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«Друга іноземна мова (французька)» 
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Прізвище І.П.
викладача

Навчальна
дисципліна

Завдання Форма контролю
1 тиждень

доц.Вигнанська
Ірина

Михайлівна 

 Друга іноземна
мова

(французька)

III курс
Переклад

(англійська)

Compétence linguistique 
Le bilinguisme, les causes de l’envahissement de
la langue française par les mots anglais
Опрацювання  різножанрових  аутентичних
текстів.  Читання,  переклад,  відповіді  на
питання,  переказ  тексту «Tous  bilingues,  you
too», «Nous sommes tous polyglottes».
Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF:
Підруч.  для вищ.навч.закл.  /  Галина
Флорієвна  Драненко.  –  К.  Ірпинь:  ВТФ
«Перун», 2002 – 232 с. 
Production  orale:  Les  causes  et  les
conséquences du bilinguisme dans votre pays
Production  écrite: Pourquoi  avez-vous  choisi
comme  première  langue  étrangère  l’anglais  /  le
français? 
Compétence  grammaticale   Plus-que-parfait.
Futur dans le passé. Formation. Emploi. 
 Marie-Pierre  Caquineau-Gunduz,  Yvonne
Delatour, Jean-Pierre Girodon Les 500 exercices
de grammaire. Hachette, 2007. - 256 p. (p. 86)
 Maia  Gregoir,  Odile  Thiévenaz  Grammaire
progressive du français avec 600 exercices. Niveau
intermédiaire / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz CLE
International, 2005. - 255p. (p.204-205 Ex.1-4) 
 Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Грамматика
французского  языка.  Практический  курс:
Учебник  для  институтов  и  факультетов
иностранных языков. – 12-е изд., стереотипное. –
Москва: Нестор Академик Паблишерз,  2003.  –
580 с. (pp.232-235 Ex. 1-8, p.195 Ex.1-3) 

Skype, Viber, WhatsApp,
email.

Самостійна робота. 

У  разі  виникнення
запитань та  погодження
часу  он-лайн
консультацій слід писати
на  електронну  пошту
викладача 

2 тиждень
Compétence linguistique
Message publicitaire et son utilisation. Publicité:
le choix du plus fort
Читання,  переклад,  відповіді  на  питання,
переказ тексту «Grandes surfaces: leurs astuces
pour nous faire dépenser plus» 
Production  orale: A  quoi  sert  la  publicité?
Quelles sont les spécificités de la publicité à la
télé, à la radio et sur une affiche? 
Production  écrite: Création  de  votre  propre
publicité. 
Anne-Marie Hingue, Karine Ulm Dites-moi un peu
Methode  pratique  de  français  oral.  -  Presses
universitaire de Grenoble. 2005.-75p. (pp.62-66)
Compétence  grammaticale  Concordance des

Skype, Viber, WhatsApp,
email.

Самостійна робота. 

У разі  виникнення
запитань та  погодження
часу  он-лайн
консультацій слід писати
на  електронну  пошту
викладача 



temps de l’indicatif. Discours direct / indirect 
Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Грамматика
французского  языка.  Практический  курс:
Учебник  для  институтов  и  факультетов
иностранных языков. – 12-е изд., стереотипное. –
Москва: Нестор Академик Паблишерз,  2003.  –
580 с. (pp, 244-248 Ex. 1-10, pp. 248- 251 Ex.1-4) 

