
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (французька) 

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 : Римяк І.Є. 

1 Курс,  англійська філологія 

Edito A1. Unité 2 « On va où ? » для дистанційного вивчення. 

Протягом 3 тижнів студенти повинні самостійно опрацювати зазначений лексичний, граматичний і 

фонетичний матеріал із нового уроку Unité 2 « On va où ? » (підручник та зошит із вправами Edito A1). 

На опрацювання кожного нового матеріалу надається тиждень. Відповідно, щоп’ятниці (20.03, 27.03, 

03.04) студенти повинні надіслати у форматі Word виконані домашні завдання на електронну 

адресу викладача. При наявності запитань чи необхідності додаткового роз’яснення матеріалу, 

студенти можуть спілкуватися з викладачем за допомогою електронної пошти. 

Тиждень 1. (16-22.03.2020)  

Підручник:  

Лексика: Опрацювати Document A « Bienvenue à Bordeaux », зробити вправи (с.34-35); Document B 

« Strasbourg et son centre-ville », зробити вправи (с.36); перекласти та вивчити слова з Vocabulaire « La 

ville », зробити лексичні вправи (с.37); опрацювати Document С: подивитися відео і зробити вправи 1-

7 (с.38) 

Граматика: Опрацювати та вивчити « Les articles définis et indéfinis », зробити вправи 2,3 (с. 35); 

відмінювання дієслів І групи « Les verbes en -er  au présent », дієслово « aller », зробити вправи 4,5 

(с.36). 

Зошит із вправами: зробити всі вправи с.13-15 включно. 

Надіслати на електронну адресу викладача виконане домашнє завдання 1: З підручника - Впр.4 (с. 

35), Впр.4 (с. 37) ; із зошиту вправ: Впр.4 (с. 14). 

Тиждень 2. (23-29.03.2020)  

Підручник:  

Фонетика: прослухати та опрацювати тему « L’intonation montante et descendante », виконати 

фонетичні вправи (с.38). 

Лексика: Опрацювати Document D « Deux villes à découvrir », зробити вправи (c.39); Document Е « Se 

déplacer en ville », зробити вправи (c.40); Document F « La Braderie de Lille » (c.41). 

Граматика: Опрацювати та вивчити відмінювання дієслів « prendre », « descendre » (c.40) ; « L’adjectif 

interrogatif quel », зробити вправи 2,3 (c.41). 

Зошит із вправами: зробити всі вправи зі с.16, впр. Communication (с.17). 

Надіслати на електронну адресу викладача виконане домашнє завдання 2: З підручника- Впр. 6 

(c.39), 7 (c.40); із зошиту вправ: Впр.2 (с.16). 



Тиждень 3. (30-05.04.2020)  

Підручник:  

Лексика: Опрацювати Document  G « À pied ou en bus ? », зробити вправи (c.42); перекласти та 

вивчити слова з Vocabulaire « Les professions, les transports, les nombres », зробити лексичні вправи 

(c.43); зробити вправи з « L’essentiel » (c.44); Поділитися на групи (по 2 особи) і підготувати 

презентації про своє місто з інформацією та фотографіями, вживаючи зворот « il y a », і вказати 

визначні місця та види транспорту (lieux, monuments, moyens de transport). 

Граматика: Опрацювати та вивчити « Le masculin et le féminin des professions », зробити вправи 1-3 

(c.42) ;  

Фонетика: прослухати та опрацювати тему « La prononciation des verbes en –er au présent », виконати 

фонетичні вправи 1-4 (с.44). 

Зошит із вправами: зробити вправи 3-4 (с.17), всі впр. с.18-20. 

Надіслати на електронну адресу викладача виконане домашнє завдання 3: З підручника - вправи з 

« L’essentiel » (c.44); презентацію про ваше місто з інформацією та фотографіями (lieux, monuments, 

moyens de transport). 


