
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 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
«Друга іноземна мова (французька)» 

Переклад (англійська)
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)

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


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)
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)
Прізвище І.П.

викладача
Навчальна
дисципліна

Завдання Форма контролю
1 тиждень

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 



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 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

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: Євдокимова І.А. 

Факультет іноземних мов 

Друга іноземна мова (для 2 курсу перекладачів) 

 

Pretérito indefinido. \\ Виконати всі вправи з с. 195-202 з граматичного 

підручника, відповіді надіслати на електронну пошту 

iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua до 30.03.2020 р. 

 

Друга іноземна мова (для 3 курсу перекладачів) 

 

З граматичного підручника: Pretérito Pluscuamperfecto. \\ С.250-253 – 

доробити всі вправи, відповіді надіслати на електронну пошту 

iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua до 26.03.2020 р. 

Potencial Simple. \\ с. 272 – вивчити неправильні дієслова. 

З підручника Uso interactivo del vocabulario: теми 21-22 – вивчити слова. 

 

Теоретичні основи другої іноземної мови (для 3 курсу перекладачів) 

Neologismos, arcaísmos, tabú, eufemismos, jerga. \\ Скайп-конференція о 16:40 

25.03.2020. 

 

Економічний факультет 

Іноземна мова (для першого курсу) 

З граматичного підручника: доробити до кінця тему 4. Відповіді надіслати на 

електронну пошту iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua до 30.03.2020 р. 

mailto:iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua
mailto:iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua
mailto:iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua


Друга іноземна мова (для 3 курсу) 

З підручника DELE A1: впр. 7 – 9. Відповіді надіслати на електронну пошту 

iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua до 30.03.2020 р. 

mailto:iryna.yevdokymova@lnu.edu.ua


 

Зелена Юлія Любомирівна 

асистент кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка  

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Предмет: Друга іноземна мова (французька) 

Факультет: економічний, спеціальність міжнародна економіка 

Курс 2 

Теми : 

1. Journée de travail (термін здачі 18.03.2020) форма – презентації надіслані на телеграм-канал 

- Raconter sa journée (étapes, habitudes, l’heure) 

- Verbes pronominaux au présent de l’Indicatif 

- Les prépositions à et de : aller à et venir de 

2. Habitudes (термін здачі 25.03.2020) форма – скайп-конференція 

- Parler de ses habitudes au travail (tâches quotidiennes, répartition travail-loisirs) 

- Adverbes de fréquence  

- Question: Pourquoi? – Parce que 

3. Rendez-vous des affaires (термін здачі до 02.03.2020) форма – власні планування часу по дням 

тижня, надіслані листом у вигляді заповненої таблиці 

- Fixer un rendez-vous au téléphone, par e-mail (jours de la semaine, le calendrier, les dates, les 

expressions pour communiquer) 

- Verbe pouvoir 

- Verbes impersonnels   

Предмет: Друга іноземна мова (французька) 

Факультет: економічний, спеціальність міжнародна економіка 

Курс 3 

1. Voyages d’affaires (термін здачі 18.03.2020) форма – зробити преклад тексту, скласти по ньому 

діалоги і надіслати на телеграм канал  

- S’informer sur le lieu de destination (collecter et présenter l’information sur l’emplacement, le 

climat, la situation politiqes et administrative d’un pays) 

- Discours indirect au présent 

- Interrogation directe 

2. Se déplacer en ville (термін здачі 25.03.2020) форма – презентації надіслані на телеграм-канал 

- Parler de ses habitudes au travail (s’informer sur les conditions de transport, comprendre et 

expliquer un itinéraire de métro) 



- Prépositions de lieu   

- Impératif 

3. Trouver un bon chemin (термін здачі 01.03.2020) форма – скайп-конференція  

- Demander, comprendre et expliquer un itinéraire dans la rue d’une ville 

- Expressions de lieu (devant, en face, tout droit, au bout de) 

- Imparfait et passé composé   

 

Предмет:Друга іноземна мова (французька) 

Факультет: економічний, спеціальність міжнародна економіка 

Курс 4 

1. Découvrir une entreprise (термін здачі 18.03.2020) форма – зробити преклад тексту, виконати 

зазначені попередньо вправи та надіслати на телеграм канал  

- Identifier un entreprise (reconnaitre une marque, analyser un logo, lire et expliquer des 

graphiques sur les résultats financiers d’une entreprise) 

- Adverbes 

- Nombre cardinaux et ordinaux, expressionss de la variation 

2. Comparer des performances (термін здачі до 25.03.2020) форма – презентації у вигляді таблиць 

та графіків, надіслані на телеграм-канал 

- Analyser et comparer des résultats et des tendances au marché 

- Expressions de la comparaison, de la répartition   

- Pronom en 

3. Réussir dans les affaires (термін здачі до 03.03.2020) форма – скайп-конференція 

- Analyser des techniques des ventes et des résultats financiers (bilan, revenu net, bénéfice net)    

- Lancer un produit, parler des start-up   

- Condition et hypothèse avec si 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальних дисциплін 

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 : Жох Ірина Петрівна 

Група  Предмет  Завдання  Термін 

виконання  

Інп-

11 

друга іноземна 

мова 

(іспанська) 

Tipos de viviendas.  

Características de un piso tradicional.  

До 18.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації  

  Ciudades hispanas.  

Ser, estar, haber.  

До 25.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Horarios habituales. 

Verbos reflexivos 

До 31.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Comida española. 

Verbos irregulares de Presente de 

Indicativo  

До 3.04 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

Іна-

31 

друга іноземна 

мова 

(іспанська) 

Los estereotipos. 

Presente de Subjuntivo. 

До 18.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації  

  Las empresas de bajo coste.  

Condicional Simple 

До 25.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-



консультації 

  Formas de comprar. 

Pretérito Indefinido y Pretérito 

Imperfecto 

До 31.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Marcas españolas. До 3.04 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

Іна-

41 

друга іноземна 

мова 

(іспанська) 

El Spanglish, como uno de los 

fenómenos lingüísticos 

contemporáneos. 

La historia y origen de café. 

До 18.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації  

  El aceite de oliva – alimento y 

medicina. 

El museo del Prado y Francisco de 

Goya como célebre pintor español. 

До 25.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  La ciudad de Barcelona y Gaudí, como 

uno de los representantes del 

Modernismo español. 

Los aztecas, la historia y cultura. 

До 31.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Miguel de Cervantes y su obra maestra 

“El Quijote”. 