3 тиждень
Compétence linguistique
La publicité comme matériel authentique  (сopie
- ex. 1, 2 ,3)
Читання,  переклад,  відповіді  на  питання,
переказ тексту «L’art de bien vendre». 
Production orale: Les effets positifs ou négatifs
de la publicité sur notre société, sur les enfants.
Production  écrite:  Créer  des  slogans  (pour  un
métier intéressant, pour les langues étrangères, pour
les études à l’université en Angleterre). Faire des
images publicitaires pour illustrer un de vos slogans.
Перегляд  відео  повідомлення  рекламно-
презентаційного  змісту  з  метою виокремлення
конкретної фактичної інформації: «Des logos à
gogo». 
https://www.youtube.com/watch?v=WlR40mtL1zM
Вигнанська  І.М.  Методичні  вказівки  та
навчальні  завдання  з  французької  мови  як
другої  іноземної  для  студентів  факультету
іноземних  мов  /  І.М.  Вигнанська.  -  Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 76с. (pp. 9-16
Ex.1-18)
Compétence  grammaticale   Discours  indirect.
Question indirecte
Michèle  Boularès,  Jean-Louis  Frérot  Grammaire
progressive  du  français  avec  400  exercices  /
Boularès  Michèle,   Frérot  Jean-Louis. -  CLE
Interantional, 2012. - 246 p. (pp. 94 – 99 Ex. 1-3)
Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Грамматика
французского  языка.  Практический  курс:
Учебник  для  институтов  и  факультетов
иностранных языков. – 12-е изд., стереотипное. –
Москва: Нестор Академик Паблишерз,  2003.  –
580 с. (pp. 369-372  Ex.1-9, pp. 373 – 377 Ex. 1-12,
p.378 Ex.1-3)

Skype, Viber, WhatsApp,
email.

Самостійна робота. 

У разі  виникнення
запитань та  погодження
часу  он-лайн
консультацій слід писати
на  електронну  пошту
викладача 

https://www.youtube.com/watch?v=WlR40mtL1zM
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Прізвище І.П.

викладача
Навчальна
дисципліна

Завдання Форма контролю
1 тиждень

доц.Вигнанська
Ірина

Михайлівна

 Іноземна мова
(французька)

I курс
факультет
культури і
мистецтв

Compétence linguistique
Опрацювання  тематичної  лексики   Demander  /
indiquer le chemin.   Ma ville natale. Les quartiers de
ma ville.  Découverte touristique d’une ville française:
Bordeaux,  Strasbourg,  la  braderie  de  Lille.  «Des
grandes  villes  francophones  aux  quatre  coins  du
monde». 
Вивчення  комунікативних  конструкцій  для
пояснення місце знаходження та маршруту,  послуг,
виду транспорту, ціни проїзду тощо. Ознайомлення
з  картою  метро  Парижа.  Орієнтування  в  місті.
Дорожній рух. 
Aналіз  тексту  «Deux  villes  à  découvrir» Читання,
переклад, відповіді на питання, переказ.
Production orale: Les moyens de transports de tous
les jours. L’itinéraire de votre maison à l’Université.
Production écrite: Présentation du quartier de votre ville.
Consignes:  prendre  des  photos  du  quartier,  des  lieux
préférés, des moyens de transports utilisés etc.
Marion Alcazar, Céline Braud Le nouvel  édito Niveau A1.
/ Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile
Pinson.  - Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p. (pp.33-
45)
Compétence grammaticale 
Присвійні  прикметники.  Дієслово  aller.  Злиття
означеного  артикля  з  прийменниками  à.  Злиття
означеного  артикля  з  прийменником  «à»
Прийменники  (à, au, en) з географічними назвами.
Питальне  речення  зі  складною  інверсією.
Питальний  прикметник  quel.   Три  групи  дієслів.
Керування дієслів. 
Marie-Pierre  Baylocq,  Stéphanie  Brémaud ;  Stefano
Campopiano,  Clara  Cheilan,  Erwan  Dambrine,  Cécile
Pinson Le nouvel  Edito Niveau A1. Cahier d’acitivés. -
Les éditions Didier, Paris, 2016.- 125 p. (pp.13-22)

Skype, Viber,
WhatsApp, email.

Самостійна робота.

У  разі  виникнення
запитань  та
погодження  часу
он-лайн
консультацій  слід
писати  на
електронну  пошту
викладача 

2 тиждень
Compétence linguistique
Опрацювання тематичної лексики Le restaurant. La
carte. Le menu. Le magasin d’alimentation.
Вивчення  комунікативних  конструкцій  для
здійснення  замовлення  у  ресторані,  вміння
спілкуватися у магазині
Особливості кухні франкомовних країн.
La  consommation  et  la  cuisine  en  France (cuisine
nationale). 
Aналізу  тексту  Qu’est  ce  que  vous  mangez ?
Читання, переклад, відповіді на питання, переказ.
Production  orale: Vous  discutez  des  achats  à  faire
pour un pique-nique de dimanche.

