
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець 
 Гетта Валєрія,  

учениця групи ППВ-12,  
І-го курсу  

 
Керівник 

 Дякунчак Наталія Ярославівна, 
викладач зарубіжної літератури 

  



ПІБ: Гетта Валєрія Олександрівна 

Вік учасника: 15 років (07.07.2003) 

Назва місця навчання: Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

Адреса місця навчання: Харківська область, м.Люботин,  

вул. Шевченка, 130  індекс 62433 

Контактний  телефон:  0661595113 

E-mail: lerusabondar69@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мене звати Валєрія. Я народилася у с. Кучерівка, 

Куп’янського району, Харківської області. Зараз я навчаюсь 
у Люботинському професійному ліцеї залізничного 
транспорту на І курсі за професією «Касир квитковий. 

Касир товарний (багажний). Провідник пасажирського 
вагона». Мої навчальні досягнення на достатньому та 
високому рівні.  

Я різностороння розвинена особистість. У мене є 
чимало занять, які мене захоплюють. Перше моє улюблене 
заняття – вокал. Вперше я заспівала пісню у дитсадку, коли 
мені було 5 років. Звичайно, це не було на високому рівні, 
але з цього часу я почала займатися більше професійно у 
будинку дитячої та юнацької творчості з керівником по 

вокалу. Маю певні досягнення та нагороди. 
Я маю багато хобі. Інше моє захоплення – 

волонтерська діяльність. Разом із волонтерами 
неодноразово допомагали дітям, які проживають у дитячих 
будинках, сім’ям ветеранів АТО тощо. 

Наступне захоплення -  роль ведучої під час різних 

заходів, які проводяться у ліцеї.  
Займаюся спортом, є старостою групи, очолюю сектор 

дисципліни і порядку у гуртожитку. 
Я прагну реалізувати себе у різних сферах. Тому, 

сподіваюсь, що у майбутньому мої улюблені заняття 
принесуть мені користь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французька – третя за популярністю іноземна мова, яку вивчають 

в Україні, після англійської та 

німецької. В Україні близько 275 000 

учнів вивчають французьку у 

молодшій, середній та старшій 

школах, з яких більше 14 000 – у 

школах з поглибленим вивченням 

французької, у яких урокам французької приділяється у 2,5 більше 

навчального часу у порівнянні з іншими шкільними освітніми закладами. 

Близько 39 000 студентів, спеціалістів у галузі французької мови та 

студентів інших спеціальностей, обрали французьку як першу або другу мову 

для вивчення у вищих освітніх закладах.  

 Технічні університети (торгівля, економіка та управління, інженерія, 

архітектура та будівництво), а саме франкофонні навчальні заклади (Київ, 

Харків, Дніпро), пропонують вивчення французької, адаптованої відповідно 

до професійних потреб до обраної студентом спеціальності. 

Тридцять Відділень французької в університетах навчають майбутніх 

викладачів французької. І, нарешті, 5000 осіб вивчають французьку в 

«Альянс Франсез» у регіонах та у Французькому інституті в Україні у Києві 

(IFU). Деякі з цих відділень реформували свої навчальні програми за 

допомогою французьких експертних рекомендацій, в основу яких покладено 

вимоги Болонського процесу та Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти(CECRL).  

   

 

 

 

Сьогодні французька мова поступається тільки англійській за кількістю 

країн де вона має офіційний статус. Мабуть, ніхто не буде сперечатись, що 

«Англійська мова – це зброя, яка 

стріляє свинцем, 
його постріл неуважний. 

Французька мова – це зброя,  яка 

стріляє кулями,  
і воно б’є точно». 

 

Отто фон Габсбург 

1. Яке місце за популярністю серед іноземних мов 

посідає французька мова в українському освітньому 

середовищі?  

2. Що Ви могли б розповісти про французьку мову?  



французька одна з найбільш милозвучних мов у світі, це мова романтики та 

шансону — справжньої французької пісні.  

За різними підрахунками, навіть, на території Африки проживає 

більше людей, які розмовляють французькою, аніж у Франції.  