До 3.04 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

Іні-21 Емотивна 

фразеологія 

Unidades fraseológicas para hablar de 

dinero.  

До 18.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації  

  Unidades fraseológicas para hablar de До 25.03 



salud. Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Unidades fraseológicas para convivir en 

la sociedad. 

До 31.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Unidades fraseológicas para describir 

una actividad.  

До 3.04 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

 

Осєчко Світлана Миколаївна і Жох Ірина Петрівна (завдання для обох груп)  

Група  Предмет  Завдання  Термін 

виконання  

Іні-21 перша іноземна 

мова 

(іспанська) 

 Las personas: su físico, su carácter y 

sus relaciones. 

Presente de Subjuntivo 

До 18.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації  

  Viviendas y muebles. 

Concordancia de tiempos 

До 25.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Cultura, tiempo libre y deportes. 

Condicional Simple 

До 31.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  Cuerpo y salud. 

Modo Imperativo  

До 3.04 

Письмово 

виконані 

завдання, 



скап-

консультації 

 

План повторного вивчення навчальної дисципліни 

Студент  Предмет  Завдання  Термін 

виконання  

Кобзар 

Катерина 

Іні-21 

перша 

іноземна мова 

(іспанська) 

 El ocio, los viajes, las 

comunicaciones. 

Condicional Simple 

Заняття в режимі скап-конференції 

16.03 о 15.00 

До 18.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації  

  Comprar, ir de compras y comer 

fuera.  

Concordancia de tiempos. Estilo 

directo e indirecto 

Заняття в режимі скап-конференції 

23.03 о 15.00 

До 25.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

  El trabajo. 

Presente de Subjuntivo  

Заняття в режимі скап-конференції 

26.03 о 13.30 

До 31.03 

Письмово 

виконані 

завдання, 

скап-

консультації 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «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)  
 

ІІ курс англійської філології. 
 Unité 1 Vivre ensemble 

    

Grammaire et 

vocabulaire 

Travail individuel 

   

Date 

   

Dossier 1. La cuisine et la 

consommation 
Compréhension orale : 

Comprendre un entretien 

radio sur l’art de la table  

 

 

  

 

 

Le passé : imparfait 

/passé composé. 

Le subjonctif 

présent : expression 

du conseil, de 

l’ordre, de la 

permission, de 

l’interdiction. 

La restauration, 

l’alimentation. 

Les exercices de 

grammaire 

L’interprétation 

écrite du texte « Les 

belles manières ». 

17.03.2020  15h00  

conférence en ligne, par 

mails   

Compréhension écrite : 

Comment les Français 

reçoivent chez eux. La 

cuisine ukrainienne. 

 

Comprendre des 

conseils sur le savoir 

vivre. L’emploi de 

l’article partitif. 

L’article et la 

préposition de.  

Les exercices de 

grammaire. La 

réponse par écrit aux 

questions sur les 

textes.  

 

19.03.2020 13h30, 

24.03.2020 15h00 

conférence en ligne, par 

mails   

 Compréhension écrite : 

La consommation et la 

cuisine en France. 

Révision des 

exercices de 

grammaire et de 

vocabulaire. 

Evaluation des 

connaissances. 

26.03.2020 15h30 

par mails   

Unité 2 La maison  - Le 

logement. 

Demander des informations 

sur un logement.  

 

Vocabulaire et 

grammaire. 

Le futur, le 

conditionnel.   

Les exercices de 

vocabulare et de 

grammaire. 

 

31.03.2020 13h30 

conférence en ligne, par 

mails   

Production orale : Décrire le 

logement de ses rêves. 

Compréhension orale     

 

 Le subjonctif présent 

après l’expression 

des sentimennts. 

Les exercices de 

grammaire 

 

02.04.2020 15h00 

conférence en ligne, par 

mails   

 

5 курс англійської філології. 
Etude du texte “Anatole 

Rousseau constitue le 

gouvernement » d’après 

M.Druon.   

Vocabulaire et 

grammaire.  

 

Les exercices de 

vocabulaire et de 

conversation. 

13.03.2020 18h00 

conférence en ligne, par 

mails   

Etude du texte “Les Grandes 

Familles” » d’après 

M.Druon.   

 Vocabulaire et 

grammaire.  

 

 

Les exercices de 

vocabulaire et de 

conversation.  

 

20.03.2020 16h40 

conférence en ligne, par 

mails   

Etude du texte “Les carnets 

du Major Thonpson » d’après 

Pierre Daninos. La traduction 

du texte par ecrit.  

 Vocabulaire et 

grammaire.  

 

Les exercices de 

grammaire. 

La traduction du 

texte par ecrit. 

27.03.2020 18h00 

conférence en ligne, par 

mails   

 

 

 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Перша 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 : Чапля Ольга Степанівна 

Основна мова (французька) магістри 1-курс 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net Telegram група  

 

16.03-16.03 (дві пари) 

Analysez un article : « Dans Wuhan frappée par le coronavirus, la détresse des 

patients ».  

Choisir un article sur le thѐme actuel. 

Exercices C2 - Cadre européen commun de référence - p. 68. 

La lecture à domicile : Camus. L’étranger. Chapitre 5-6. 

 

23.03 Analysez un article : 

1. « Un bébé infecté par le virus chinois guéri sans avoir pris de médicaments ». 

2. « Les amoureux font face à l’épidémie coronavirus ». 

Presenter un article ou la vidéo sur le thѐme choisi. 

Exercices C2 – Cadre européen commun de référence. – p.133. 

La lecture à domicile : Camus. L’étranger. Chapitre 7-8. 

 

30.03 - 30.03 (дві пари) 

Analysez un article : «  L’affaire Skripal. Qui est Sergueї Skripal, l’ex-espion 

empoisonné à Salisbury ? » 

Presenter un article ou la vidéo sur le thѐme choisi. 

Exercices C2 – Cadre européen commun de référence. – p.158. 

La lecture à domicile : Camus. L’étranger. Chapitre 9. 

  

 

 

 

mailto:Olyachalya@ukr.net


Практика перекладу з другої іноземної мови (французька). Магістри 1 

курс. 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net  Telegram група  

17.03-18.03  

SAISON 3. Méthode de français. 

Les thѐmes : Parlez de travaux. 

Le texte : Une année de citoyens. (p.134) 

S’informer : Réagir à un mensonge. 

S’exprimer : Participer à un interrogatoire. (p.142) 

Le grammaire : Le passé simple. 

