
ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША ІНОЗЕМНА МОВА 

(ФРАНЦУЗЬКА)» 

НА ПЕРІОД З 12 БЕРЕЗНЯ 2020 ПО 03 КВІТНЯ 2020 

КУРС: 4  СЕМЕСТР: 8 

 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) 

ОПП: Французька мова та література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Факультет: іноземних мов 

Кафедра: французької філології 

Викладач: доц. Ярошко Н.С. 

 

Опорні матеріали: 

Підручники 

1. Бабінчук І.І. Підручник з французької мови для старших курсів французької філології. – 

Львів, 2009. 

2. Бабінчука І.І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови. – 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 280 с. 

 

№ Дата 

проведення 

Тема Форма 

проведення 

Термін 

виконання 

1  

16 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Texte 1. À quoi reconnaît-

on un bon prof? + les 

exercices sur les 

phraséologismes “Nez”» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

16 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

2  

18 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Le contrôle de 

l’assimilation des 

phraséologismes avec 

“Nez” + les exercices de 

traduction + Lecture du 

texte 2 Quels sont les 

défauts d’un mauvais 

prof ?» 

 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

18 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

3  

19 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«La traduction et le résumé 

oral du texte 2 + la 

discussion sur le sujet + les 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

 

19 березня 

2020 року 

09.00-10.20 



exercices de substitution 

avec « Nez »» 

групі «Інф-41 

французи» 

 

4  

20 березня 

2020 року 

12.30-13.50 

 

 

Тема практичного заняття 

«Les phrases comprenant 

des propositions 

subordonnées ou 

hypothétiques» (Partie 1) 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

20 березня 

2020 року 

12.30-13.50 

5  

23 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Texte 3 Témoignages de 

reconnaissance: lecture, 

analyse, traduction écrite + 

redaction écrite d’un 

témoignage personnel» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

23 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

6  

25 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

 

Тема практичного заняття 

«Les exercices de 

recapitulation de l’Unite 

“Que valent les profs?”» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

25 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

7  

26 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Texte 1. La situation des 

femmes sur le marché de 

travail: lecture, analyse, 

traduction du texte + 

discussion sur le sujet + 

traduction de français en 

ukrainien des phrases avec 

les phraséologismes avec 

“Pied” 

» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

26 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

8  

27 березня 

2020 року 

12.30-13.50 

 

 

Тема практичного заняття 

«Lecture individuelle 

(partie 1 – 100 pages)» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

26 березня 

2020 року 

12.30-13.50 

 



 

9  

30 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Le résumé oral du texte 1 

+ Texte 2. Les bastions 

masculins à éviter et le 

machismo: lecture, analyse 

du texte» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

30 березня 

2020 року 

09.00-10.20 

10  

01 квітня 2020 

року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Traduction écrite, résumé 

oral du texte 2 + le travail 

sur la signification des 

phraséologismes avec 

“Pied”» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

01 квітня 2020 

року 

09.00-10.20 

11  

02 квітня 2020 

року 

09.00-10.20 

 

Тема практичного заняття 

«Le contrôle de la bonne 

assimilation des 

phraséologismes avec 

“Pied” + les exercices de 

substitution et de traduction 

de l’ukrainien en français» 

 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

02 квітня 2020 

року 

09.00-10.20 

12  

03 квітня 2020 

року 

12.30-13.50 

 

Тема практичного заняття 

«Les phrases comprenant 

des propositions 

subordonnées ou 

hypothétiques» (Partie 2) 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі «Інф-41 

французи» 

 

 

03 квітня 2020 

року 

12.30-13.50 

 

 



ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗІСТАВНА ФРАЗЕОЛОГІЯ» 

НА ПЕРІОД З 12 БЕРЕЗНЯ 2020 ПО 03 КВІТНЯ 2020 

КУРС: 2  СЕМЕСТР: 4 

 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька 

ОПП: Французька та англійська мови і літератури 

Факультет: іноземних мов 

Кафедра: французької філології 

Викладач: доц. Ярошко Н.С. 