Французька мова була понад шістсот років офіційною в Англії і, 

навіть, акт парламенту про обов’язкове застосування англійської мови в 

судах на державному рівні був написаний французькою. 

Найдовше речення в сучасній літературі французькою мовою можна 

прочитати в романі Віктора Гюго «Знедолені». В одному реченні 823 

слова. 
 До 19-го століття, французькою спілкувались більше в Голландії 

та Німеччині, ніж в деяких частинах Франції. Французькою мовою говорить 

більше 200 мільйонів чоловік в 5 частинах світу.  

 Французька мова є найбільш досліджуваною іноземною мовою після 

англійської і посідає дев'яте місце за поширеністю в світі. 

 

 

 

 

  В моєму розумінні Франкофонія - це не просто вміти говорити 

французькою. Передусім, це усвідомлювати свою 

приналежність до численної групи людей, які 

розділяють загальні цінності, інтерес до французької 

культури і мови. 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна організація 

франкофонії (Скорочено: «Франкофонія» - по- 

французьки: Organisation internationale de la 

francophonie, OIF) - об'єднує 56 франкомовних 

країн світу. Організація існує вже понад сорок 

років: 20 березня 1970 року в Нігері було підписано 

угоду про створення міждержавної організації франкомовних країн. 

Термін ―франкофонія‖ уперше був вжитий у 1880 році французьким 

географом Онезимом Реклю для позначення географічних територій, де 

поширена французька мова, або сукупності людей, які говорять 

французькою. 

На цей час поняття ― Франкофонія‖ трактується ширше: це засіб 

взаємодії між різноманітними культурами, це новий спосіб розуміти світ в 

усьому його мовному різноманітті. 

3. Франкофонія. Як Ви розумієте значення цього слова?  

4. Що Ви можете розповісти про Міжнародну 

організацію співробітництва франкомовних країн 

світу або «Франкофонію»? 

https://www.factday.net/4-5-cikavi-fakty-pro-nimechchynu.html
https://znaj.ua/ru


 Франкофонія – це кооперація і співпраця країн Франкофонії (Франція, 

Швейцарія, Бельгія, Канада, країни Африки і багато інших) в руслі 

культурного і лінгвістичного поширення французької мови і культури, а 

також в питаннях зовнішньої політики і економіки. 

Втім, головними критеріями для вступу в організацію служить не 

ступінь володіння громадян тієї чи іншої країни мовою галлів, а, скоріше, 

культурні зв'язки з Францією. Тому на правах асоційованого члена до складу  

«Франкофонії» входить, наприклад, Вірменія, а на правах спостерігачів - 

Україна і країни Прибалтики. 

 

 

 

 

  Такі висловлювання, як Bonjour, Beau jour, Merci зрозумілі і без 

допомоги перекладача. Французька мова займає особливе місце в світі. 

Поширення сфери впливу французької мови — одна з головних задач 

товариства Альянс Франсез, яке має понад тисячу представництв у всіх 

кутках світу. 

 Французька - третя романська мова за кількістю мовців 

після іспанської та португальської. У 1999 вона була 11-ю серед 

найуживаніших мов світу, французькою розмовляють від приблизно 70 

мільйонів до 128 млн.
 
 людей як рідною, до 190 мільйонів загалом.  

 Французька мова — друга у світі за популярністю вивчення як 

іноземної мови. Кількість людей, справді здатних спілкуватися французькою 

мовою — близько 200 мільйонів (відповідно до даних, наведених на 

сайті Французької академії, що здійснює регулювання французької мови).  

 Французька мова – це до того ж мова аналітичного типу, яка дозволяє 

чітко структурувати думку. 