Activités – p.140. 

 

24.03-25.03  

SAISON 3. Méthode de français. 

Unité 7. (p.144-145) 

Les thѐmes : Écrire un témoignage sur un blog. 

Exercices – p.141. 

 Réaliser une chaine d’écriture sur une histoire collective. 

Les thѐmes à choisir : Une histoire intéressante. Refléchissez ensemble aux étapes du 

déroulement d’une histoire commune. 

 

31.03 

SAISON 3. Méthode de français. 

Unité 8 (p.153) 

Les thѐmes : Protéger le patrimoine. 

S’informer : Portez un jugement de valeur. 

Exercices – Écrire la critique d’une série télévisée. 

Le texte à étudier : Le patrimoine et immatériels. 

Exercices – p.141 
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Друга мова (французька) переклад 2 курс. 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net  Telegram група  

 

17.03/17.03 (дві пари) 

Édito. Méthode de française A1 Unité 7 

 Les thѐmes à raconter : Mon appartement. Nouvel appartement, nouvelle vie. 

 (p. 103-106) 

Le grammaire. Passé composé. La conjugaision des verbes du I-ier et du II-iѐme 

groupe. Les prépositions de lieu (p.106) 

Exercices – p.106-107 Édito 

Présentation du thѐme à reconter. 

 

19.03 

Édito. Méthode de française A1. Unité 8. Les thѐmes à raconter  : Bonne vacance ! Je 

réserve les billets. (p.117-119) 

Le grammaire. Passé composé. . La conjugaision des verbes du III-iѐme. 

Exercices – p. 125 

Preparez un projet de vacances. 

 

24.03/24.03 (дві пари) 

Édito. Méthode de française A1. 

Le thѐme à raconter : L’art de faire valises. (p.120-121) 

Le grammaire. L’imparfait des verbes impersonnels. 

Exercices – p.126. Écrire une liste de voyage. 

 

26.03  

Édito. Méthode de française A1. 

 Les thѐmes à raconter  : Vacances ratée. A l’aéroport.  (p.124-125) 

Vocabulaire p.127 

Le grammaire. La comparaison. 

mailto:Olyachalya@ukr.net


 

Exercices – p.119, p.126 

 

31.03/31.03 (дві пари) 

Édito. Méthode de française A1. Unité 9 

Les thѐmes à raconter : Quelle journée ! Pour se plaindre ou plaindre quelqu’en. 

Le grammaire. Le passé composé des verbes prominaux (p.133) 

Exercices – p.133 

 

2.04  

Édito. Méthode de française A1. 

Le thѐme à raconter : Panne de voiture, quelle sont les rѐgles. (p.134) 

Le grammaire : L’obligation et l’interdiction. (p.135) 

Exercices – p.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецкурс Основи викладання другої іноземної мови (лексикологія, 

лінгвокраїнознавство). 

Інформаційні джерела: Olyachalya@ukr.net  Telegram група  

 

18.03 

E. Tchesnovitch. La lexicologie française. 

La structure sémantique du mot et la stucturation du lexique p.45-46. 

Trouvez les omonymes pour les mots :le sommet, l’organisation, le secteur. 

 

25.03 

Civilisation française. Apprendre sur l’art français : l’impressionnisme et ses 

représantants : J.-C. Monnet, A. Renoir. 

Trouvez les synonymes pour les mots : se promener, parler, marcher. 

 

1.03 

E. Tchesnovitch. Les Champes morpho-sémantiques. Signifiant, signifié, référents 

p.57 

Trouvez et présenter les paronymes français.  
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ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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 : Дмитрасевич Н.І. 

Перша іноземна мова (французька) ІНФ-12 

GRAMMAIRE  

Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire / Maїа Grégoire, Odile 

Thiévenaz. – Paris : CLE International, 2013. – 257 p. 

 

Les verbes pronominaux (pp.122-123).                            Bilan. 17.03 

Les pronoms toniques (pp.132-133).                                Bilan. 20.03 

Les verbes du III-ième groupe (pp. 108-121).                  Traduction écrite. 27.03 

Les prépositions et les verbes (pp.160-163).                     Bilan. 30.03 

Les verbes de déplacement (pp. 164-165).                        Traduction écrite. 1.04 

 

VOCABULAIRE 

Alcaraz M. Édito. Méthode de français. Niveau A1 / Marion Alcaraz, Céline Braud, Aurélie 

Calvez, Guillaume Cornuau. – Paris : Didier, 2016. – 215 p. 

 

Vive les soldes! (dvd 4). Un vêtement à succès (p.67).  PE. Est-ce qu’il existe un vêtement ou un 

objet « symbole » en Ukraine? La mode est importante pour vous? 19.03 

Promotion sur les objets connectés (cd 41).    PE. Vous êtes dans un magasin d’objets 

technologiques. Écrivez le dialogue entre le marchand et le client (vous demandez et vous 

donnez des renseignements sur les produits (utilité, prix). 23.03 

Rendez-vous aux objets trouvés (cd 42). Traduction écrite. 31.03 

 

Основи філології 

Мовна ситуація у Франції. Мовна політика французьких урядів. Мовний «якобінізм».  

Тест. 23.03 



Територіальні модифікації французької мови (діалекти та регіональні варіанти 

французької мови). Мови етнічних меншин. Варіанти французької літературної мови 

(причини утворення варіантів літературної мови). Креольські мови як варіант французької 

мови.  

Тест 1.04 

 

Друга іноземна мова (французька) ІНА-41 

Cocton M.-N. Génération B1. Méthode de français / Marie-Noel Cocton. – Paris : Didier, 2016. 

– 214 p. 

Parlons d’art (p.C44). Parlons de théâtre (p.106). Les beaux-arts. La peinture. La sculpture. Les 

spectacles. Le théâtre. La musique. La Joconde (pp. 108 – 109). Quelle langue on parle? (p.119). 

Formulez éloges et critiques (cd 045, p.114). Dictée (cd 096).                

 Bilan vocabulaire. 27.03. 

Les pronoms relatifs composés. Le discours et l’interrogation indirects au passé. L’opposition et 

la concession.                                                                                       

Bilan grammaire. 31.03. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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 : Фаріан В.Ю. 
 

Завдання для дистанційного навчання для студентів І курсу 

(англ.переклад): 

1. Тема: Presente de Indic. (verbos regulares). Підручник: Gramática 

española en ejercicios (впр. 1,2,3,4,5; ст. 9-10) Термін виконання: до 

24.03. 

