
 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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 : асистент Писаревська О.В. 

 

№ Факультет Курс Дисципліна Тема Вид 

контролю/термін 

здачі 

1. Юридичний 1 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 79-83 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.54-56 

 

Есе (завдання на 

стор. 80, Production 

écrite DELF B2),  

письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 84-89 

(граматика: 

Participe présent, 

gérondif, adjectif 

verbal. Participe 

passé et participe 

composé) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

 

 

Есе (завдання на 

стор. 85, Production 

écrite DELF B2),  

Аудіювання 

(завдання на стор. 

91), 

письмові вправи з 

зошита вправ стор. 

57-63, 

Термін здачі – до 

27.03 

30.03-03.04 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 92 

1. Réaliser une 

brochure de 

prévention santé 

Презентація 

брошури 

2. Faire un sondage 

sur le sport 

Презентація 

результатів 

опитування 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

2. Юридичний 2 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 164-

167 

Письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 



(граматика: Le 

futur) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

  

 

 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 168-

171 

Есе (завдання на 

стор. 170, 

Production écrite 

DELF B2) 

Термін здачі – до 

20.03 

30.03-03.04 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 172-

176 

1. Participer au 

concours Lepine : 

Présentation  au 

Concours Lepine 

International de 

Paris, 

2. Devenir un 

chasseur de tendance 

Підготовка усного 

виступу, стор. 175-

176, 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

3. Філологічний 2 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 164-

167 

(граматика: Le 

futur) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

  

 

 

Письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 168-

171 

Есе (завдання на 

стор. 170, 

Production écrite 

DELF B2) 

Термін здачі – до 

20.03 

30.03-03.04 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

1. Participer au 

concours Lepine : 

Présentation  au 

Concours Lepine 

International de 



B2 », стор. 172-

176 

Paris, 

2. Devenir un 

chasseur de tendance 

Підготовка усного 

виступу, стор. 175-

176, 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

4. Економічний 1 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 79-83 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.54-56 

 

Есе (завдання на 

стор. 80, Production 

écrite DELF B2),  

письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 84-89 

(граматика: 

Participe présent, 

gérondif, adjectif 

verbal. Participe 

passé et participe 

composé) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

 

 

Есе (завдання на 

стор. 85, Production 

écrite DELF B2),  

Аудіювання 

(завдання на стор. 

91), 

письмові вправи з 

зошита вправ стор. 

57-63, 

Термін здачі – до 

27.03 

30.03-03.04 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 92 

1. Réaliser une 

brochure de 

prévention santé 

Презентація 

брошури 

2. Faire un sondage 

sur le sport 

Презентація 

результатів 

опитування 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

5. Іноземних 

мов 

1 (магістри, 

«Французька 

мова та 

література») 

Спецкурс 

«Нестандартна 

французька 

мова» 

16.03-20.03  

Тема 3. 

« Réflexion sur le 

français non 

conventionnel » 

par M.Pierre 

André 

Реферування статті, 

Написання резюме 

статті 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

Арго: 5 діалогів і 

Письмовий 

переклад  



текст Термін здачі – до 

27.03 

30.03-03.04 

Тема 4. 

1. « Language des 

jeunes » 

2. « Language des 

SMS » 

3. « Cyberlangue 

des jeunes » 

Перегляд відео за 

даною 

тематикою, 

відповіді на 

тести-питання із 

множинним 

вибором 

 

 

Презентація на одну 

із трьох тем 

2.04, 18.10, 

Ауд.410 

 