 Охарактеризувавши всю інформацію про місце французької мови у 

світі, можна зробити висновок, що мова інтенсивно  користується 

популярністю у багатьох країнах,а також, є деякі критерії які доводять дійсно 

той факт, що французька мова одна з популярних мов у суспільстві: 

 1. Мова, котра допомагає знайти роботу 

Володіння французькою та англійською мовами є перевагою, яка збільшує 

ваші шанси на міжнародному ринку праці. Знання французької мови 

відкриває перед вами двері французьких підприємств як у самій Франції, так 

і за її кордонами – в усіх франкомовних країнах (Канада, Швейцарія, Бельгія 

та африканський континент). Франція, яка посідає п’яте місце в світі за 

обсягами торгівлі і третє місце за привабливістю для іноземних інвестицій, є 

економічним партнером першого плану. 

 2. Мова культури 

Французька мова є міжнародною мовою кулінарії, моди, театру, 

образотворчого мистецтва, балету та архітектури. Знання французької мови 

означає доступ до оригінальних версій творів французької та франкомовної 

літератури, а також до кінофільмів та пісень. Французька мова є мовою 

5. Як би Ви окреслили місце французької мови у світі? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F


Віктора Гюго, Мольєра, Леопольда Сендара Сенгора, Едіт Піаф, Жана-Поля 

Сартра, Алена Делона та Зінедіна Зідана. 

 3. Мова для подорожей 

Франція є найпривабливішою для туристів країною, яку щороку відвідують 

понад 70 мільйонів осіб. Навіть елементарне знання французької мови 

зробить набагато приємнішим ваш візит до Парижа чи до будь-яких інших 

регіонів Франції (від лагідного Лазурного узбережжя до вкритих снігом 

альпійських вершин або ж диких берегів Бретані), а також допоможе 

зрозуміти культуру, ментальність та французький стиль життя. Французька 

мова буде для вас не менш корисною під час подорожі до Африки, 

Швейцарії, Канади, Монако, Сейшельських островів тощо. 

 4. Мова для навчання у вищих навчальних закладах Франції 

Володіння французькою мовою дозволяє продовжити навчання у престижних 

університетах або вищих комерційних чи інженерних школах Франції, які 

вважаються одними з найкращих у Європі та світі. Студенти, які володіють 

французькою мовою, можуть отримати стипендію уряду Франції для 

навчання в рамках третього циклу вищої освіти Франції з будь-яких 

дисциплін і отримати диплом міжнародного зразка. 

 5. Друга мова у сфері міжнародних відносин 

Французька мова є одночасно робочою та офіційною мовою ООН, 

Європейського Союзу, ЮНЕСКО, НАТО, Міжнародного Олімпійського 

комітету, Міжнародного Червоного хреста та багатьох міжнародних 

правових інстанцій. Французька мова є офіційною мовою трьох міст, де 

розташовані штаб-квартири європейських інституцій: Страсбурга, Брюсселя 

та Люксембурга. 

 6. Мова для спілкування з зовнішнім світом 

Французька мова є третьою за ліком, після англійської та німецької, мовою за 

кількістю користувачів інтернетом і випереджає у цьому відношенні 

іспанську. Розуміти французьку мову означає мати інший погляд на світ, 

завдяки спілкуванню з франкомовними партнерами на всіх континентах та 

отриманню інформації від провідних міжнародних ЗМІ, що виходять 

французькою мовою (TV5, France 24, Radio France Internationale). 

 7. Мова, яку приємно вивчати 

Французька мова – це мова яку легко вивчати. Існують численні методики 

вивчення французької мови у грайливій формі як для дітей, так і дорослих, 

завдяки яким можна швидко досягти рівня, що дозволяє спілкуватися 

французькою мовою. 

 8. Мова, яка допомагає вивчати інші мови 

Вивчення французької допомагає опанувати інші мови, зокрема ті, що 

походять від латини (іспанську, італійську, португальську або румунську), а 

також англійську мову, адже сучасний словниковий запас цієї мови на 50% 

складається з французьких запозичень. 

 9. Мова кохання та духовності 

Вивчати французьку, насамперед, означає отримувати насолоду від гарної, 

багатої та мелодійної мови, яку часто називають мовою кохання. 