2. Тема: Adjetivo y sustantivo. Palabras de descripción física y personal. 

Письмове завдання: Використовуючи вивчені прикметники та 

іменники написати твір "Mis famosos favoritos" (10 речень).  Термін 

виконання: до 31.03.  

3. Тема: Presente de Indic. (verbos regulares). Підручник: Gramática 

española en ejercicios (впр. 6,7; ст.11-12) Термін виконання до 03.04. 

Виконані завдання у вордівському документі надсилайте на мою 

електронну адресу: vitaliafarian@gmail.com 

 

Завдання для дистанційного навчання для студентів ІІ курсу 

(англ.переклад): 

1. Тема: Imperfecto e Indefinido de Indic. (verbos regulares e 

irregulares). Підручник: Gramática española en ejercicios (впр.5,6; 

ст.228-229). Термін виконання: до 19.03. 

2. Тема: Lectura de casa: "Hombre del bar". Підручник: Lecturas 

graduadas. Завдання: прочитати текст (26-33 ст.), виконати впр.до 

тексту (33-36 ст.) Термін виконання до 02.04. 

Виконані завдання у вордівському документі надсилайте на мою 

електронну адресу: vitaliafarian@gmail.com 

 

Завдання для дистанційного навчання для студентів ІІІ курсу 

(англ.переклад): 

1. Письмове завдання, написати твір  на тему: 

 "¿Somos dependientes de las tecnologías? ¿Cuál es tu opinión? " 

обсягом (15-20 речень) Термін виконанн: до 23.03. 

2. Тема: Imperfecto e Indefinido de Indic. (verbos regulares e 

irregulares). Підручник: Gramática española en ejercicios (впр. 5,6; 

ст.228-229). Термін виконання: до 30.03. 

Виконані завдання у вордівському документі надсилайте на мою 

електронну адресу: vitaliafarian@gmail.com 

mailto:vitaliafarian@gmail.com
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ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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) 

Теми на самостійне опрацювання на період карантину (12.03.2020-03.04.2020) 

Викладач: доц. Кабов А.В. 

 

Навчальний предмет, курс, 

факультет 

Теми на опрацювання та терміни 

здачі письмових робіт 

Видатні постаті та їх роль у розвитку 

іспанської мови (3 курс, іспанська 

філологія, факультет іноземних мов) 

1) Antonio de Nebrija (статті: Antonio 

de Nebrija; Nebrija y su tiempo: la 

construcción de la lengua). 

Письмова робота по темі Antonio de 

Nebrija (написати контрольну роботу 

за допомогою сервісу Google Forms, 

дата здачі: до 13-10 20 березня) 

2) Juan de Valdés (статті: Valdés y 

Salinas. Dos actitudes frente a la lengua; 

El discurso literario del Diálogo de la 

lengua de Juan de Valdés) 

Письмова робота по темі Juan de 

Valdés (написати контрольну роботу за 

допомогою сервісу Google Forms, дата 

здачі: до 13-10 3 квітня) 

 

2 іноземна мова (іспанська) (5 курс, 

англійська філологія, факультет 

іноземних мов) 

1) DELE B2 Curso completo – págs.80-

85, 86-89; Домашнє читання – Do de 

pecho – вправи після тексту 1,2,3,4 – 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 20 

березня. 

2) DELE B2 Curso completo – págs. 90-

93 - надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 27 

березня.  

3) DELE B2 Curso completo – pág. 94; 

Домашнє читання – Do de pecho – 

вправи після тексту 5,6,7,8,9 – 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua  до 3 квітня. 

 

2 іноземна мова (іспанська) (2 курс, 

міжнародна економіка, економічний 

факультет) 

1) Ser/Estar – вправи на стор. 88-90; 

Vocabulario A1/A2 – стор. 82-85 

(Unidad 19) - надіслати на електронну 

mailto:arkadiy.kabov@lnu.edu.ua
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пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 16  

березня (включно). 

2) Ser/Estar – підсумковий тест 

«Evaluación del progreso», Vocabulario 

A1/A2 – стор. 86-89 (Unidad 20) - 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 18  

березня (включно). 

3) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

стор. 105-107 (граматична теорія – 

Безособові вирази, Герундій), Вправи 

на граматику – 1,2 (стор.107) 

Vocabulario A1/A2 – стор. 90-91 

(Unidad 21) - надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 23  

березня (включно). 

4) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

вправи 3,4,5 на стор.108. Vocabulario 

A1/A2 – стор. 92-93 (Unidad 21) - 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 25  

березня (включно). 

5) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

опрацювати вправи на стор. 109-110. 

Vocabulario A1/A2 – стор. 94-95 - 

(Unidad 22) - надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 30  

березня (включно). 

6) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

опрацювати вправи на стор. 111-112, 

114 (текст Las tapas, Los pinchos). 

Vocabulario A1/A2 – стор. 96-97 - 

(Unidad 22) - надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 1  

квітня (включно).  

 

2 іноземна мова (іспанська) (4 курс, 

англійська філологія, факультет 

іноземних мов) 

1) Граматичні вправи з підручника 

«Para practicar el Indicativo y el 

Subjuntivo» - Oraciones condicionales – 

págs. 114-123, 124-130, 130-134.  

 

Опрацювати граматичну теорію 

Correlación de tiempos de Indicativo y 

Subjuntivo – págs. 152-155  

 

2) Опрацювати тексти для розмовних 

mailto:arkadiy.kabov@lnu.edu.ua
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тем : Historia del café, Oro líquido, El 

museo del Prado y Francisco de Goya, La 

ciudad de Barcelona y Antonio de Gaudí, 

Los Aztecas, Miguel de Cervantes. 

Весь опрацьований матеріал 

(граматичні вправи та перекладені 

тексти) надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 31  

березня (включно).  

Основи філології (1 курс, іспанська 

філологія, факультет іноземних мов) 

1) Контрольна робота по темі № 3 

(Структура мови. Синхронія і 

діахронія) за допомогою сервісу 

Google Forms, дата здачі: до 11-30 18 

березня). 

2) Соціальна зумовленість мовних 

явищ. Соціолінгвістика. Лексикологія 

та лексикографія. – опрацювання 

теорії. 

3) Контрольна робота по темі № 4 

(Соціальна зумовленість мовних явищ. 

