відомого комунікативного курсу для дітей 7–10 років, 
розрахований на 50-80 годин навчання.

• курс побудований за мотивами казок Шарля Перо та дозволяє вивчати французьку мову у формі ігор
• кожен розділ включає в себе: віршик чи пісню, перелік активної лексики, завдання на складання 

діалогу та невеличку історію про пригоди головних героїв
• постійне впровадження на уроці культурних та країнознавчих елементів дозволяє учням відкрити 

для себе Францію з її традиціями та звичаями. До кожного підручника додається безкоштовний 
Livret de civilisation (зошит з країнознавства)

• містить підготовку до  DELF Prim A1 на СD-диску та в зошиті.

Рівні : А1, А1+, початок A2

книга для учня з CD-диском, робочий 
зошит, прописи, книга для вчителя, 
CD-диск для класу, цифрова версія 
підручника



Курси для дошкільнят та молодшої школи
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Компоненти курсу 

У новому виданні

Nouveau Jus d’orange – це оновлене видання відомої серії для учнів 1-4 класів. Курс 
розрахований на 60-70 годин навчання.

•  містить 6 розділів
•  після кожного розділу учню пропонується проектна робота та цікава сторінка з країно   
    знавства
•  численні ігри, пісні та комікси
•  має підготовку до DELF Prim A1
•  у кінці підручника є сторінка з ілюстрованою лексикою, граматикою та окремо 
    відмінюванням дієслів
•  тексти про свята та традиції наприкінці підручника урізноманітнить процес вивчення 
    французької мови на уроці
•  на DVD-диску є додатково мультфільми з субтитрами та без
•  книга для вчителя різнокольорова та наповнена новими методиками навчання.

Рівні: А1.1, А1

A. Cabrea, A. Payet, 
I. Rubio, 

E. Ruiz, M. Viera

книга для учня з DVD-диском, зошит для учня (різнокольоровий), 
книга для вчителя (зошит для оцінки знань, зошит з іграми для 
класу), електронна версія книги та зошиту для учня
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Компоненти курсу 

Інтерактивні вправи за посиланням:
http://merci.cle-international.com/

A. Payet, 
I. Rubio, 

E.-F. Ruiz 

Merci! – це міжкультурний та комунікативний навчальний курс для вивчення французької 
мови як іноземної. Навчальний посібник рекомендований учням  5-9 класів та розрахований 
на  50-70 годин вивчення. 

• курс наповнений діалогами та ситуаціями, близькими до дійсності учнів, ігровими та 
усними завданнями, цікавими заходами, а сторінка Civilisation познайомить молодих 
учнів  з сьогоденням франкомовних країн, їх7німи традиціями та історіями

• сторінка у розділі Projet, яка спонукає до дії після знайомства (наприклад, написати 
письмо своєму другу у Францію та прикріпити фотографії чи зробити презентацію свого 
класу з ілюстраціями)

• містить підготовку до екзамену DELF Junior A1/А2
• також є окремі сторінки з читання (Lecture), додаткових завдань для відпрацювання 
   пройденого матеріалу та тренування пам’яті (Apprendre à apprendre) і, звісно, невеличка 
   сторінка з контрольною роботою (Вilan).

Курси для середньої  школи

 підручник з DVD-диском та зошит для учня, книга 
для вчителя, цифрова версія курсу

Рівні: А1, А2
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Компоненти курсу 

      
 

Інтерактивні вправи за посиланням:
http://pixel.cle-international.com/

Навчаючись у 
франкомовного світу

S. Callet, A.-C. Coudert, 
C. Favret, C. Gibbe, P. Robert,

S. Schmmit, H. Silva

Nouveau Pixel – оновлене видання однойменної серії для підлітків, рекомендо-
вано учням 5-9 класів. Складається з 6 розділів та розрахований на 60-80 годин 
навчання.

• серія покаже різні сторони життя французьких підлітків, познайомить з їхніми 
   звичками, захопленнями, та водночас буде розвивати комунікативні навички
• має DVD-Rom  з aудіозаписами до завдань з підручника та зошита, audioévalution 
   – для практики навичок аудіювання, відеоматеріалами – 6 сюжетів по декілька 
   хвилин до кожного розділу
• курс також містить завдання з підготовки до DELF Junior A1-A2
• у робочому зошиті надаються різноманітні завдання для всіх чотирьох видів 
   мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, усного мовлення та письма.
 

Рівні: А1, А2

Курси для середньої  школи

підручник з DVD-Rom, зошит для учня, книга для 
вчителя, цифрова версія курсу

14

Leçon 2   En classe1Unité

Leçon 2

un tableau 

quatorze

quinze

Dans la classe 

a. Le professeur est...

  un homme.

   une femme.

b. La situation est... 

  au début du cours. 

  à la fin du cours.

c. Qui est absent ? 

  Jonathan.

  Pauline.

  David.

  Aurélie.

d. Qui est en retard ?

Les profs

une règle

un stylo

une trousse

un sac à dos

un crayon
un cahier

un livre des ciseaux

Dans la classe 

1 � Écoute le nom des objets et répète.

6 � Et toi ? Est-ce que tu es souvent en retard ?

3 �  Observe le tableau. Pour former 

le pluriel, qu’est-ce qu’on ajoute ?

5 � Écoute le professeur et retrouve la situation.

2 � Cherche les objets précédents sur la photo.

Comment ça marche ?

Le pluriel

singulier pluriel

articles 

indéfinis
un, une

des

articles 

définis
le, la, l’

les

noms
livre

livres

adjectifs
blond blonds

Annexe page 71

Exemple : 5 sacs à dos, 8 stylos bleus...
4 �  Cite cinq objets de ta classe et 

écris la liste dans ton cahier.

