
СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ПЕРША ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) 

2 КУРС 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Піскозуб З.Ф. 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

1 тиждень 

Доц. ПІСКОЗУБ З.Ф. Перша іноземна мова 

(французька) 

 Skype, viber 

Campus 3  email 

Texte «Un nouveau 
départ à la campagne». 

(р. 44) à lire, à traduire, à 

apprendre  les mots: 
Ex.1,2.  

Jouez la scène, Ex.1: à la 

base du lexique étudié 
composez le dialogue 

d’après le modèle (par 

écrit). Apprenez le par 

coeur. 
 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації  

проводяться по Viber 
Виконані вправи 

надіслати на email. 

Усна складова (резюме 
тексту і діалог) – здача 

6.04.2020. 

p.46, Ex.5 – rédiger la 

composition à la base du 
lexique étudié. 

email 

p.48, Ex.1 (Partagez vos 

points de vue):  

1) presentation écrite et 
orale.  

email 

  

  2 тиждень 

  Переглянути фільм  
“Ressources humaines’’ 

de Laurent Cantet.  

Дискусія 8.04.2020 

p.50, Ex.1,2,3,4,5 

(découvrez le document) 

Ex.2,3,4 - email 

Texte «L’économie à 

l’épreuve de la morale». 

(р. 56) à lire, à traduire, à 

apprendre  les mots et à 
résumer. Ex.1,2 (p.56).  

 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
email 

Ex.1(p.57)  email  

Participer à un débat: 
apprendre tous les mots 

pour la dictée des mots. 

Ex.1 (p.57) 

Здача 10.04.2020 

  

  3 тиждень 

    

P.58, «Aimez-vous la 

publicite ?» à lire, à 
traduire, à apprendre les 

mots:  

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації 

проводяться по Viber 



Ex.1, 2. 

Parler de la publicité –
apprendre les mots 

p.59. Ex.1,2,3 email 

p.59 (Devenez 

publicitaire: Créez la 
publicité à votre choix 

d’après le plan proposé) 

email  

Lecture à domicile: Le 
prisonnier  de Monaco 

15.04.2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

« ЛЕКСИКОЛОГІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ » 

2 КУРС 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Піскозуб З.Ф. 

Прізвище 

І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма 

контролю 

1 тиждень 

.Доц. 
ПІСКОЗУБ 

З.Ф. 

Перша 
іноземна мова 

(французька) 

 Skype, viber 

  email 

Дериватологія. Дериваційна (словотвірна ) 

система .Базові концепти та одиниці  

системи словотвору : словотвірна 

структура, словотвірне значення , 

словотвірний типу. 

 
Література: https://www.vie-publique.fr/en-

bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-

2020. 

1. GREVISSE M. Le Bon Usage./M.Grevisse // 

12-e ed. refondue par A.Goose – Paris : Louvin, 

Duculot, 1991. 

2. LEHMAN Alise,  Introduction à la 

lexicologie,-Sémantique et morphologie 3-e 

edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 

29/10/2008. 

3. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 

Phonologie, morphologie, lexicologie./J.Garde – 

Tamine// Methode et exercices corrigés Part.1.-  

Paris: Armand Collin, 1990, 1998  - 174 p.  . 

4.Linguistique – Domaines , La lexicologie , 

Semantique et la 

https://www.universalis.fr/.../linguistique.../3-la-

lexicologie-I... 

Самостійна 

робота, у разі 

виникнення 
запитань, 

консультації  

проводяться 
по Viber 

 

Презентація – 

здача 
8.04.2020. 

2 тиждень  

Морфологічні способи та засоби 

словотвору ( деривації).  

Література:  
1. Linguistique – Domaines , La lexicologie, 

Semantique 

https://www.universalis.fr/.../linguistique.

../3-la-lexicologie-I... 

Самостійна 

робота, у разі 

виникнення 
запитань, 

консультації  

проводяться 
по Viber 

15.04.2020 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.universalis.fr/.../linguistique.../3-la-lexicologie-I
https://www.universalis.fr/.../linguistique.../3-la-lexicologie-I


2. GREVISSE M. Le Bon Usage./M.Grevisse // 

12-e ed. refondue par A.Goose – Paris : Louvin, 

Duculot, 1991. 

3. LEHMAN Alise, Introduction à la 

lexicologie,-Sémantique et morphologie 3-e 

edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 

29/10/2008. 

3. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 

Phonologie, morphologie, lexicologie./J.Garde – 

Tamine// Methode et exercices corrigés Part.1.-  

Paris: Armand Collin, 1990, 1998  - 174 p.   
  

  3 тиждень  

Загальна   характеристика продуктивних 

структурних типів деривації. 

 
Література: 1. LEHMAN Alise, Introduction à la 

lexicologie,-Sémantique et morphologie 3-e 

edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 

29/10/2008. 

2. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 

Phonologie, morphologie, lexicologie./J.Garde – 

Tamine// Methode et exercices corrigés Part.1.-  

Paris: Armand Collin, 1990, 1998  - 174 p 

Самостійна 
робота, у разі 

виникнення 

запитань, 
консультації 

проводяться 

по Viber. 

Тести - email  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) -LECTURE» 

3 КУРС 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Піскозуб З.Ф. 

 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

 

Доц. ПІСКОЗУБ З.Ф. Друга іноземна мова 

(французька) 

Lecture 

 Skype, viber 

  email 

A la base de la nouvelle 

étudiée “L’odeur des 
pommes’’ rédiger la 

composition “L’odeur de 

mon enfance”. 

 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації  

проводяться по Viber 

Виконане завдання 

надіслати на email  
до 22.03.2020. 

La nouvelle “On pourrait 

presque manger dehors” 
de Ph.Delerme, à lire, à 

traduire, à apprendre  les 

mots et à résumer. 

9.04.2020 

p.16, Ex.2 - rédiger la 
composition.  

надіслати на email  
до 29.03.2020 

p.16 – les poésies à 

apprendre. 

16.04.2020 

  Texte “La partie du 
fromage”( à lire, à 

traduire, à apprendre  les 

mots et à résumer).  

Дискусія 23.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

« ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) » 

3 КУРС 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Піскозуб З.Ф. 

 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

1 тиждень 

Доц. ПІСКОЗУБ З.Ф. Перша іноземна мова 

(французька) 

 Skype, viber 

  email 

Територія та 

географічне 

розташування. 

Природні умови: 

рельєф, клімат.  

Національний та 

соціальний склад 

населення Франції. 

 

Література: 

https://www.vie-

publique.fr/en-

bref/20079-

populations-legales-

les-chiffres-pour-2020. 

Jacques Pecheur 

Civilisation 

progressive du 

francais/ - CLE 

International, 2010.  

Ross 

Steele.Civilisation 

progressive du 

français. – CLE 

International / SEJER, 

2006.  

Grand-Clément Odile. 

Civilisation en 

dialogues. Niveau 

débutant. CLE 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації  

проводяться по Viber 

Презентація – здача 

10.04.2020. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020


International, 2007. 

Grand-Clément Odile. 

Civilisation en 

dialogues. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2008. 

Grand-Clément Odile. 

Savoir-vivre avec les 

Français. Que faire ? 

Que dire ? P. Hachette 

Livre 1996. 

2 тиждень  

Адміністративна 

реформа Франції. 

Заморські території 

Франції. 

Література:  

надіслана через 

соціальні мережі 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, 

консультації  

проводяться по Viber 

Презентація – здача 

17.04.2020 

  

  3 тиждень  

Виконавча і 

законодавча влада у 

Франції. Політичні 

партії. 

Література: надіслана 

через соціальні 

мережі 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, 

консультації 

проводяться по Viber. 

Тести - email  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

« ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) » 

2 КУРС 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Піскозуб З.Ф. 

 

Прізвище 

І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма 

контролю 

1 тиждень 

Доц. 
ПІСКОЗУБ 

З.Ф. 

Перша 
іноземна 

мова 

(французька) 

 Skype, viber 

  email 

Територія та географічне розташування. 

Природні умови: рельєф, клімат.  

Національний та соціальний склад населення Франції. 

 

Література: https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-

populations-legales-les-chiffres-pour-2020. 

Jacques Pecheur Civilisation progressive du francais/ - 

CLE International, 2010.  

Ross Steele.Civilisation progressive du français. – CLE 

International / SEJER, 2006.  

Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau 

débutant. CLE International, 2007. 

Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau 

intermédiaire. CLE International, 2008. Grand-Clément 

Odile. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que 

dire ? P. Hachette Livre 1996. 

Самостійна 

робота, у 

разі 
виникнення 

запитань, 

консультації  
проводяться 

по Viber 

Презентація 

– здача 
10.04.2020. 

2 тиждень  

Адміністративна реформа Франції.  

Література:  

https://www.youtube.com/watch?v=i6RwPcgyDrM&t=19s 

email: Organisation territorial. L’organisation 

administrative de la France. 
 

Самостійна 

робота, у 

разі 

виникнення 
запитань, 

консультації  

проводяться 
по Viber 

Презентація 

– здача 

17.04.2020 

  

  3 тиждень  

Виконавча і законодавча влада у Франції. Політичні 

партії. 

Самостійна 

робота, у 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.youtube.com/watch?v=i6RwPcgyDrM&t=19s


Література:Séparation des pouvoirs. (email) разі 

виникнення 
запитань, 

консультації 

проводяться 
по Viber. 

Тести - 

email  

 

 

 