Skype, Viber,
WhatsApp, email.

Самостійна робота.

У разі  виникнення
запитань  та
погодження  часу
он-лайн
консультацій  слід
писати  на
електронну  пошту
викладача 



Production écrite: Écrire une recette du plat préféré.
Marion Alcazar, Céline Braud Le nouvel  édito Niveau A1.
/ Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile
Pinson.  - Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p. (pp.47-
60)
Compétence  grammaticale Однина  та  множина
іменників.  Відмінювання  дієсловa  «faire».
Безособовий  зворот il  y  a.  Частковий  артикль.
Займенник en.
Marie-Pierre  Baylocq,  Stéphanie  Brémaud ;  Stefano
Campopiano,  Clara  Cheilan,  Erwan  Dambrine,  Cécile
Pinson Le nouvel  Edito Niveau A1. Cahier d’acitivés. -
Les éditions Didier, Paris, 2016.- 125 p. 
(pp.23-32)

3 тиждень
Compétence linguistique
Опрацювання  тематичної  лексики   Lа mode
vestimenatire. Dans le magasin de vêtements. Soldes.
Вивчення  комунікативних  конструкцій  для
висловлення вподобань у одязі,  ціна,  стиль одягу,
аксесуари, знижки.
Aналіз тексту  «Le célèbre tee-shirt  blanc à rayures
est un symbole de la France. Histoire de la marinière»
Читання, переклад, відповіді на питання, переказ.
Production  orale: Décrire  les  vêtements  de  votre
voisin. 
Production écrite: Un vêtement «symbole» de votre pays.
Marion Alcazar, Céline Braud Le nouvel  édito Niveau A1.
/ Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile
Pinson.  - Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p. (pp.61-
73)
Compétence grammaticale 
Вказівні  займенники.  Число.  Рід,  місце
прикметника.  Близький  майбутній  час  /  недавній
минулий час. Погода (безособові звороти).
Marie-Pierre  Baylocq,  Stéphanie  Brémaud ;  Stefano
Campopiano,  Clara  Cheilan,  Erwan  Dambrine,  Cécile
Pinson Le nouvel  Edito Niveau A1. Cahier d’acitivés. -
Les éditions Didier, Paris, 2016.- 125 p. 
(pp. 33-42)

Skype, Viber,
WhatsApp, email.

Самостійна робота.

У разі  виникнення
запитань  та
погодження  часу
он-лайн
консультацій  слід
писати  на
електронну  пошту
викладача 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова (французька)» 
Факультет культури і мистецтв

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)
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викладача
Навчальна
дисципліна

Завдання Форма контролю
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доц.Вигнанська
Ірина

Михайлівна

 Іноземна мова
(французька)

II курс
факультет
культури і
мистецтв

Compétence linguistique
Опрацювання тематичної лексики  Qu’est ce que la
Francophonie?
Читання, переклад, відповіді на питання, переказ. La
francophonie  et  le  dialogue  des  cultures Les  pays
francophones. 
Production orale: Des grandes villes francophones aux
quatre coins du monde. Que savez-vous d’autre au sujet
de  la  Francophonie?  Existe-t-il  une  organisation
similaire liée à votre langue?Tour du monde en français
 Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig Panorama. Méthode
de français. - CLE Intenational, 2001. - 190p. (pp. 160-
161)
Compétence grammaticale 
Passé  composé.  Formation.  Emploi  Passé  composé
дієслів, що відмінюються з être. Узгодження participe
passé дієслів, що відмінюються з avoir. 
Maia Gregoir, Odile Thiévenaz Grammaire progressive du
français avec 600 exercices. Niveau intermédiaire / Maia
Gregoir, Odile Thiévenaz CLE International, 2005. - 255 p.
(pp. 164-179)
Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Французский  язык:
учебник  для  институтов  и  факультетов  иностранных
языков / И.Н Попова,Ж.А. Казакова, Г.М.Ковальчук. -21
изд.,  исправленное.-  Х.:  ТОВ Нестор  Академик
Паблишерз, 2006. – 576 с. (pp. 265-268 Ex. 1-21, pp.268-
269 Ex.1-7, pp.270-271 Ex. 1-9)

Skype, Viber,
WhatsApp, email.