Опорні матеріали: тексти лекцій (pdf) 

 
№ Дата 

проведення 

Тема Форма 

проведення 

Термін 

виконання 

1  

16 березня 

2020 року 

 

 

Лекція 

«Les phraséologismes 

nominatifs» 

 

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу у 

google-class 

«Phraséologie 

deuxième 

année» 

 

 

До 20 березня 

2020 року 

2  

23 березня 

2020 року 

 

 

Практична робота з теми 

«Les phraséologismes 

nominatifs» 

 

Виконання 

практичної 

роботи у 

google-class 

«Phraséologie 

deuxième 

année» 

 

 

До 27 березня 

2020 року 

3  

30 березня 

2020 року 

 

 

Лекція «Les unités 

phraséologiques 

adjectivales et adverbiales» 

 

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу у 

google-class 

«Phraséologie 

deuxième 

année» 

 

 

До 30 березня 

2020 року 

 



ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА)» 

НА ПЕРІОД З 12 БЕРЕЗНЯ 2020 ПО 03 КВІТНЯ 2020 

КУРС: 1  СЕМЕСТР: 2 

 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська 
ОПП: Англійська та друга іноземні мови і літератури першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

Факультет: іноземних мов 

Кафедра: французької філології 

Викладач: доц. Ярошко Н.С. 

 

Опорні матеріали: 

Підручник та робочий зошит 

1. Alcaraz M., Braud C., Calvez A. Édito A1 : méthode de français / M. Alcaraz, C. Braud, A. 

Calvez. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p. 

2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.-P. Baylocq, S. 

Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p. 

 

№ Дата 

проведення 

Тема Форма 

проведення 

Термін 

виконання 

1  

16 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«Audition: Bienvenue à 

Bordeaux + questionnaire à 

remplir / le lexique des 

curiosités de la ville / Les 

articles définis et indéfinis» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

16 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

2  

18 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«La presentation de sa ville 

/ Audition : Strasbourg et 

son centre-ville + 

questionnaire à remplir / La 

conjugaison des verbes du I 

groupe» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

18 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

3  

19 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«Les explications du trajet / 

Le lexique de la ville et les 

exercices supplementaires / 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

 

19 березня 

2020 року 

10.30-11.50 



Les exercices de grammeire 

supplémentaires de la 

conjugaison des verbes du I 

groupe» 

 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

4  

23 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«Vidéo: Circuler à Montréal 

+ questionnaire à remplir / 

Parler des transports 

municipaux» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

23 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

5  

25 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

 

Тема практичного заняття 

«La lecture du texte “Deux 

villes a découvrir” + le 

questionnaire à remplir / Le 

lexique des transports, les 

expressions courantes» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

25 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

6  

26 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«La lecture du texte “Se 

déplacer à Lille” + le 

questionnaire à remplir / la 

conjugaison des verbes 

“prendre, descender”» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

26 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

7  

30 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«Audition: La Braderie de 

Lille + questionnaire à 

remplir / L’adjectif 

interrogatif « quel » + les 

exercices de grammaire 

supplémentaires» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

30 березня 

2020 року 

10.30-11.50 

8  

01 квітня 2020 

року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«Lecture du texte: À pied 

ou en bus + questionnaire à 

remplir / Le masculine et le 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

 

01 квітня 2020 

року 

10.30-11.50 



féminin des professions / Le 

lexique des professions / 

Les chiffres 100-1 000 000» 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

9  

02 квітня 2020 

року 

10.30-11.50 

 

Тема практичного заняття 

«Le cours bilan du thème 

“Les déplacements en 

ville”» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Англійці 1 

курс» 

 

 

02 квітня 2020 

року 

10.30-11.50 

 

 



ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОГО 

ФРАНКОМОВНОГО ПИСЬМА ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ» 

НА ПЕРІОД З 12 БЕРЕЗНЯ 2020 ПО 03 КВІТНЯ 2020 

КУРС: 1 МАГІСТРИ  СЕМЕСТР: 2 

 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 
Спеціальність: 035 Філологія 
Спеціалізація: 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша 

французька: французька та друга іноземні мови і літератури 
ОПП: Французька та друга іноземні мови і літератури другого магістерського рівня 

вищої освіти 

Факультет: іноземних мов 

Кафедра: французької філології 

Викладач: доц. Ярошко Н.С. 