Leçon 2   En classe

15

1Leçon 2

quatorze

15
quinze

   Lisez !
  la classe   Taisez-vous !  S’il vous plaît ! 

  quatorze  français   trente-sept 

a.  
Que dit le professeur ? 
Que disent les élèves ?b.  Écoute et vérifie.

Dans ma classe, 
il y a 27 élèves !
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 !

Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?

Comment on dit « holidays » 
en français ?

Qu’est-ce que ça veut dire «  souvent  » ?

Je ne comprends pas.

Répétez !

Maxime, répète !
Taisez-vous !

Écrivez !

Lisez !

Virelangue

11 �  Écoute et lève la main quand tu 
entends le son [z] puis vérifie. 

10 �  Lis les questions et consignes 
de classe et réponds.

12 �  Écoute : tu entends le son [z] ? Ce sont 

des liaisons.

7 � Écoute le professeur et répète.
8 � Continue avec lui…   28, 29, 30… 31, 32…9 � Continue jusqu'à 69.

Les chiffres

En français, s’il vous plaît !

Le [s] de absent  et le [z] de présent

Vous comprenez ?

   les élèves    les enfants 
   des éléphants

Z
az

ie
 a

u zoo zozote devant les élé phants.
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підручник, робочий зошит, книга для вчителя, CD-диск для 
роботи в класі, CD-диск для індивідуальної роботи, цифрова 
версія на DVD-Rom 

Компоненти курсу 

Компоненти курсу 

Мотивуючи підлітків

Курси для середньої  школи

C. Samson

M. Butzbach, C. Martin Nolla, 
D. Pastor, S. Aldivar, R. Fache,

R. Nunez Castian

Рівні: А1, А2, B1
Amis et compagnie – курс французької мови для учнів 5-8 класів, яким 
подобається читати французьку літературу. Курс має 4 рівні та розрахований на 
80-100 годин навчання. 

• в кожному розділі підручника є комікс, який вводить нову лексику та пропонує 
вправи до аудіювання, розуміння та відтворення почутого , а також уривки з 
відомих творів класиків, на базі яких учні можуть ставити сценки в класі («Три 
мушкетери» А. Дюма, «Знедолені» В. Гюго, казки та новели Гі де Мопассана)

• в кінці кожного уроку є підсумкова сторінка On récapitule з вивченою лексикою, 
граматикою, фонетикою, порадами щодо роботи з підручником

• у кінці уроку в робочому зошиті учню пропонується заповнити свій блог 
• особисте портфоліо дозволяє учням слідкувати за власним навчальним прогресом
• книга для вчителя дає декілька super idées та корисні поради
• CD-диск має усі записи завдань до підручника, а також пісні та уривки з літера

турних творів.

Essentiel et plus... – курс французької мови для учнів 5-8 класів, які завжди 
хочуть трішки plus! Курс розрахований на 60-80 годин навчання.

• кожен розділ підручника містить 5 уроків, які зазвичай починаються з цікавого 
автентичного тексту – діалогу, коміксу чи пісні

• є підсумковий тест та матеріали для читання
• на MP3-диску є аудіовправи до підручника та зошита, додаткові творчі вправи 

(Diversité) 
• книга для вчителя містить відповіді до завдань підручника та зошита, додаткові 

вправи, поради, а також безкоштовний CD-Rom із тестами і портфоліо у форматі 
PDF

• весь курс має додатковий компонент – CD-Rom Pack на 3 диски з тестовими 
завданнями до всіх рівнів. Перший диск – індивідуальні тести, другий – 
матеріал для тестування учнів  у форматі PDF, третій – тести до екзаменів до 
DELF Junior Scolaire А1-А2.

Рівні: А1, А2, B1

підручник з MP3 диском, робочий зошит, книга для 
вчителя з CD-Rom та тестовий CD-Rom Pack

...
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Курси для старшокласників, молоді та дорослих

підручник + DVD-Rom та брошурою з відповідями, 
зошит з брошурою з відповідями, книга для вчителя, 
цифрова версія курсу 

Компоненти курсу 

Компоненти курсу 

Компоненти курсу 

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe,
S. Callet, M.L. Parizet, M. Stirman

Рівні: А1, А2, B1

У центрі дії,
у серці класу

Рівні: А1, А2, B1.1, B1.2, B2

Рівні: А1, А2, В1

книга для учня з портфоліо та DVD-Rom, робочий 
зошит, книга для вчителя, цифрова версія курсу 

підручник із DVD-Rom (до рівнів А1, А2) або MP3 з дисками (до 
рівнів B1, B2), відповідями та кодом до електронної версії, 
робочий зошит з портфоліо, книга для вчителя, безкоштовний 
аудіо та відео матеріал на сайті https://echo.cle-international.com/

Écho Junior – навчальний курс для учнів 8-11 класів від видатних авторів. Курс розрахований на 
90-110 годин навчання.

• теми, представлені в підручнику, відповідають інтересам підлітків (спорт, подорожі, спілкування 
в Інтернеті)

• книга містить портфоліо та DVD-Rom з аудіовправами до підручника та зошита 
• відеосюжети до кожного розділу поділені на 12 частин. Проблеми, висвітлені у відео, знайомі 

молоді : пошук роботи, квартири, спілкування з
батьками

• у зошиті є підготовка до міжнародного екзамену 
DELF

• книга для вчителя пропонує додатковий країнознавчий 
матеріал. 

Écho 2ième édition – це оновлений та удосконалений курс для учнів 7-11 класів. Розрахований 
на 120-160 годин навчання та дозволяє досягти міжнародного рівня володіння від DELF A1 до DELF 
B2

• велика кількість усних вправ у підручнику допоможе якнайшвидше навчитися розмовляти, 
вести діалоги на актуальні теми

• додаткові відеосюжети на диску дозволять учням уявити себе у франкомовному
середовищі та пережити реальні життєві 
ситуації

• робочий зошит з CD-диском має багато 
лексичних та граматичних вправ

• у книзі для вчителя можна знайти 
актуальні факти з життя французів. 

