
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ 

навчальних дисциплін 

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

(на виконання наказу Ректора Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

Викладач : Вачинич Любов Іллівна 

 

Група  Предмет  Завдання  Термін 

виконання  

Для студентів 

1 курсу, ф-тів 

журналістики, 

Історичного, 

філологічного 

французька 

мова 

Опрацювання лексики по 

темах: “La famille”, “Les 

periodes de la vie” ст.14-17 

Письмові лексичні вправи с.7 

журнал Claire Miquel, 

Vocabulaire progressif du 

français 2ͤ édition avec 280 

exercices CLE 2012 5 урок “Qui 

n’oublie rien vit bien”. 

Письмове виконня 

граматичних вправ (10) с.85-

88, написання діалогів (3) 

згідно вказаних ситуацій с.91 

Підручник “Français accélére”. 

Пррискорений курс 

французької мови Київ, 

Видавництво АСК 2007  

До 22.03 

Самостійне 

виконання 

завдання.  

Скап-

консультації 

  Опрацювання лексики по 

темах: “La communication” 

c.28-31 

Письмові лексичні вправи (7) 

Журнал Claire Miquel….. 

6 урок “Le temps c’est de 

l’argent” опрацювання 

лексики. Письмове виконання 

лексичних вправ (10) с.94-99. 

Підручник “Français accéléré”. 

Прискорений курс 

французької мови. Київ. 

Видавництво «АСК» 2007 

До 27.03 

Самостійне 

виконання 

завдання.  

Скап-

консультації 

  Опрацювання лексики по 

темах: “La sante”, “A la 

pharmacie” с.38-41. Письмові 

лексичні вправи (8). Журнал 

До 3.04 

Самостійне 

виконання 

завдання.  



Claire Miquel….. 

6 урок “Le temps c’est de 

l’argent” Опрацювання 

граматики та письмове 

виконання граматичних вправ 

(10) с.106-108 та діалогів (3) із 

вказаних ситуацій с.111….. 

Скап-

консультації 

Для студентів 

ІІ курсу 

факультету 

журналістики 

французька 

мова 

Опрацювання лексики по 

темах: “La maison, 

l’appartement” c.52-57. 

Письмові лексичні вправи (14) 

Журнал Claire Miquel. 

Vocabulaire progressif du 

français. 2ͤ édition avec 280 

exercices. CLE 2012 14 урок 

“La nappe est toujours mise dans 

cette maison”. Опрацювання 

лексики. Письмове виконання 

лексичних вправ (10) с.249-

255. Підрручник “Français 

accéléré”. Прискорений курс 

французької мови. Київ. 

Видавництво «АСК» 2007 

16.03 - 20.03 

Самостійне 

виконані 

завдання. 

Скап-

консультації 

  Опрацювання лексики по 

темах: “Le tourisme”. “Les 

voyages”, “Les vacances” c.134-

139. Письмові лексичні вправи 

(12) Журнал. Claire Miquel. 

Vocabulaire progressif du 

français. 2ͤ édition avec 280 

exercices. CLE. 2012 14 урок 

“La nappe est toujours mise dans 

cette maison”. Опрацювання 

граматики та письмове 

виконання граматичних вправ 

(10). с.262-265 та діалогів (4) із 

вказаних ситуацій. с.266-267. 

Підручник “Français accéléré”. 

Прискорений курс 

французької мови. Київ. 

Видавництво «АСК». 2007 

23.03 - 27.03 

Самостійне 

виконання 

завдання. 

Скап - 

консультації 

  Опрацювання лексики по 

темах: “La technologie”. “Les 

médias” c.94-97. Письмові 

лексичні вправи (7). Журнал 

30.03 - 3.04 

Самостійне 

виконання 

завдання. 



Claire Miquel. Vocabulaire 

progressif… 15 урок “Santé 

passe richesse”. Опрацювання 

лексики. Письмове виконання 

лексичних вправ (10) с.271-

277. Підручник “Français 

accéléré”… 

Скап-

консультації 

 