Самостійна робота.

У разі  виникнення
запитань  та
погодження  часу
он-лайн
консультацій  слід
писати  на
електронну  пошту
викладача 

2 тиждень
Compétence linguistique
Опрацювання  тематичної  лексики   Les  médias.  La
presse française quotidienne. Le rôle de presse dans le
monde contemporain. 
Aналізу  тексту  «Le  livre  est  aussi  une  marchandise»
Читання, переклад, відповіді на питання, переказ.
(rubriques favorites, les quotidiens et magasines lus, la
liberté de la presse). 
Jacky  Girardet,  Jean-Marie  Cridlig  Panorama  1.
Méthode de français. - CLE Intenational, 2001. - 190p.
(pp. 152-153)
Production écrite: Le développement du multimédia réduit
la place du livre dans les loisirs
Compétence  grammaticale Passé  composé
займенникових дієслів
Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Французский  язык:
учебник  для  институтов  и  факультетов  иностранных
языков / И.Н Попова,Ж.А. Казакова,Г.М.Ковальчук. -21-
у  изд.,  исправленное.-  Х.:  ТОВ Нестор  Академик
Паблишерз, 2006. – 576 с. (pp. 298-300 Ex. 1-13)

Skype, Viber,
WhatsApp, email.

Самостійна робота.

У разі  виникнення
запитань  та
погодження  часу
он-лайн
консультацій  слід
писати  на
електронну  пошту
викладача 

3 тиждень

https://books.google.com.ua/books?id=wO2cy0uakMkC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Qu%E2%80%99est+ce+que+la+Francophonie&source=bl&ots=xWmYyFaKTy&sig=Om4fr2kjAVwf2-TxVeZ4IGMiZgM&hl=uk&sa=X&ved=0CFYQ6AEwCTgoahUKEwi2t4_3rPDIAhWE8XIKHYXQDgw
https://books.google.com.ua/books?id=wO2cy0uakMkC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Qu%E2%80%99est+ce+que+la+Francophonie&source=bl&ots=xWmYyFaKTy&sig=Om4fr2kjAVwf2-TxVeZ4IGMiZgM&hl=uk&sa=X&ved=0CFYQ6AEwCTgoahUKEwi2t4_3rPDIAhWE8XIKHYXQDgw


Compétence linguistique
Опрацювання тематичної лексики  La publicité et nos
rêves, 
Читання,  переклад,  відповіді  на  питання,  переказ
тексту «La publicité, miroir de nos rêves» 
Production  orale: A  quoi  sert  la  publicité?  Les
spécificités de la publicité à la télé, à la radio.
Production écrite: Création de votre propre publicité avec
les slogans. Faire des images publicitaires pour illustrer un
de vos slogans.
Anne-Marie  Hingue,  Karine  Ulm  Dites-moi  un  peu
Methode pratique de français oral. - Presses universitaire de
Grenoble. 2005.-75p. (pp.62-66)
Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig Panorama 1. Méthode de
français. - CLE Intenational, 2001. - 190p. (pp. 146-162)
Compétence  grammaticale  Imparfait.  Formation.
Emploi.
Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Французский  язык:
учебник  для  институтов  и  факультетов  иностранных
языков / И.Н Попова,Ж.А. Казакова,Г.М.Ковальчук. -21-
у  изд.,  исправленное.-  Х.:  ТОВ Нестор  Академик
Паблишерз, 2006. – 576 с. (pp 332-336 Ex. 1-12)

Skype, Viber,
WhatsApp, email.

Самостійна робота.

У разі  виникнення
запитань  та
погодження  часу
он-лайн
консультацій  слід
писати  на
електронну  пошту
викладача 