 

 

 

 

 

 

 

Вплив французької мови простежується в наголошуванні складних слів 

оптиме тр та склероме тр, утворених німецькими спеціалістами на базі 

грецьких твірних основ. У словах іншомовного походження наголос 

ставиться так, як у мові-оригіналі (у французькій на останній склад – пюре , 

бюро , парі, антракт , авеню, амплуа , бланкфікс (біла фарба для паперу), 

візаві, ампір, алюр, Парúж , Гюгó, Дюмá. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Діяльність Посольства Франції спрямована на посилення присутності та 

стимулювання вивчення французької мови в Україні у тісному 

співробітництві з державними освітніми установами. Ця діяльність має 

подвійну мету: за рахунок виховання еліти збільшувати кількість 

франкофонних спеціалістів, які працюватимуть у найперспективніших 

економічних та адміністративних секторах; просувати позиції французької як 

незамінної робочої мови для співпраці у галузях, які дозволяють зблизити 

Україну та Європейський Союз. Нарешті, варто наголосити, що прагнення 

Франції популяризувати свою мову супроводжується її підтримкою 

лінгвістичного плюралізму та культурної різноманітності. 

 

 

 

 

 

 

У 2019 році відзначає своє 

355 - річчя  від дня написання та 

першої постановки  комедія 

Жана Батиста Мольєра - 

«Тартюф». Була поставлена 

майже всіма театрами світу. 

 

 

6. Знання якої особливості наголошування слів у 

французькій мові дають можливість правильного 

наголошування більшості слів французького 

походження в українській? 

7. Місія якої культурно-просвітницької некомерційної 

громадської організації, що здійснює свою 

діяльність за підтримки Посольства Франції, 

полягає у поширенні французької мови та культури 

в усьому світі, в заохоченні діалогу культур? 

8. Який твір відомого французького класика Жана 

Батиста Мольєра відзначає своє 355-річчя від часу 

написання та першої постановки у 2019 році? 



 

 

 

 

«Французька весна» проводиться  Французьким 

культурним центром «Альянс Франсез» і Посольством 

Франції в Україні з 2004 року. Фестиваль традиційно 

включає різноманітну кіно програму (Фестиваль до 

прем'єрних показів, ретроспективи і нічний марафон 

короткометражного кіно «Довга ніч короткого метра», 

зустрічі з майстрами французького кіномистецтва), театральні вистави, 

концерти музичних колективів, художні виставки тощо.  

 

 

 

 

 

 

Яскрава особистість, чудовий французький письменник 

Антуан де Сент-Екзюпері, всі його книги прямо пов’язані із 

драматичними й у той же час повсякденними подіями його 

життя, з його особистими враженнями й міркуваннями.  

Кожний твір Екзюпері – не тільки опис подій, але 

вираження його ідей і ідеалів. Найбільш поетичним їхнім 

відтворенням є чудова філософська казка про Маленького 

принца. Це розумна й 

глибока історія звернена не тільки до дітей. Образ 

Маленького принца з’являється в казці уособленням 

найбільш гуманних сторін людської особистості. 

Його пригоди на різних планетах – у тому числі й на 

Землі – подолання самітності й пізнання необхідності 

любові, прихильності, відповідальності за своїх 

близьких.  

 Ще один з видатних французьких письменників, який полонив моє 

серце прихильника є неперевершений  Гійом Аполлінер. 

Автор закликав своїх читачів йти попереду суспільства і 

бути його провідниками. Він вважав, що зобов’язаний 

боротися з усталеними поетичними штампами, 

експериментувати і творити несподіване. Він навіть написав 

книгу «Нова свідомість і поети», через яку Аполлінера 

можна визнати справжнім теоретиком літератури. Автор 

книги писав: «Коли людина захотіла відтворити ходьбу, 

вона винайшла колесо, яке зовсім не схоже на ногу, тобто 

вона вчинила по-сюрреалістичному, сама того не розуміючи».  

9. Назвіть щорічний фестиваль французької культури в 

Україні, який проводиться Французьким культурним 

центром «Альянс Франсез» і Посольством Франції? 