Zénith – це курс французької мови, рекомендований учням 8-11 класів, молоді та дорослим. 
Розрахований на 80-110 годин класної роботи.

• діалоги, сценки та інтерв’ю кожного уроку сприяють розвитку комунікативних навичок
• граматичний та лексичний матеріал надає можливість легко використовувати його у простих 

діалогах 
• DVD-Rom у книзі містить аудіо вправи курсу на 6 відео сюжетів
• у книзі для вчителя  є вправи до відеосюжетів на розуміння викладеної теми
• підручник має вправи до успішної здачі 

міжнародного екзамену DELF
• зошит пропонує вправи з лексики, граматики 

та країнознавства на закріплення матеріалу 
підручника.
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Курси для старшокласників, молоді та дорослих

Компоненти курсу 

підручник з зошитом та CD-диском  

Компоненти курсу 

H. Auge, C. Marlhens,
 M.-D.Canada Pujols, 

L. Martin

m
ét
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od
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de
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ISBN : 978 209 038504 5

9 7 8 2 0 9 0 3 8 5 0 4 5

Nickel ! suit les principes du Cadre européen 
commun de référence pour les langues.

Nickel ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 
du CECR, qui pourra être certifiée par le 
DELF A1. Elle amorce en outre la présen-
tation de certains contenus du niveau A2. 

Nickel ! 2 permet aux apprenants  
d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec 
aisance le DELF A2. Elle les initie égale-
ment à certaines compétences propres au 
niveau B1.

Nickel ! 3 et Nickel ! 4 couvrent les niveaux 
B1 et B2.

Dans une perspective actionnelle :
elle développe les compétences de  
communication des apprenants ;
elle propose des activités et des tâches qui 
préparent réellement les apprenants à agir 
et interagir de façon e�cace en contexte 
francophone ; elle accorde une place  
importante aux réalités socioculturelles.

Nickel ! privilégie l’acquisition de stratégies 
d’apprentissage qui impliquent les étudiants, 
les aident à progresser plus rapidement  
et à devenir autonomes.

L’ensemble des supports constitue  
un dispositif pédagogique complet : il 
aborde les réalités langagières en variant 
les points de vue ; il prend en compte la 
diversité des situations d’apprentissage.

LIVRE DE L’ÉLÈVE : accompagné d’un DVD-ROM contenant :
Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices au 
format MP3 ;
Une vidéo pédagogique parallèle à la progression  
de la méthode.

CAHIER D’EXERCICES contenant :
- Les fiches d’exploitation de la vidéo ;
- Le passeport (Portfolio) ;
- Un livret de corrigés.

LIVRE DU PROFESSEUR   
-  PACK NUMÉRIQUE contenant : 
La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo ; 
Les fiches d’exploitation des vidéos ; 
Des évaluations par compétences (DELF).

-  FICHES « DIVERSITÉ : Communication et  
grammaire » en format numérique.

- AUDIO POUR LA CLASSE : Livre et cahier au format audio.

POUR L’ÉLÈVE POUR LE PROFESSEUR ET LA CLASSE 

Nickel ! Une méthode ambitieuse

Nickel ! Une méthode pratique

Nickel ! Un véritable outil de formation

Nickel ! Un projet

   Nickel ! Une méthode de français 
destinée aux grands adolescents,  
jeunes adultes et adultes débutants 
ou faux-débutants

H. AUGE — M. D. CANADA PUJOLS - C. MARLHENS — L. MARTIN

méthode de français 3

Parfait pour apprendre le français

DVD-Rom  
audio et vidéo

CECR
A1 A2 B1 B2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

DVD-ROM inclus (livre de l’élève)

24/11/15   2:58 p.m.

Рівні: А1, А2, В1, В2

G. Grépieux, G. Frenehard,
O. Massé, J.P. Rousse

Рівні: А1.1, А1.2, А2

Рівні: А1, А2, В1        

підручник з DVD-Rom, робочий зошит з портфоліо, книга 
для вчителя, цифрова версія курсу із флеш-картами та 
додатковими завданнями

INTERACTIONS
інноваційний підхід до навчання

Компоненти курсу 
підручник з зошитом, книга для вчителя, безкоштовні 
додаткові матеріали на 
https://interactions.cle-international.com/, цифрова версія курсу

Nickel ! – курс французької мови, розрахований на молодіжну аудиторію, 
студентів та дорослих та має 120-140 годин навчання. 

• курс має на меті легку адаптацію учнів у франкомовному середовищі
• містить 12 тематичних розділів з основними лінгвістичними аспектами, 

аудіоматеріалом, практичними вправами на фонетику та граматику
•  короткі відео наприкінці кожного розділу знайомлять із культурним 

світом та традиціями 
французів одного 
екзамену DELF

• для учнів пропонуються вправи до групового виконання: диспути, 
рольові ігри та інтерв’ю

• складність підручника відповідає вимогам міжнародного екзамену DELF.  

Vite et bien – швидкий та ефективний курс для дорослих, які не мають багато 
часу, але мають велике бажання швидко та якісно оволодіти французькою мовою. 
Кожен рівень розрахований на 100-120 годин.

• містить основні комунікативні елементи та достатню лексичну та граматичну 
базу, необхідну для усного та письмового спілкування

• CD-диск із корисними діалогами допоможе у навчанні 
• курс дозволяє учню одночасно вивчати французьку і відкривати життєві реалії 

Франції, культурні відмінності та 
особливості повсякденного 
спілкування французів.