Соціолінгвістика. Лексикологія та 

лексикографія) за допомогою сервісу 

Google Forms, дата здачі: до 11-30 1 

квітня). 
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ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Друга іноземна мова (іспанська)» для ІІ курсу 

спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. 

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 : Хомицька І.І, 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

1 тиждень 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

асист. Хомицька І.І. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Друга  іноземна мова 

(іспанська) 

La excursión de los abuelos Skype, viber, whatsApp 

Граматичні вправи  

ej. 5; 6, pp. 138   
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 
вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 
проводяться по Viber + 

Word, email (переклад) 

Опрацювання 2 текстів 
La comida rápida y la dieta 

mediterránea. 

Las comidas en España. 

Зробити вправу на 
переклад після тексту La 

comida rápida y la dieta 

mediterránea. 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 

Word, email (переклад) 

Граматичні вправи  

(ej. 7-8, pp. 139-140) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації 

проводяться по Viber + 

Word, email (переклад) 

Повторення лексичної 
теми “Comida” та здача 

слів і виразів. 
1.Marta Baralo, Marta Genís, 

Mª Eugenia Santana  En 

vocabulario А1-А2. 1.800 

раlabras y expresiones útiles. 

– España : Grupo Anaya, S.A., 
2008. 

2. Pedro Tena, María  

Jesús Varela Castillo El bloc. 

Español en imágenes. – 119 p.  

Skype, viber, whatsApp 
 

 

  Граматичні вправи  

Переклад 50 речень (50-

100) ej. 21, pp. 267   
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Word, email 



Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 
 

  2 тиждень 

  Doce a las doce 
Кушнір Оксана. Читання 

різного рівня складності (А2 

/ В1 / В2) = Lecturas 
graduadas (niveles А2 / В1 / 

В2) : навч. посібник / Оксана 

Кушнір, Ольга Маєвська, 

Світлана Осєчко. – 2-ге вид., 

випр. і допов. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 

172 с. 

Skype, viber, whatsApp 

La comida rápida y la dieta 
mediterránea. 

Las comidas en España. 

 

Skype, viber, whatsApp 

Граматичні вправи. 

ej. 1-6 pp.155-156  
  

Помірко Роман. Gramática 
española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
Word, email (переклад) 

Опрацювання тексту  
La estudiante 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber 

Граматичні вправи  
ej. 7-10 pp.157-158 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
Word, email (переклад) 

Опрацювання лексичної 

теми “La salud, la hiegiene 

y la alimentación”  
pp. 55-59 

Mónica García-Viñó 

Sánchez Preparación al 

diploma de español. Nivel  
A2. –Madrid: Edelsa, 2012. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 
проводяться по Viber + 

Word 

  Опрацювання тексту  

Tortilla de patatas 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації 



проводяться по Viber 

  3 тиждень 

  Doce a las doce 
Кушнір Оксана. Читання 

різного рівня складності (А2 

/ В1 / В2) = Lecturas 

graduadas (niveles А2 / В1 / 

В2) : навч. посібник / Оксана 

Кушнір, Ольга Маєвська, 

Світлана Осєчко. – 2-ге вид., 

випр. і допов. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 

172 с. 

Skype, viber, whatsApp 

La estudiante Skype, viber, whatsApp 

Переклад 100 речень 

 (ej. 21, pp. 162-163)  
Помірко Роман. Gramática 
española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, email 

Граматичні вправи  
ej. 12-13, pp. 159 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
Word, email (переклад) 

Опрацювання лексичної 

теми “La salud, la hiegiene 

y la alimentación”  
pp. 62-65 
Mónica García-Viñó Sánchez 

Preparación al diploma de 

español. Nivel  A2. –Madrid: 

Edelsa, 2012. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 
проводяться по Viber + 

Word 

Tarea 3 “La salud, la 
hiegiene y la alimentación”  

pp. 73 
Mónica García-Viñó Sánchez 

Preparación al diploma de 

español. Nivel  A2. –Madrid: 

Edelsa, 2012. 

Word, email 

Tarea 1 “La salud, la 

hiegiene y la alimentación”  

pp. 74 
Mónica García-Viñó Sánchez 

Preparación al diploma de 
español. Nivel  A2. –Madrid: 

Edelsa, 2012. 

Skype, viber, whatsApp 

  La receta de mi plato 

favorito 

Word, email 

  Повторення лексичної 
теми “Comida” та здача 

Skype, viber, whatsApp 



слів і виразів. 
1.Marta Baralo, Marta Genís, 

Mª Eugenia Santana  En 

vocabulario А1-А2. 1.800 

раlabras y expresiones útiles. 
– España : Grupo Anaya, S.A., 

2008. 

2. Pedro Tena, María  

Jesús Varela Castillo El bloc. 

Español en imágenes. – 119 p. 

3.  Mónica García-Viñó 

Sánchez Preparación al 

diploma de español. Nivel  

A2. –Madrid: Edelsa, 2012. 

 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Перша іноземна мова (іспанська)» 

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 : Кушнір Оксана Павлівна 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

1 тиждень 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
асист. Кушнір О.П. 

асист. Хомицька І.І. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Перша іноземна мова 

(іспанська) 

Una nota falsa Skype, viber, whatsApp 

Переклад 100 речень 

(ej. 14, pp. 101-102)  
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 
мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, email 

Опрацювання тексту 
Doce a las doce 

(рр. 19-23) 
Кушнір Оксана. Читання 

різного рівня складності 

(А2 / В1 / В2) = Lecturas 

graduadas (niveles А2 / В1 

/ В2) : навч. посібник / 

Оксана Кушнір, Ольга 

Маєвська, Світлана 
Осєчко. – 2-ге вид., випр. 

і допов. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 

– 172 с. 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber 

Граматичні вправи (ej. 

9-10, pp. 140-141) 
Помірко Роман. Gramática 
española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, email 

Додаткові вправи на 
Pretérito Perfecto (рр. 

67-71) 
Medina Montero Carlos G. 

Desde el principio. Usos 

del español: teoría y 

práctica comunicativa. 

Nivel inicial – Madrid: 
SGEL, 2001 

Word, email 

Опрацювання 

лексичної теми 

“Electrodomésticos”, 
“Utensilios de cocina” 
Кушнір О. П. Методичні 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 
проводяться по Viber + 

Word, email (переклад)  



рекомендації для 

засвоєння лексичного 

матеріалу з іспанської 

мови на тему: Житло 

(Vivienda) / О.П. Кушнір, 

С.М. Осєчко. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 
– 52 c. 

