
Шановні читачі! 
 

 Пропонуємо вашій увазі пам’ятку, 

присвячену Франції – країні романтики і краси, 

культури і стилю, країні любові, вишуканого вина,  

високої моди. та  незрівнянних шедеврів 

живопису, архітектури та літератури 

 Франція — країна з двохтисячорічною 

історією. Пригадавши, що ми знаємо про цю 

країну, ми побачимо в уяві величні обриси 

Ейфелевої вежі — 

символу Парижа, неозорі 

простори виноградників 

Бургундії та Шампані, 

суворі скелі Бретані на 

узбережжі Атлантичного 

океану, засніжені 

верхівки Французьких Альп та Піренеїв, 

Лазуровий берег Середземного моря, карнавали в 

Ніцці, кінофестиваль в Каннах, надзвуковий літак 

«Конкорд», автомобілі "Рено" та «Пежо», 

найкращі в світі парфуми, модний одяг та ін. 

 Франція — одна з високорозвинутих 

країн, що входять до «Великої сімки», є членом 

ООН, ЄС, НАТО. 

 Цивільно-правова система Франції досі  

базується на Цивільному Кодексі Законів 

Наполеона. 

 Французька культура дала цивілізації 

великих математиків, численних філософів, 

письменників, композиторів, Століття Просвіти, 

мову дипломатії, універсальну концепцію прав 

людини. 

 Франція - 

країна, яка 

подарувала світу 

шампанське і 

коньяк, курорти 

Лазурного берега і 

Лувр, сир камамбер і 

французький багет, 

Версаль і Шартрський собор, картини Едуарда 

Мане і романи Віктора Гюго, пісні Едіт Піаф і 

Шарля Азнавура. 

 Слово «Франція» означає «земля 

франків», тобто германських племен, які жили в 

Північній Європі після падіння Римської імперії.  

 Безперечна чемпіонка світового туризму 

Франція  привертає до себе увагу великою 

різноманітністю пейзажів, довгими лініями 

океанічного і 

морського 

узбережжя, 

помірним кліматом, 

безліччю 

різноманітних 

пам'ятників, (майже 

5000 середньовічних замків) а також 

найсмачнішою у світі кухнею. 

 Найвідоміші 

страви французької 

кухні: цибулевий суп, 

жаб’ячі лапки, устриці, 

равлики, суфле, 

тістечко «Парі-Брест», 

профітролі.  

 Франція- одна з країн світу, де ростуть 

найдорожчі і найзнаменитіші гриби у світі- 

трюфеля. На цей 

делікатес нема 

постійної ціни, його 

продають на аукціонах, 

середня ціна – 600 євро 

за кілограм. Дозрівають 

трюфеля у зимовий 

період, а збирають їх за допомогою свиней. 
 

Загальна інформація про країну 
 

Офіційна назва – Французька Республіка  

Столиця – Париж. Великі міста: Марсель 

(801тис.), Ліон (415 тис.), Тулуза (359 тис.), 

Ніцца (342 тис.), Страсбург (252 тис.), Нант (245 

тис.), Бордо (210 тис.). 

Площа – 543 тис. км2. До складу входить острів 

Корсика та численні заморські території (20) -  

Гваделупа, Мартиніка, Реюньйон, Нова Каледонія, 

тощо.  

Мова – французька 

Грошова одиниця – євро 

Політичний устрій – президентсько- 

парламентська республіка  

Національне свято — 14 липня — День взяття 

Бастилії (1789). 

Гімн Франції — пісня «Марсельєза», яка була 

написана в Страсбурзі у 1792 році 

Девізом країни є три всім відомих слова: 

«Свобода, Рівність, Братерство». 

Прапор Франції— синьо-біло-червоний. Білий 

колір символізує королівську владу, а синій і 

червоний— кольори кокарди національної гвардії 

Парижа. 

Національним символом є Маріанна 

символічний жіночий образ, який уособлює 

Францію. 

Національна тварина Франції – півень 
 

Цікаві факти про країну 
 

1. Франція – батьківщина кінематографу 

2. Робочий тиждень у Франції триває 35 

годин. 

3. Головний ідеолог єдиної Європи – 

француз, Робер Шуман, міністр іноземних 

справ Франції у 1948-1953 рр. 

4. Перші 6 ліній метро були запущені в 

Парижі у 1898 році. 

5. Лувр став музеєм  у 1793 році 

(побудований у 12 ст.) 

6. Статуя Свободи у США була подарована 

Францією у 1886 році. У Парижі є 4 меньші 

копії. 

7. Французька мова є офіційною у 30 

країнах світу. 

8. Назви «коньяк» та «кагор» походять від 

назви відповідних міст у Франції, де 

виробляються ці алкогольні напої. Назви 

захищені особливим законом ЄС. 

9. Французька мова була офіційною мовою 

Великобританії протягом 300 років 

10. У Франції виробляється біля 400 видів 

сиру 

11. Найкрасивіша вулиця у Франції -  

Єлісейські поля 
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  5 місць у Франції, які необхідно 

відвідати: 

1. Париж, столицю Франції 

2. Печеру Ласко, «Сикстинську капеллу» 

первісного живопису 

3. Сен Мало, портове місто, оточене стіною, 

біля Ла -Маншу 

4. Каркасон, місто-фортецю, яке має 
2500-літню історію 
5. Шампань, район Франції, де 
народилось ігристе вино 
 

 Топ 5 французьких 

письменників, твори яких потрібно 
прочитати: 
1. Патрік Модіано 
2. Дельфін де Віган 
3. Анна Гавальда 
4. Мішель Уельбек 
5. Ерве Гібер 

 

Топ 5 книжок, дія яких відбувається у 

Франції, які необхідно прочитати: 

1. Рік у Провансі. Пітер Мейл. 

2. Шоколад. Джоанн Харріс 

3. Парфюмер, іcторія одного вбивці. Пітер 

Зюскінд 

4. Спостерігаючі за французами: скриті 

правила поведінки. Стефан Кларк 

5. Вбивство на Ейфелевій вежі. Клод Ізнер 
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Адреса: 
м. Київ, вул. Драйзера, 6. 

Телефон: 
(044)546-45-44 
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