Interactions – компактний навчальний комплекс «все в одному», призначений для старшокласників та дорослих. Перші два 
підручника розраховані на 45-50 годин навчання, а третій – на 100 годин. 

• методика дозволяє швидко адаптуватися та навчитися спілкуванню завдяки автентичним діалогам та інтерактивним вправам
• в курсі розглянуті базові аспекти мовленнєвої діяльності: граматика в схематичних поясненнях, лексика в діалогах, аудіювання 

та розуміння почутого, вміння висловлюватися усно та письмово
• в кінці кожного розділу є рубрика Projet із вправами для розвитку креативності та критичного мислення
• містить підготовку до екзамену DELF
• DVD-Rom має близько 100 аудіодокументів, 6 відеосюжетів 

та 36 зображень для роботи у класі.
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Курси для старшокласників, молоді та дорослих
 

 

 

 

Компоненти курсу 

підручник з DVD-Rom, зошит із брошурою з відповідями, книга 
для вчителя, цифрова версія та додаткові матеріали на сайті 
https://tendances.cle-international.com/ 

	���������������
�����������

J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe, M.-L. Parizet
C1/C2 : D. Liakin, N. Liakina, G. Michaud, F. Olivry, D. Querrien

Tendances – курс французької мови, призначений для старшо-
класників та дорослих,  і насичений «тенденціями» сучасного 
суспільства. Розрахований на 80-120 годин навчання.

• цілі курсу практичного характеру: виконувати вправи та 
реалізовувати проекти

• вправи для групового виконання (диспути, рольові ігри та 
інтерв’ю) допомагають швидше оволодіти усними навичками 
та подолати страх говоріння 

• граматика та лексика підручника викладені поступово, але 
прогресивно 

• зошит із вправами відповідає викладеному матеріалу у підручнику 
• містить підготовку до DELF/DALF
• на DVD-Rom є відеосюжети у формі серіалу.

Рівні: А1, А2, В1, В2, С1/С2

48 quarante-huit

 Unité 3  - Leçon 1 - Rencontrer les membres d’une famille

Villa Marie-Claire

Identifier les membres d’une famille

5. En petit groupe, imaginez d’autres membres 
de la famille de Mélanie. Complétez le dessin.

Les photos de la famille de Mélanie.

b

a

La famille de Mélanie

1. Regardez ou écoutez la séquence 7.
Associez l’extrait à une photo. En petit groupe, 

remettez dans l’ordre les moments de l’histoire.
a. Greg regarde une photo de Mélanie et de son père. …
b. Greg entre dans la chambre de Mélanie. 1
c. Mélanie a du travail. Greg sort.  …
d. Greg regarde une photo de la famille de Mélanie. …
e. Greg rapporte les ciseaux de Mélanie. …

2. Identifi ez sur les photos les membres de la famille 
de Mélanie.

 Mélanie, son …
de gauche à droite, …

ma .……

ma 
grand-mère

mon 
............…

ma .……

mon ...…… le .......
de ma 
mère

mon oncle mon …...

4. Indiquez sur le dessin le nom des membres 
de la famille de Mélanie. 

3. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
a. Le père de Mélanie travaille en France.
b. La mère de Mélanie vit avec le père de Mélanie.
c. Mélanie n’a pas de frère. Elle n’a pas de sœur.
d. La mère de Mélanie a un frère.
e. Mélanie habite chez sa grand-mère.
f. L’oncle et la tante de Mélanie ont un fi ls.

Greg :
Mélanie : Mon père.
Greg :
Mélanie : Il a cinquante ans. Et moi, j’ai vingt-quatre ans.
Greg :

a. Distinguez [ � ˜] et [�] . 
1. mon père – 2. … [� ˜] [�]

1. �

2.
…

Le son [ � ˜]

b. Distinguez ils  sont  et ils  ont . 
Écoutez. Complétez. Répétez les phrases.
1. Ils … brésiliens.
2. Ils … une maison.
3. Ils … 20 ans.

4. Elles … étudiantes.
5. Elles … des amis français.
6. Elles … jolies.

N° 07 N° 36 

N° 37 

N° 38 

09038525_047-060_U3.indd   48 01/12/15   15:52

•  Розділ «Phonétique»: вимова 
звуків та фонетичні явища мови
  

 
Розділ «Pour s’exprimer»: 
розвиток усного мовлення 
у комунікативному 
контексті

   

   

•  Структуровані завдання
 на розуміння мови
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Підготовка до іспитів

Завжди мріяли 
мати власного
тренера?

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Компоненти курсу 

Компоненти курсу 

книга з CD-диском та брошурою з відповідями 

•  коуч, який каже вам, 
як себе поводити

• коуч, який допоможе 
вам розшифрувати 
пастки

•  коуч, який аналізує 
типи випробувань

книга з DVD-Rom та брошурою з відповідями, 
цифрова версія курсу

Рівні: А1, А2, В1, В2

•  тестування знань з французької мови для виїзду до Квебеку
• програма відповідає стандартам, визначеним органами влади Квебеку у межах імміграційних 

вимог
•  містить 140 вправ 
•  усні та письмові вправи відпрацьовують не тільки відповідні компетенції, але й демонструють

 використання мовних структур
• книга також знайомить учнів із самим процесом складання іспиту та має зразки тесту для підвищення 

підготовки.

Компоненти курсу 

книга з CD-диском та брошурою з відповідями 

B.Megre

• серія створена для підготовки до міжнародного іспиту DELF Junior Scolaire
• пропонує не тільки 200 вправ, а й зразок завдання екзамену до кожної частини і три варіанти 

іспиту у кінці книги
• на початку посібника є тест для перевірки знань
• DVD-диск ділиться на дві частини:  аудіо та відео
• відео вправи містять поради: що треба брати на екзамен, як поводити себе під час співбесіди тощо
• код всередині підручника надає безкоштовний доступ до цифрової версії підручника на

http://livre-web.com/.