  2 тиждень 

  Amnesia Skype, viber, whatsApp 

Переклад 100 речень 

(ej. 26, pp. 165-166)  
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 374 с. 

Word, email 

Опрацювання вправ до 

тексту Doce a las doce 

(рр. 23-26) 
Кушнір Оксана. Читання 
різного рівня складності 

(А2 / В1 / В2) = Lecturas 

graduadas (niveles А2 / В1 

/ В2) : навч. посібник / 

Оксана Кушнір, Ольга 

Маєвська, Світлана 

Осєчко. – 2-ге вид., випр. 

і допов. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 

– 172 с. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 
проводяться по Viber + 

Word, email (переклад) 

Граматичні вправи (ej. 

27, pp. 166-167; ej. 11-

14, pp. 191-194) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 
посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
Word, email (переклад) 

Додаткові вправи на 
Pretérito Indefinido (рр. 

75-80) 
Medina Montero Carlos G. 

Desde el principio. Usos 

del español: teoría y 

práctica comunicativa. 

Nivel inicial – Madrid: 

SGEL, 2001 

Word, email 

Опрацювання 

лексичної теми “La 

ropa de casa”, “Los 

muebles” 
Кушнір О. П. Методичні 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
Word, email (переклад) 



рекомендації для 

засвоєння лексичного 

матеріалу з іспанської 

мови на тему: Житло 

(Vivienda) / О.П. Кушнір, 

С.М. Осєчко. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 
– 52 c. 

  3 тиждень 

  Doce a las doce Skype, viber, whatsApp 

Опрацювання тексту 

Delfín  

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації 

проводяться по Viber 

Переклад 100 речень 

(ej. 15, pp. 194-195)  
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 
Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, email 

Граматичні вправи (ej. 

16-17, pp. 195-198; ej. 

1-2, pp. 225-226) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 
проводяться по Viber + 

Word, email (переклад) 

Ej. 19 (5), pp. 201-202, 

biografías 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 
вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Skype, viber, whatsApp 

Переклад 100 речень 

(ej. 7, pp. 173-174)  
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, email 



Опрацювання 

лексичної теми “Casa”, 
“verbos de casa” 
Кушнір О. П. Методичні 

рекомендації для 

засвоєння лексичного 

матеріалу з іспанської 

мови на тему: Житло 

(Vivienda) / О.П. Кушнір, 

С.М. Осєчко. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 
– 52 c. 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації 

проводяться по Viber + 

Word, email (переклад) 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «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 :асист. Кузик Н.Ю.  

ІІ іноземна мова  (французька ) для  ІІ курсу англійської філології. 

 

 Thèmes 

 Тема 

Grammaire 

Граматика 

Travail individuel 

Самостійна 

робота  

Date 

Дата і форма 

здачі  

Comprendre des 

offres d'emploi 

simple et écrire une 

lettre formelle  

 

Les pronoms 

compléments 

(rappel) 

La mise en relief, 

les prépositions 

verbales à et de. 

Imparfait /passé 

composé  

 

Les exercices de 

grammaire 

PE Une annonce 

d'offres d'emploi 

vous intéresse. 

Écrivez un courriel 

pour dire que vous 

êtes intéressé (e) et 

pour demander les 

informations. 

19.03.2020  13h30  

conférence en 

ligne, par mails   

Évoquer ses 

expériences 

passées, 

comprendre un 

extrait littéraire, un 

extrait de guide 

touristique. 

Imparfait /passé 

composé  

Les pronoms en/y 

 

Les exercices de 

grammaire 

 

26.03.2020 13h30 

conférence en 

ligne, par mails   

Imaginer l’avenir, 

vivre connecté, 

comprendre un 

article sur les 

métiers de l’avenir, 

parler du futur. 

 

La place de 

l'adjectif 

Futur simple / 

condition avec si 

 

Les exercices de 

grammaire 

PE 1.Choisissez 

une photo d'objet. 

Vous avez inventé 

cet objet. Dans un 

court texte, 

décrivez-le, dites à 

quoi il sert et 

pourquoi il est 

utile. 

2. Choisissez une 

invention et 

décrivez son 

histoire dans un 

court texte. 

3.Vous avez oublié 

votre smartphone 

chez vous et vous 

avez passé une 

bonne journée. Le 

soir, vous écrivez 

un mail à un(e) ami 

(e)  pour lui 

raconter cette 

journée et lui parler 

02.04.2020 13h30 

conférence en 

ligne, par mails   



de votre intention 

de moins utiliser 

votre téléphone. 

 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальних дисциплін 

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 : Лесько Х. С. 

1. Друга іноземна мова (2 курс, Англо-український переклад): Gramática: Pretérito 

Perfecto/Pretérito Indefinido/Pretérito Imperfecto (ejercicios). Vocabulario (Elemental A 1-A2) : 

33, 34, 35. Serie Extra https://www.youtube.com/watch?v=Dfb9-ZTCA-E  (Episodios 3, 4, 5, 

comentar), Tarea (3): https://www.sinoele.org/images/Materiales/Extra/Extr_3_Sam-aprende-a-

ligar.pdf 

2. Друга іноземна мова (4 курс, Англо-український переклад та Англійська філологія): 

En Marcha (Libro y Cuaderno): Tema 5 (todos los ejercicios). Libro Tiempo para practicar el 

Indicativo y el Subjuntivo (Hernandez Mercedes M.P.), pp. 114-123 (Todos los ejercicios). 

3. Друга іноземна мова (1 курс Магістр, Англо-український переклад та Англійська 

філологія): Nuevo Ven 3 (Libro y cuaderno): Tema 5 (¿Culpable o inocente?): todos los 

ejercicios; Tema 6 (El planeta herido): todos los ejercicios. 

4. Граматика в комунікації (4 курс Іспанська філологія): Leonardo Gómez Torrego - 

Gramática didáctica del español.pdf https://ru.scribd.com/document/243403423/Leonardo-

Gomez-Torrego-Gramatica-didactica-del-espanol-pdf. Tareas: Enunciado y oración (pp. 256-

278), Grupos sintácticos (pp. 282-319). 

5. Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності в іспанській мові (1 курс Магістр, Іспанська 

філологія): Libro Tiempo para practicar el Indicativo y el Subjuntivo (Hernandez Mercedes 

M.P.), Tema 3 pp. 43-72 (Teoría+ejercicios). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dfb9-ZTCA-E
https://www.sinoele.org/images/Materiales/Extra/Extr_3_Sam-aprende-a-ligar.pdf
https://www.sinoele.org/images/Materiales/Extra/Extr_3_Sam-aprende-a-ligar.pdf
https://ru.scribd.com/document/243403423/Leonardo-Gomez-Torrego-Gramatica-didactica-del-espanol-pdf
https://ru.scribd.com/document/243403423/Leonardo-Gomez-Torrego-Gramatica-didactica-del-espanol-pdf


ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальних дисциплін 

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 : Лисюк С. В. 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА) 

2 курс (переклад (англо-український) 

Тема Література та завдання Спосіб здачі Терміни виконання 
1. El imperativo afirmativo. 

 
1. Помірко Р. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови 

у вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – C. 284-298. 
 

Виконані вправи у 

форматі Word надіслати 
у межах зазначених 

термінів на електронну 
пошту 

leopolis2012@meta.ua 
 

16.03 – 20.03 

2. El imperativo negativo. 

 

1. Concha Moreno, Victoria 

Moreno, Piedad Zurita. 

Avance. Curso de español. 

Nivel básico-intermedio. – 

Madrid: SGEL, 1995. – 

P.150-155.  

 
2. En Uso: ejercicios de 

gramática. B1. Madrid: 

Edelsa, 2008. – P.114-119. 

 
23.03 – 27.03 

3.  Перегляд фільму 

«Arrugas» 

Індивідуальні завдання 

будуть надіслані студентам 

на електронні пошти  
30.03 – 3.04 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА) 

3 курс (міжнародна економіка) 

Тема Література Спосіб здачі Терміни виконання 

La comparación.  

 

1. Помірко Р. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – Львів 

: ЛНУ імені Івана Франка, 

2011. – C. 153-167. 

Виконані вправи у 
форматі Word 

надіслати у межах 

зазначених термінів на 
електронну пошту 

leopolis2012@meta.ua 
 
 

16.03 – 27.03 

El imperativo afirmativo.  

1. Помірко Р. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – Львів 

: ЛНУ імені Івана Франка, 

2011. – C. 284-298. 

2. En Uso: ejercicios de 
gramática. A2. Madrid: 
Edelsa, 2008. – P.98-

101. 

30.03 – 03.04 

 

mailto:leopolis2012@meta.ua
mailto:leopolis2012@meta.ua


ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальних дисциплін 

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 : Лисюк В. В. 

ДРУГА ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА)  

(Міжнародна економіка, магістри 1 рік) 

 

Тема Література та завдання Спосіб здачі 
Терміни 

виконання 

1. Pretérito 

Pluscuamperfecto 

de Subjuntivo. 

María Pilar Hernández Mercedes. 
Tiempo para practicar el Indicativo 

y el Subjuntivo. - Madrid: 

EDELSA, 2006. - P. 25-29. 

Виконані вправи у форматі 

Word надіслати у межах 
зазначених термінів на 

електронну пошту 

volodymyr.lysiuk@lnu.edu.ua 
 

 

16.03 – 20.03 

2. Condicional 

Compuesto 

Marisa de Prada, Montserrat Bovet 

Pilar Marcé. Entorno empresarial. 
Nivel B2. Español lengua 

extranjera. – Madrid: Edelsa, 2014. 

– P.74-75. 

 
23.03 – 27.03 

 

3. Importación y 

exportación. 

 

Marisa de Prada, Montserrat Bovet 
Pilar Marcé. Entorno empresarial. 

Nivel B2. Español lengua 

extranjera. – Madrid: Edelsa, 2014. 

– P.69-83. 

30.03 – 03.04 

 

 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА) 

4 курс (Переклад (англо-український) 

 

Тема Література та завдання Спосіб здачі Терміни 

виконання 

1. Oraciones 

condicionales. 
María Pilar Hernández 
Mercedes. Tiempo para 

practicar el Indicativo y el 

Subjuntivo. - Madrid: 
EDELSA, 2006. - P. 114-

155. 

Виконані вправи у форматі 
Word надіслати у межах 

зазначених термінів на 

електронну пошту 
volodymyr.lysiuk@lnu.edu.ua 

 

16.03 – 20.03 

2. Oraciones concesivas.  23.03 – 27.03 

3. Concordancia de 
tiempos en las oraciones 

subordinadas.  

30.03 – 3.04 

 

 

 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА) 

1 курс (англійська філологія) 

 

Тема Література та завдання Спосіб здачі Терміни 

виконання 

1.Verbos reflexivos. 

Tiempo libre. 

Hermoso A.G., Dueñas C.R., 

Vélez A.C. Competencia 

gramatical en uso A1. – 

Виконані вправи у форматі 

Word надіслати у межах 
зазначених термінів на 

16.03 – 23.03 

mailto:volodymyr.lysiuk@lnu.edu.ua
mailto:volodymyr.lysiuk@lnu.edu.ua


2. Hay y está(n). La 
casa. El tiempo y las 

estaciones. 

Edelsa, 2010. – P. 36-47. 

 
Bernal F. C. Vocabulario 

activo : nivel elemental/ pre-

intermedio. – Recanati, 2003. 
– P. 13-14; 16-19; 24-26; 67. 

Індивідуальні завдання 

будуть розіслані додатково 

на електронні пошти. 

електронну пошту 

volodymyr.lysiuk@lnu.edu.ua 
 

 

23.03 – 27.03 

3. Los interrogativos. 

Preposiciones de 
lugar. 

La calle. 

 

27.03 – 03.04 

 

mailto:volodymyr.lysiuk@lnu.edu.ua


ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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 : Мандзак Іван Антонович 

 

À l’intention des étudiants de la V-e année française (I-re Maȋtrise) 

Enseignant : Mandzak  I.A. 

Matière  (discipline): Les problèmes actuels de la philologie et des études de 

traduction. 

Sujets (thèmes) à trai-

ter sous forme écrite : 

1. Qu’y a-t-il de commun entre la sémiologie et la 

linguistique? Qu’est-ce qui les diffère?  

2. Donnez la définition des termes indice, signal, 

symbole, signalisation en les illustrant à l’aide 

d’images, de dessins, etc.  

3. Faites un court aperçu du développement de la 

linguistique à partir de l’époque de F. de Saussure.  