10. Назвіть улюблені Вами твори французьких 

письменників. Що цікавого Ви можете розповісти 

про авторів?  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B7
http://lessons.com.ua/antuan-de-sent-ekzyuperi/
http://lessons.com.ua/
http://lessons.com.ua/urok/vsesvitnya-istoriya/


Як ліричний поет Аполлінер залишив зовсім небагато творів. При 

цьому надреальність віршів поета виявилася в образах, в сюжетах, 

безпосередньо, в самій будові поезій. Через образи, відтворені у своїх 

поезіях, які склали усього декілька збірок віршів, він прагнув розкрити 

внутрішній світ людини, її почуття. Образи віршів Аполлінера нанизуються 

один на одного, а все, що бачить автор, підкорюється його внутрішньому 

ритму, при цьому його внутрішня реальність стає зовсім новою реальністю, 

тобто «Надреальністю»: 

 

«Йдуть вівці, йде сніжок лапатий 

Чи то срібло чи то руно 

Йдуть по вулиці солдати 

Чом не дано так як давно 

Мені це змінне серце мати». 

(«Марія») 

Цей вірш Аполлінера мені подобається найбільше, адже ці рядки 

висвітлюють реальні картини, але вони відображаються через 

світосприйняття головного героя твору, почуття якого створюють свою 

«надреальність» і змінюють існуючу реальність. 

У надреальності  у автора існує все: світло, сніг, солдати – всі тужать за 

коханою. Цікаво, але Аполлінер не використовує розділових знаків, завдяки 

чому створюється уявлення про плин нашої дійсності, над якою ліричний 

герой поета ніби пролітає у часі і просторі, і неможливо виділити щось 

другорядне, а щось головне. Адже головне – реальність цього героя, 

реальність його душі, яка бачить у своєму зльоті увесь оточуючий світ. 

Я вважаю, що автор «Реальність душі» має свої надзвичайні 

властивості, свої «пейзажі», свої «пам’ятники», які й стають ще одним 

підтвердженням «надреальності», яку створює Аполлінер. Тому досить 

складно назвати один єдиний вірш, який би міг характеризувати поетичну 

творчість цього видатного митця. Мабуть, саме тому у моєму улюбленому 

вірші існують і безпосередні враження від оточуючого світу, і цитати з інших 

літературних творів, і навіть мистецькі образи: 

«Печальних радощів зазнати мені вдалося 

Я вірний зрадниці не люблений люблю 

О серце в гордощах я рівен королю 

Що згордувала ним красуня злотокоса» 

Ці рядки підтверджують велику обізнаність автора у 

класичній літературі, тому Аполлінер і використовує свої знання для 

створення своєї власної надреальності. Його звертання до спадщини 

літератури роблять його напрочуд світлим і новим. Я впевнена, що саме 

Гійом Аполлінер заклав підвалини сучасного сюрреалізму, адже саме в його 

творах у нерозривному взаємовпливу, у зв’язку з реальністю зображується 

своєрідний синтез реальності і внутрішнього світу людини. 



Слово «каліграма» придумав 

французький поет Гійом Аполлінер, 

який частину своїх віршів виконував 

у вигляді малюнків, що  складені із 

слів і віршів на певну тему. 

Каліграма — це графічна 

загадка, яка стимулює образне 

мислення, розвиває 

спостережливість і вміння 

концентруватися. 

 

 

 

 

 

 

 

Французький письменник Оноре де Бальзак двічі 

відвідав Україну: 1847—1848 pp., 1848-1850 pp. Двічі бував у 

Львові, в Бердичеві одружився з 

графинею Ганською. Разом з 

Ганською Бальзак відвідав Київ і так 

описав його красу й велич: «Ось я і 

побачив цей Північний Рим, місто з 

трьомастами церквами, з 

багатствами Лаври й Святої Софії українських 

степів. Добре поглянути на це разок».  