Pour le Québec

S. Portelli

• оновлене видання посібника для підготовки до іспитів TCF, TCF DAP, TCF ANF, TCF Québec 
• курс складається з обов’язкових та факультативних тестів, представлених у вигляді питань з 

множинним вибором, поданих у порядку зростання складності
• містить інформацію стосовно проходження іспитів та вимоги до них
• перший розділ пропонує більше 200 завдань,  

а також корисні поради для успішної здачі іспиту TCF.
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Підготовка до іспитів
 

  

 

 

 

 

Компоненти курсу 

книга з CD-диском та брошурою з відповідями 

Компоненти курсу 

підручник з CD-диском та брошурою з відповідями, 
цифрова версія курсу abc.cle-international.com 

 

D. Escoufier, M. Etcheber, C. Gomy,
D. Clément-Rodriguez, A. Lombardini, C.

Kober-Kleinert, M.L. Parizet, I. Bamere

• серія створена для підготовки до міжнародних іспитів DELF / DALF
• всі підручники побудовані на оригінальних текстах з французької преси таких видань, як 

Le Monde, Nouvel Observateur,  Express
• налічує понад 200 завдань різних типів для закріплення матеріалу та самоконтролю
• містяться корисні поради, які детально пояснюють зміст екзамену та етапи його проходження
• завдяки диску, що містить майже 6 годин звукозаписів автентичних матеріалів, учні мають 

можливість тренуватись та працювати самостійно.

Рівні: А1, А2, В1, В2, С1/С2

• новий підручник відомої серії АВС для старшокласників та дорослих, які бажають здати 
екзамен Test d'évaluation du français – Québec (TEFAQ) 

• містить необхідні поради для успішної здачі тесту та отримання міжнародного сертифікату
• вправи на всі мовленнєві компетентності розподілені за однойменними розділами
• 50 аудіозавдань на сайті.

S. Edmond
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Компоненти курсу 

Компоненти курсу 

книга для учня з DVD-Rom, робочий зошит з 
брошурою з відповідями, книга для вчителя 

M.-P. Rossillo, P. Maccotta, M. Demaret

• підручник ділової французької мови, призначений для студентів та 
дорослих, які планують ділові подорожі та пошук роботи 

• чітка структура 10 розділів підручника зосереджена на відпрацюванні 
комунікативних навичок й оригінально та доступно висвітлює 
культурні аспекти франкомовного середовища

• містить підготовку до DELF Pro A1, A2 і B1 та до Diplôme Français 
Professionnel (DFP)

• DVD-Rom має вправи на аудіювання та відеосюжети із діалогами 
ділового світу.

Рівні: А1, А2, В1

J.-L. Penfornis

• курс призначений для студентів початкового та середнього рівнів, а 
також для студентів факультету економіки та управління

• допомагає подолати лінгвістичні та культурні труднощі у діловому 
спілкуванні

• має більше вправ, які зосереджені на цифровій комунікації 
• на DVD-Rom є аудіо та відеоматеріали
• в кінці підручника є тести Faire le point на перевірку засвоєного 

матеріалу 
• містить підготовку до DELF Professionnel та Diplôme Français 

Professionnel (DFP).

Рівні: А1 - В1

A1

A2 A2

підручник з DVD-Rom, робочий зошит, книга для 
вчителя, цифрова версія курсу у BiblioManuels з 
відповідями

B2

C1
J.-L. Penfornis, L. HabertРівні: B2 - C1

• є продовженням відомого курсу Français.com 
• розглянуто наступні теми: менеджмент, створення підприємства, маркетинг, операції 

купівлі-продажу, управління фінансами та бухгалтерією, зовнішня торгівля, 
економічний та юридичний розвиток

• DVD-Rom має вправи на аудіювання та відеосюжети з досвідченими викладачами з 
маркетингу, які висвітлюють питання авторського права, світові продажі автомобілів, 
Інтернет, дистанційну роботу тощо

• містить підготовку до DELF Professionnel та Diplôme Français Professionnel (DFP).

B1
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Бізнес-курси

Вивчаючи мову
для своєї професії

• захоплива методика, яка дозволить не лише оволодіти французькою 
мовою, але й поглибити знання про кулінарію та ресторанну справу

• підручник адресований тим, хто мріє опанувати професію кухаря або 
керувати рестораном

• представлені теми ресторанного сектору: від вибору інгредієнтів та 
простих рецептів до технологій приготування дієтичних страв, соусів, 
кремів, видів посуду, назв деталей спеціальної техніки та правила їх 
застосування

• теоретичний та практичний матеріал гарно ілюстрований 
• яскравий та оригінальний дизайн, численні різноманітні завдання 

зосереджені навколо практичної діяльності кулінарів та інших робітників 
ресторанної сфери.

Рівні: А1-А2, В1-В2

Компоненти курсу 
книга для учня з DVD-Rom / CD-mp3, книга для вчителя 
(паперова та цифрова версії)

J. Cholvy              

V. Bencini,
 M.-P. Cangioli, 

F. Naldini, A. Paris

COLLECTION PRO

Elisabeth Dussac  
Dominique Frin 
François Renaud

, méthode de français professionnel de la mode, s’adresse   
à des étudiants grands adolescents ou adultes ayant acquis le niveau A1 
du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL).

s’adapte aux différents contextes et aux différentes 
situations d’apprentissage du français de la mode :

ode ;
• écoles de mode, de stylisme, de design textile ;
• apprenants de français général désireux de s’initier au monde de la mode ;
• professionnels exerçant ou en recherche d’emploi dans le secteur de la 

Communicative, actionnelle, claire, structurée, richement illustrée et 
établit un contrat d’apprentissage avec 

l’étudiant pour chacune des 8 unités qui la composent (80-100 heures 

couvre les niveaux A2-B1 du CECRL et permet d’aborder le 
BON BOYAGE ! propose un entraînement 

au DFP Mode A2 (Diplôme de français professionnel mode de la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris Île-de-France), diplôme qui permet d’enrichir 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Grands adolescents et adultes

CD-mp3 inclus

b
o

n
 v

o
ya

g
e

 !

a1-a2

français du tourisme

bon voyage !

français du tourisme
bon voyage !

