
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ 

навчальних дисциплін  

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

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету 

імені Івана Франка № 0-26 від 12 березня 2020 року)  

Теми на самостійне опрацювання  

на період карантину (12.03.2020-03.04.2020)  

Викладач: к.ф.н. Демчук Н.М. 

 
Навчальний предмет,  

курс, факультет 

Теми на опрацювання та терміни здачі 

письмових робіт 

Актуальні тенденції сучасної 

французької мови (3 курс, 

Французька філологія, 

Факультет іноземних мов) 

1. Пріоритети вивчення французької мови: 

- La place pour la langue française dans le 

monde de la recherche ? 

- le français devient la 3e langue utilisée dans 

le monde 

Письмова робота по темі Пріоритети 

вивчення французької мови: написати 

резюме прослуханих текстів за вказаними 

Інтернет-посиланнями.  

Термін здачі: до 20.03.2020- надіслати на 

ел. пошту nathalie.demchuk@gmail.com 

2. Поняття макро- та мікролінгвістики. 

Усне опрацювання теми.  

Термін опрацювання: до 27.03.2020р. 

3. Фактори лінгвістичної диверсифікації: 

мова молоді. Усне опрацювання теми.  

Термін опрацювання: до 03.04.2020р. 

Друга іноземна мова 

(французька) (1 курс, 

Англійський переклад, 

Факультет іноземних мов) 

Граматичні вправи з підручника             

Є.В. Комірна, О.П. Самойлова «Manuel de 

français»: уроки 1-4  

Урок 1: впр. 3,  

Урок 2:  впр. 9,  

Урок 3: впр. 5, 6, 7, 8 

Урок 4: впр. 5, 6,7,9,10 

Термін здачі: до 03.04.2020 - надіслати на 

ел. пошту nathalie.demchuk@gmail.com 
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ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ 

навчальних дисциплін  

у період запровадження карантину з 04 по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету 

імені Івана Франка № 0-26 від 12 березня 2020 року)  

Теми на самостійне опрацювання  

на період карантину (04.04.2020-24.04.2020)  

Викладач: к.ф.н. Демчук Н.М. 

 

Навчальний предмет,  

курс, факультет 

Теми на опрацювання та терміни здачі 

письмових робіт 

Актуальні тенденції сучасної 

французької мови (3 курс, 

Французька філологія, 

Факультет іноземних мов) 

1. Сучасна реформа в орфографії 

французької мови Письмова робота по 

темі Сучасна реформа в орфографії 

французької мови: написати резюме 

опрацьованих текстів за вказаними 

інтернет-посиланнями.  

Термін здачі: до 10.04.2020- надіслати на 

ел. пошту nathalie.demchuk@gmail.com 

2. Поняття мовної спільноти. 

 Усне опрацювання теми.  

Термін опрацювання: до 17.04.2020р. 

3. Комунікативний критерій, як один із 

основних у лінгвістиці.  

Усне опрацювання теми.  

Термін опрацювання: до 24.04.2020р. 

Друга іноземна мова 

(французька) (1 курс, 

Англійський переклад, 

Факультет іноземних мов) 

Граматичні вправи з підручника Є.В. 

Комірна, О.П. Самойлова «Manuel de 

français»: уроки 5-6  

Урок 5: впр. 7-13,  

Урок 6:  впр. 7-11.  

Термін здачі: до 10.04.2020 - надіслати на 

ел. пошту nathalie.demchuk@gmail.com 

Урок 7: впр. 5-16,  

Урок 8:  впр. 5-16.  

Термін здачі: до 24.04.2020 - надіслати на 

ел. пошту nathalie.demchuk@gmail.com 
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