 Перебування у Верхівці, відвідини Києва давали романісту заряд 

бадьорості, зміцнювали віру у свої творчі сили. Він продовжував тут, на 

нашій землі, писати роман «Селяни», де зустрічаємо українські 

спостереження; написав драму «Мачуха», подорожні нотатки. На жаль, не 

завершив «Листи про Київ». Виконував задум історичної драми «Петро і 

Катерина» —і все це вміщувалося в якихось два роки перебування на 

Україні. Як він оцінював їх сам? Вони, за словами письменника, стали 

«розпалом літературної роботи, що рухається добре». 

А як багато про що говорить такий запис французького письменника: 

«Я слухав розповіді про степи, селян, снігопади, управителів... Україна стала 

мені, здавалося, єдиним у світі краєм, де я зміг би ще побачити цілком нові  

явища і людей». 

  

 

 

 

 

 

11. Доля якого французького літературного митця 

пов’язана з Україною?  

12. День якого класика французької літератури, 

який сам про те не здогадуючись, напророчив у 

своїй поемі незалежне майбутнє України, 

відзначають у світі 30 червня. Що Ви можете про 

нього розповісти ?  



30 червня в світі відзначають День Віктора Гюго.  

Творчість письменника дуже 

різноманітна: романи, лірична поезія, драми у віршах і про

зі, політичні промови в Палаті перів, численні листи. 

Віктор Гюго зробив значний внесок в оновлення поезії 

і театру, як лідер течії романтизму у французькій 

літературі. Він також дав змогу багатьом поколінням 

розвинути думку, що ідеологічна позиція письменника в 

політичному житті завдяки численним зобов'язанням прирікає його на 

вигнання. У період, що передував революції 1848, Гюго майже повністю 

закинув художню творчість і активізувався як політичний діяч. Він став 

переконаним республіканцем, і після 1848-го брав активну участь у боротьбі 

за збереження і зміцнення республіканського ладу. 

 Сам про те не здогадуючись, Гюго напророчив незалежне майбутнє 

України у своїй поемі «Мазепа». 

 

 

 

 

 

 

Центральний парк Харкова було закладено в 1893-1895 роках й 

урочисто відкрито, коли трохи підросли дерева, в 1907 році. Планування алей 

копіювало Булонський Ліс: об’єднані в витягнуте кільце Каштанова і Липова 

алеї (що називалися також Екіпажними) призначалися для кінних 

прогулянок. Ще у парку до війни був єдиний у місті кедровий гай. Він 

розташовувався поблизу Екіпажної алеї. Знищений у 1943 році. 

Парк імені Горького - український " 

Діснейленд ". Знайти собі заняття до душі в 

парку Горького можуть люди будь-якого 

віку, від малого до великого. У ньому 

налічується близько 40 різних типів розваг, 

серед яких - найвище в Україні 55-метрове 

колесо огляду, захоплюючі дух американські 

гірки, башта падіння, автодром, французька 

карусель, ланцюги, мотузковий парк, будинок 

страху і багато іншого. Родзинкою парку є 

десятки бронзових скульптур по всій 

території, які викликають захоплення у 

відвідувачів, особливо у дітей. Біля них 

протягом всього дня немає відбою від 

бажаючих сфотографуватися, а дітлахи лазять по них з великим 

задоволенням.  

13. Планування алей якого парку нашого міста є 

наслідуванням одної з «легень» французької столиці? 

В чому саме відбулося наслідування? Що Ви можете 

розповісти про ці дві зони відпочинку?  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_1848
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1848


 Сьогодні в Булонському лісі можна кататися на велосипеді, займатися 

верховою їздою і бігом на окремих, 

відведених спеціально для цього 

доріжках. Всі алеї, крім алеї 

Маргарити і авеню Лоншан - 

звивисті. Більшість дерев і понині 

складають дуби - більше половини 

всієї зеленої зони, проте є гаї грабів, кедрів, лип, в`язів, каштанів. У центрі 

лісу знаходиться сад Шекспіра, Котрий включає Відкритий театр і парк Пре-

Каталан. В останньому виростає величезний бук - йому понад 200 років. В 

саду Шекспіра ростуть переважно ті рослини, які згадувалися в творах 

великого письменника. Отейскі теплиці, які також розташовані поблизу, 

використовуються для екзотичних теплолюбних рослин.  