Рівні: А1-А2

Компоненти курсу 
підручник із завданнями, DVD-Rom, книга для вчителя 
(паперова та цифрова версії)

Курс tourisme.com базується на 
розвитку професійних навичок у сфері 
туризму. 
• CD диск має аудіовправи, довідник 

професійної лексики, оновлені стати-
стичні дані, факти зі сфери подорожей

• містить основні теми туристичного 
сегменту: представлення своєї 
компанії, спілкування із франкомов-
ними клієнтами, наповнення 
туристичного сайту, робота з 
туристичним маршрутом, робота з 
клієнтом тощо

• містить підготовку до DFP TH B1 
(Diplôme de français professionnel 
Tourisme et l'hôtellerie de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Paris).

 

Компоненти курсу 
підручник з CD-диском, книга для вчителя

Компоненти курсу 
підручник з DVD-Rom, книга для вчителя

Курс hôtellerie-restauration.com 
призначений для студентів та дорослих, 
які бажають вивчати французьку мову, 
мати клієнтів у сфері ресторанно-готель-
ного бізнесу. Розрахований на 120 годин 
навчання.
• прості, невимушені ситуації та діалоги 

наводять приклади та створюють дійсно 
живу атмосферу присутності

• DVD-Rom має аудіо вправи та 6 відеосюжетів
• включає путівник «Гастрономія та вино»
• містить 10 екзаменаційних завдань до 

DFP TH B1 (Diplôme de français 
professionnel Tourisme et l'hôtellerie de la 
Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris), а також 2 тести, які допоможуть 
визначити рівень володіння професійною 
мовою.

• має 8 розділів та розрахований на 60-80 годин навчання
• підручник для всіх, хто бажає поєднати вивчення французької мови з професійною 

діяльністю і планує працювати у туристичній галузі із франкомовними туристами
• курс має багато професійної інформації : діалоги із туристами, підбір житла, створення 

маршрутів, поради щодо відвідування місцевих історичних та сучасних пам’яток, 
приклади організації свят

• розвиваються комунікативні навички, а цікавий країнознавчий матеріал сприяє розвиненню 
кругозору

• є відеосюжети від Michelin Voyage
• містить тренувальні вправи до іспиту 

DFP Tourisme Hôtellerie Restauration A2.

Рівні: А2Рівні: А2-B1
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Граматичні та лексичні посібники

 VOCABULAIRE

Thierry Gallier

A1
A2

A1
A2 650

exercices
avec règles

corrigés inclus

G
RA

M
M

A
IR

E

B1

B1 550
exercices

avec règles

corrigés inclus

 GRAMMAIRE
PRATIQUE

Évelyne Siréjols
Giovanna Tempesta

A1
A2

A1
A2 650

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L corrigés inclus

 GRAMMAIRE
PRATIQUE

Évelyne Siréjols
Giovanna Tempesta

A1/A2 B1

PRATIQUE
T. Gallier, R. Racine, 

J.C. Schenker, E. Sirejois
G. Tempesta

         

B2

• серія підручників з вивчення граматики та розширення словникового запасу
• розрахована для дорослих та підлітків від 16 років для самостійного вивчення або як 

додаткові вправи
• Pratique Vocabulaire – 21 тематичний розділ 
   Pratique Grammaire – 16 розділів
• більше 640 додаткових вправ для закріплення знань з граматики та фонетики
• всі аудіодоріжки знаходяться на сайті https://pratique.cle-international.com/ 
• розділи тематичні та з’являються у порядку зростання
• для перевірки знань додається брошура з відповідями та контрольна 

робота у кінці розділу.

Інтерактивні вправи за посиланням:
http://pratique.cle-international.com/

Компоненти курсу 

підручник з брошурою з відповідями 

 NOUVELLE ÉDITION 

Рівні: А1-А2, В1, В2, В2-С1, С1

Компоненти курсу 

книга з СD-диском та відповідями до завдань 

 NOUVELLE ÉDITION 

CECR
A1 A2 B1 B2 C1 C2

Adolescents

CD audio inclus

ISBN 978-209-038004-0

-:HSMATA=X]UUYU:

Grammaire du français pour adolescents
Marie-Laure LIONS-OLIVIÉRI

CL
E 

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L

GRAMMAIRE
point

A2
ADO GRAMMAIRE

A2
ADOpoint

A2
G

R
A

M
M

A
IR

E
   

 A
D

O
po

in
t

Grammaire.ado niveau A2 s’adresse à des adolescents  
de 11 à 15 ans faux-débutants en français et ayant atteint le 
niveau A1 du Cadre européen commun de référence (CECR). 
Proche de l’univers des adolescents Grammaire.ado est 
simple, motivante et ludique.

Grammaire.ado est :
l  utilisable en complément de tout manuel de français  
 pour adolescents ;
l  compatible avec les programmes des méthodes de français  
 pour adolescents ;
l  en ligne avec le Cadre européen commun de référence  
 des langues (CECR).