Опорні матеріали: тексти лекцій (pdf) 

 
№ Дата 

проведення 

Тема Форма 

проведення 

Термін 

виконання 

1  

13 березня 

2020 року о 

13.20-14.40 

 

 

Тема практичної роботи 

«Les stratégies 

coopératives, non-

coopératives, celles 

d’autoprésentation dans les 

romans féminins: leur 

réalisation verbale et 

stylistique» 

 

 

Он-лайн 

обговорення 

практичної 

роботи у 

skype групі 

«Інф-51» + 

представлення 

відповідей у 

форматі Word 

 

 

13 березня 

2020 року 

2  

19 березня 

2020 року о 

15.00-16.20 

 

 

Тема лекції «La stratégie 

de l’émotivité et ses 

tactiques dans les romans 

féminins de la II moitié du 

XX siècle» 

 

 

Он-лайн 

лекція у skype 

групі 

«Інф-51» 

 

 

19 березня 

2020 року 

3  

26 березня 

2020 року о 

15.00-16.20 

 

 

Тема практичної роботи 

«L’analyse du texte: la 

réalisation de la stratégie de 

l’émotivité et ses tactiques 

dans les romans féminins de 

la II moitié du XX siècle» 

 

Он-лайн 

обговорення 

практичної 

роботи у 

skype групі 

«Інф-51» + 

представлення 

відповідей у 

форматі Word 

 

До 01 квітня 

2020 року 



4  

02 квітня 2020 

року о 15.00-

16.20 

 

 

Тема лекції «Le 

mécanisme de la 

métaphorisation de la 

sphére conceptuelle 

“Homme / Personne”» 

 

 

Он-лайн 

лекція у skype 

групі 

«Інф-51» 

 

 

02 квітня 2020 

року 

 



ПЛАН ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА)» 

(ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ) 

НА ПЕРІОД З 12 БЕРЕЗНЯ 2020 ПО 03 КВІТНЯ 2020 

КУРС: 1  СЕМЕСТР: 2 

 
Галузь знань: 10 Природничі науки, 01 Освіта / Педагогіка, 24 Сфера обслуговування 

Спеціальності: 103 Науки про Землю (географія), 106 Географія, 014 Середня освіта 

(географія), 241 Готельно-ресторанна справа 

ОПП: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Факультет: іноземних мов / географічний факультет 

Кафедра: французької філології 

Викладач: доц. Ярошко Н.С. 

 

Опорні матеріали: 

 

Підручник та робочий зошит 

1. Alcaraz M., Braud C., Calvez A. Édito A1 : méthode de français / M. Alcaraz, C. Braud, A. 

Calvez. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p. 

2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.-P. Baylocq, S. 

Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p. 

 

№ Дата 

проведення 

Тема Форма 

проведення 

Термін 

виконання 

1  

17 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

 

Тема практичного заняття 

«En famille: l’analyse du 

texte, les mots nouveaux / 

Les adjectifs possessifs + 

les exercices de grammaire» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Географи 1 

курс» 

 

 

17 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

2  

20 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

 

Тема практичного заняття 

«Audition: voilà le faire-

part + les exercices sur le 

lexique de la famille» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Географи 1 

курс» 

 

 

20 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

3  

24 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

 

Тема практичного заняття 

«Le passé composé avec le 

verbe auxiliaire “avoir” / les 

exercices supplémentaires 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

 

24 березня 

2020 року 

08.30-09.50 



sur le vocabulaire de la 

famille» 

 

групі 

«Географи 1 

курс» 

 

4  

27 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

 

Тема практичного заняття 

«La vidéo “Les Bouglione” 

+ questionnaire à remplir / 

Les voyelles nasales 

[a]/[o]» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Географи 1 

курс» 

 

 

27 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

5  

31 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

 

Тема практичного заняття 

«L’analyse du texte et de 

l’audition “Les fêtes en 

France” / Les tournures 

présentatives « c’est ... », 

« il / elle est ...» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Географи 1 

курс» 

 

 

31 березня 

2020 року 

08.30-09.50 

6  

03 квітня 2020 

року 

08.30-09.50 

 

Тема практичного заняття 

«L’audition + le 

questionnaire à remplir “Le 

portrait de famille” / 

Décrire une photo 

familiale» 

 

Опрацювання 

практичного 

матеріалу з 

теми у skype 

групі 

«Географи 1 

курс» 

 

 

03 квітня 2020 

року 

08.30-09.50 

 