 Також в Булонському лісі облаштовані два іподроми, один з яких, 

Лоншан, щорічно проводить скачки на приз Тріумфальної арки. Другий 

іподром, Отей, призначений для скачок з перешкодами. Окремою пам`яткою 

лісу є парк Багатель.  

 Булонський ліс також вмістив в себе кілька музеїв, наприклад, Музей 

традицій і народного мистецтва Франції. Він демонструє відвідувачам такі 

ремесла, як гончарство і ткацтво, скотарство і майстерність каменотесів. Тут 

використані експонати, які були у вжитку задовго до індустріалізації і появи 

електроінструментів. Нижній поверх музею є дослідний відділ - тут можна 

познайомитися з предметами народних промислів і почитати інформацію про 

них на слайдах. Музей відображає історію побуту і ремесел французького 

народу.  

 Для дітей буде цікавим відвідини кліматичного саду, де розташовані 

звіринець, музей, атракціони та майданчики 

для ігор.  Ну і, звичайно, озера Булонського 

лісу, де можна здійснити прогулянку на 

човні. На нижньому озері варто подивитися 

на невеликий острів, де в середині XIX 

століття для імператриці Євгенії була 

побудована чарівна мавританська альтанка. 

Звичайно, взявши напрокат велосипед, 

Булонський ліс можна оглянути набагато 

швидше. 

 

 

 

 

 

 Для того, щоб помилуватися красою Ейфелевої вежі не обов'язково 

їхати до Парижу. Зменшена копія одного з головних символів Парижа 

знаходиться в нашому Харкові. Вона входить у комплекс будівель торгово-

розважального центру «Французький бульвар» на перетині вулиці Академіка 

14. Зменшена копія якого символу Франції 

розміщена у нашому місці. Що Ви можете 

розповісти про цю споруду?  



Павлова й Салтівського Шосе. На 

будівництво вежі пішло близько двох 

місяців, її висота - 35 метрів, що робить 

українську "вежу Ейфеля" нижче 

оригіналу майже в десять разів. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Першою відомою українкою у Франції була 

донька Ярослава Мудрого — Анна 

Ярославна (бл. 1024 — після 1075), яка стала 

королевою Франції, вийшовши заміж за 

короля Генріха І.  

 У 18 столітті у Франції 

перебував  гетьман Пилип Орлик, син якого Григор 

Орлик (1702—1759) став державним та військовим діячем 

Франції. 

 У Мужені останні роки життя 

прожив  Володимир Винниченко. 

 Серж Лифар  став 

основоположником нового напрямку в балеті – 

неокласицизму. Будучи у Франції справжньою 

зіркою, він ніколи не забував про свою 

батьківщину. Він добре знав своє коріння, цікавився 

історією. І навіть на прохання Шарля де Голля змінити 

громадянство на французьке Серж Лифар відмовився, зазначивши, що 

назавжди залишиться українцем. Всесвітньо відомий український балетний 

танцівник та хореограф, якого називали ―богом танцю‖, поставив понад 200 

балетів та виростив одинадцять зірок. У 18 років він переїхав до Парижа, де 

заснував Академію танцю при     ―Гранд-Опера ‖, а у 24 – очолив її балетну 

трупу. 

 Мілен Демонжо - 

французька кіноакторка українського походження. 

Українському глядачеві найбільш відома роллю Елен у серії 

кінофільмів про Фантомаса. 

 Петро Дмитрієнко, 

французький художник українського 

походження.  

  

15. Назвіть відомих французьких діячів 

українського походження або вихідців з України?  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1964)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 Адольф Мурон Кассандр – французький живописець, 

літограф та майстер плакату родом з Харкова. В його творчому 

доробку – логотип для YSL, рекламні плакати для Phillips та 

Nord express, численні обкладинки для Harper’s Bazaar, 

розробка шрифтів, декорацій, реквізитів та костюмів до 

театральних вистав. 

 

 

 