Les « plus » Grammaire.ado :
l  une organisation claire  : une page pour observer  
 et retenir la règle, une page pour s’exercer ;
l  des documents déclencheurs variés ;
l  une section « À toi, maintenant »  pour rendre l’élève  actif  
 dans son apprentissage ;
l  des pages  bilan/jeux  pour s’exercer et vérifier ses acquis  
 en s’amusant ;
l  de nombreux tableaux de référence complets et précis.

Et…
l  un CD audio inclus pour étudier les formes orales  
 de la grammaire.

Grammaire du français pour adolescents

CECR
A1 A2 B1 B2 C1 C2

Adolescents

CD audio inclus

-:HSMATA=X]UUXX:

Grammaire du français pour adolescents
Marie-Laure LIONS-OLIVIÉRI

CL
E 

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
L

GRAMMAIRE
A1

ADOpoint

A1
G

R
A

M
M

A
IR

E
   

 A
D

O
po

in
t

s’adresse à des adolescents  
de 11 à 15 ans débutant dans l’apprentissage du français. 

Grammaire.ado est 

 utilisable en complément de tout manuel de français  

 compatible avec les programmes des méthodes de français  

 en ligne avec le Cadre européen commun de référence  

 : une page pour observer  
et retenir la règle, une page pour s’exercer ;

variés ;
 pour rendre l’élève  actif  

 pour s’exercer et vérifier ses acquis  

complets et précis.

pour étudier les formes orales  

• серія створена для молоді та дорослих і спрямована на оволодіння чотирма мовленнєвими 
компетенціями 

• надає можливість удосконалити навички письмового розуміння й відтворення
• можливо використовувати у класі та самостійно 
• структура розділів чітка: загальна сторінка на новий матеріал, тлумачна сторінка із 

поясненнями до правил і сторінка з практичними вправами.

• граматичні посібники для підлітків 11-15 років
• кожен розділ книги починається з діалогу, який містить новий граматичний 

та лексичний матеріал
• правила представлені у вигляді таблиць
• до кожного розділу є підсумковий тест із вправами у формі ігор
• CD-диск містить вправи на аудіювання та приклади вживання граматичних 

конструкцій.

Рівні: А1, А2 

Компоненти курсу 

книга з CD-диском та брошурою з відповідями 

• практичні та зручні довідники, створені для тих, хто 
вивчає французьку мову як іноземну

• мета: допомогти учням зрозуміти нові правила та 
правильно використовувати на практиці французьку 
граматику, відмінювати дієслова та влучно вживати 
фразеологічні вирази

• більше 2000 ідіоматичних виразів.

B2

A1
A2 650

exercices

УAловите свое

avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L corrigés inclus

 GRAMMAIRE
PRATIQUE

Évelyne Siréjols
Giovanna Tempesta
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Граматичні та лексичні посібники

C.Miquel, 
A. Lombardini,

 R. Marty,
N. Mous, A. Gollot-Léré

I.Chollet,
 J.-M. Robert    

M. Gregoire, O. Thievenaz, 
A. Kostucki,  M. Boulares, 

J.-L. Frerot
  

C.Miquel L. Charliac, A.-C.
Motron, B. Lorell, 
I.-T. Le Bougnec

• охоплюються всі аспекти у вивченні французької  мови: словниковий запас, 
граматика, країнознавство, орфографія, література, фонетика, комунікація, 
відмінювання дієслів

• підручники серії мають зручну структуру подання матеріалу: ліворуч 
міститься теоретичний матеріал, праворуч – вправи. 

• багато уваги приділяється закріпленню матеріалу й підсумковим завданням
• у кінці кожного розділу є підсумковий тест
• CD-диск налічує близько 300 аудіофайлів.

Компоненти курсу 

книга з CD-MP3, брошура з відповідями 

Рівні: А1, А2, В1, В2, С1

C.Miquel, O. Grand-Clément
Corrigés en fin d’ouvrage

I.Chollet, J.-M. RobertE.Siréjols

• оновлена серія посібників з граматики, лексики, фонетики, 
країнознавства та літературознавства 

• кожен розділ починається з діалогу, граматичних пояснень та 4
сторінки з вправами

• у кінці кожного розділу є тест на перевірку знань
• має CD-диск з аудіовправами.

Рівні: А1.1, А1, А2, В1, В2, С1

Компоненти курсу 

книга з відповідями та CD-диском
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Граматичні та лексичні посібники

 NOUVELLE ÉDITION  
• оновлена серія методичних посібників, призначена для викладачів та студентів, що 

вивчають французьку мову як іноземну
• курс пропонує 10 тематичних розділів із завданнями та відповідями
• впроваджені нові проблеми та практики у класі: цифрові технології, відсутність фонетики 

під час уроку
• вчить аналізу матеріалів та розумінню документів
• частина Points réflexions дає можливість поміркувати над реальною ситуацією та запропо-

нувати свої відповіді.

NOUVEAU 

• серія методичних посібників для вчителів 
французької мови, призначена для професійної 
підготовки 

• охоплює такі сфери викладання та навчання, 
як: фонетика, граматика, література тощо

• містить інформацію й більш загальні аспекти: 
викладання французької мови як іноземної, 
поради стосовно роботи з інтерактивною 
дошкою, театр як один із компонентів уроку

• мають численні вправи до рівнів від А1 до С2.

• серія методичних посібників, призначена 
для викладачів та студентів, що вивчають 
французьку мову як іноземну

• в книгах представлені теоретичні дослідження 
найважливіших аспектів вивчення мови

• розглянуто труднощі й проблеми, що 
чекають викладача та шляхи їх вирішення 

• запропоновано практичні поради щодо 
викладання граматичного, лексичного, 
фонетичного матеріалу

• викладено посилання на авторитетні 
лінгвістичні та педагогічні джерела. 

Корисний постер для всіх вчителів, 
що працюють з учнями, які працюють 
з дітьми – плакат із французьким 
алфавітом. Цей унікальний наочний 
компонент не тільки дозволить 
прикрасити навчальний кабінет, але 
й допоможе в роботі з учнями, 
зробить уроки французької більш 
цікавими та дозволить краще 
запам’ятати літери й слова. Плакат 
можна використовувати з будь-яким 
навчальним курсом.
Розмір плакату А1 (841*594 мм).

Наочний матеріал у формі 
таблиць із прикладами коротко 
та доступно пояснює правила 
формування часу у французькій 
мові. Завдяки малюнкам учні 
краще запам’ятовують, як сказа-
ти, котра година. Плакат можна 
використовувати впродовж 
вивчення теми часу та після, 
урізноманітнюючи уроки 
іграми й короткими діалогами 
однойменного сюжету.
Розмір плакату А1 (841*594 мм).

La littérature en classe de FLE
Activités théâtrales en classe de langue
Le vocabulaire en classe de langue
Le tableau blanc interactif
L’enseignement aux enfants
Le jeu en classe de langue
Le français sur objectifs spécifiques
La classe de langue
L’évaluation
Internet et la classe de FLE
La phonétique
La classe inversée
Pratiques et projets numériques en classe de 
FLE

La formation linguistiques des migrants   
L’incompréhension   
Le point sur le CECR 2e édition   
L’interprétation de l’erreur   
Le point sur la grammaire   
Le point sur la phonétique   
La stratégie d’apprentissage   
La compréhension orale     
L’interculturel       
Le point sur la lecture      
La production écrite         
Les auto-apprentissages    
Enseigner le français comme langue seconde   

L‘HEURECLE
alphabet
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Граматичні та лексичні посібники

 Niveau 1-A1 : 
400 à 700 mots 

 Niveau 3-B1 : 

 Niveau 4-B2 : 

Nouveau Nouveau Nouveau

Voyage au centre 
de la terre
A1 • Aventure fantastique 

Eugenie Grandet

A2 • Roman psychologique 

La bête humaine

B1 • Roman social 

Moby Dick

B2 • Aventure

• серія розроблена для підлітків і містить включно оригінальні
та сучасні тексти

• кожна історія має короткий зміст про походження головних
героїв

• наприкінці твору містяться завдання на засвоєння нового
матеріалу та підсумковий тест

• є окрема сторінка з країнознавства
• внизу сторінки є пояснення нової лексики
• аудіо версія на CD-диску.

Класичні романи: пригоди, наукова
фантастика, детектив, фантастика, 
психологічний роман, філософська 
казка, хроніка, драма, соціальний 
роман, документалістика 

Доступна  версія у
форматі E-book

Пояснюється 
лексика 
наприкінці 
кожного розділу

CD-диск для 
прослуховування

книга з CD-диском  

Компоненти курсу

GRAINE DE LECTURE
• веселі та легкі книги для читання, створені спеціально для дітей

дошкільного та молодшого шкільного віку
• серія казок, серед яких: Червона шапочка, Синя борода, Кіт у

чоботях тощо
• ілюстрації до творів, які містяться на кожній сторінці,  полегшують

розуміння текстів.

Компоненти курсу
книга з завданнями 

• серія призначена для молоді та дорослих
• історії складені відповідно до віку читачів:

популярні теми, інтригуючі сюжети та адаптовані
твори великих класиків

• кожен розділ має завдання до перевірки та контролю 
прочитаного з відповідями.

Компоненти курсу

книга з CD-диском 

• серія призначена для підлітків та дорослих і розрахована на всі
рівні володіння французькою мовою

• книги поділяються на ілюстровані історії, автентичні тексти та
комікси

• найрізноманітніші жанри та твори великих класиків і всесвітньо
відомих письменників

• серія адаптована під навчання у класі завдяки завданням у кінці
розділів

• на сайті https://lectures-cle-francais-facile.cle-international.com/
знаходяться аудіо версії книг для прослуховування.



Наочний матеріал у формі 
таблиць із прикладами коротко 
та доступно пояснює правила 
формування часу у французькій 
мові. Завдяки малюнкам учні 
краще запам’ятовують, як сказа-
ти, котра година. Плакат можна 
використовувати впродовж 
вивчення теми часу та після, 
урізноманітнюючи уроки 
іграми й короткими діалогами 
однойменного сюжету.
Розмір плакату А1 (841*594 мм).
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ГОЛОВНИЙ ОФІС ТА МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ: 
м. КИЇВ, ТОЦ "Булгаков", 
вул. Нижній Вал 17/8, 3-й поверх, 
тел.: (044) 599-32-28, info@linguist.ua; 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ: тел. (067) 440-33-48,  
region@linguist.ua 

м. ЛЬВІВ: вул. Промислова, 27, 2 поверх, офіс 2, 
тел.: (067) 551-41-00, lviv@linguist.ua; 
шоу-рум: тел.: (032) 294-94-25,  

м. ОДЕСА: 
Військовий узвіз, 22,
тел.: (067) 537-38-42, odessa@linguist.ua

м. ДНІПРО: вул. Троїцька (Червона), 21-Г, 
4-й поверх, офіс 413  (ТСК «Новий Металург»), 
тел.: (067) 548-45-38, dnipro@linguist.ua

м. ХАРКІВ: Московський проспект 257, офіс 205, 
тел.: (067) 324-09-04, kharkiv@linguist.ua

G

4

c. 4 c. 4 c. 6

c. 13 c. 14c. 10

c. 19c. 16

A1
A2

A1
A2 650

exercices
avec règles

CL
E 

IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L corrigés inclus

 GRAMMAIRE
PRATIQUE

Évelyne Siréjols
Giovanna Tempesta

www.linguist.ua