4. Encore au début du XX-e s., le terme de grammaire 

était considéré comme une science s’occupant de 

tous les problèmes visant la langue (voir : 1) 

Grammaire Larousse du XX-e s. de Gaiffe F. et 5 aa; 

2) Grammaire Larousse du français contemporain 

de Chevalier J.-C. et 3 aa). Depuis, il est remplacé 

par le terme de linguistique. Aussi est-il intéressant 

de déchiffrer (par écrit) le schéma suivant (emprunté 

à C.Baylon et P.Fabre Initiation à la linguistique) : 

 

LINGUISTIQUE :               

 

              Signe                              Morphologie  

                                
 

Signifiant           Signifié                 
 

 

 

Phonèmes   

 

Phonologie  

 

Phonétique  

 

 

Remise : Sous forme écrite de 4 à 5 pages. Dernier délai – le 6 avril 

2020, date de la soutenance des écrits (Salle 407a, 19h40). 

GRAMMAIRE :  

Morphologie 

Syntaxe 

    Lexique :  

                Lexicologie  

                Lexicographie  

Sémantique   

                      VOCABULAIRE 



 

 

 

À l’intention des étudiants de la III-e année française 

 

Enseignant : Mandzak  I.A. 

Matière  (discipline): Langue française Première. 

Sujet (thème) à traiter : 1. Traduire par écrit l’extrait (remis à chaque étudiant) 

du récit de M. Arland Terre natale (p. 3).  

2. Procéder à  une étude linguistique complexe de l’ex-

trait  indiqué :  

a) en faisant une analyse morphologique de la première 

phrase de l’extrait;  

b) en analysant la structure syntaxique de dix phrases 

complexes;  

c) en relevant les procédés stylistiques avec lesquels 

opère l’auteur du texte (métaphores, comparaisons, 

mise en relief, …);  

d) en analysant les types des prédicats; 

e) en définissant le style de l’écrivain; 

f) en répondant aux questions suivantes : Pourquoi 

l’écrivain emploie-t-il le plus souvent l’imparfait, 

mais aussi, dans des cas moindres, le présent? Pour 

quelle raison l’auteur répète-t-il le pronom personnel 

Je ? Quelle est la fonction grammaticale  de 

l’élément Y dans la phrase Je m’y enfermais à peine 

libre ? Est-il possible de transformer la structure de 

la phrase simple Je m’y enfermais à peine libre en 

phrase complexe? Si oui – faites-le ! 

Remise : Sous forme écrite de 4 à 5 pages. Dernier délai – le 7 avril 

2020, date de la soutenance des écrits (Salle 423, 13h30). 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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: Маєвська О.Т., канд. філол. наук, асистент 

 

Друга іноземна мова (іспанська) 

I курс 

Тема Завдання Форма 

контролю 

Термін 

здачі 

I тиждень (16.03.2020-20.03.2020) 

Закріплення граматичної теми: 

Presente de indicativo. Verbos regulares  

Граматичні вправи, 

+ їх переклад (ej. 1, 

3 p. 9; ej. 5, pp. 10-

11) 

Помірко Роман. 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

Word, e-mail 18.03.2020 

Опрацювання граматичної теми “Géneros de los 

sustantivos”. 

P.. 313 

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios 

= Граматика іспанської мови у вправах : навч. 

посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с. 

Граматичні вправи 

(ej. 1-4, pp. 314) 

Помірко Роман. 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

Word, e-mail 

 При потребі on-

line 

консультація 

(час 

узгоджується 

додатково) 

19.03.2020 



– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

Опрацювання тексту Уроку 1   

 

Усі завдання уроку 

Vocabulario A1-A2 

письмово 

Word, e-mail 20.03.2020 

ІІ тиждень (23.03.2020-27.03.2020) 

Опрацювання граматичної теми “Números de 

los sustantivos”. 

P.. 319 

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios 

= Граматика іспанської мови у вправах : навч. 

посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с. 

Граматичні вправи 

(ej. 14, 15, pp. 320) 

Помірко Роман. 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

Word, e-mail 

При потребі on-

line 

консультація 

(час 

узгоджується 

додатково) 

25.03.2020 

Опрацювання лексичної теми “¿Qué 

celebramos”  Урок 5 

 

Усі завдання уроку 

Vocabulario A1-A2 

письмово 

Skype, viber, 

Word, e-mail 

 

25.03.2020 

Опрацювання теми “Días y meses” 

https://www.videoele.com/A1-Dias-y-meses.html 

 

Завдання після 

відео 4, 5, 7-15 

Самостійна 

робота, у разі 

виникнення 

запитань, 

консультації 

проводяться по 

Viber + Word, e-

mail 

 

26.03.2020 

ІІІ тиждень (30.03.2020-03.04.2020) 

Опрацювання граматичної теми “Adjetivo. 

Concordancia con el sustantivo.” 

P.. 322 

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios 

Граматичні вправи, 

(ej. 19-23 pp.322-

323) 

Помірко Роман. 

Word, e-mail 

При потребі on-

line 

консультація 

01.04.2020 

https://www.videoele.com/A1-Dias-y-meses.html


= Граматика іспанської мови у вправах : навч. 

посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, 

Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с. 

 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

(час 

узгоджується 

додатково) 

Чоловічий і жіночий рід. Складні випадки Граматична 

вправа, (ej. 1 

p..301) 

Помірко Роман. 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

Word, e-mail 

При потребі on-

line 

консультація 

(час 

узгоджується 

додатково) 

02.04.2020 

Повторення теми «Привітання» Урок 2 Усі завдання уроку 

Vocabulario A1-A2 

письмово 

Скріншот у 

вайбер-групу  

02.04.2020 

Закріплення граматичної теми: 

Presente de indicativo + Verbos irregulares en  yo 

https://www.youtube.com/watch?v=bHv4nixD70k 

 

Впр. 5, 7. Word, e-mail 

При потребі on-

line 

консультація 

(час 

узгоджується 

додатково) 

03.04.2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bHv4nixD70k


 

Маєвська О.Т.  

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

II курс 

 

Тема Завдання Форма 

контролю 

Термін 

здачі 

I тиждень (16.03.2020-20.03.2020) 

Опрацювання лексики «Людське тіло, гігієна, здоров’я» Vocabulario A1-A2 

Un. 19, 20 

Word, e-mail 

 

17.03.2020 

Опрацювання теми «Здоров’я» Vente1, Un. 11 Р.59-

63 

 

Письмово 

на e-mail 

17.03.2020 

Опрацювання грамматики: ступені порівняння 

прикметників 

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 

– 374 с. 

 

Граматичні вправи, 

(ej. 3, 5, 7 pp. 158-

161) 

Помірко Роман. 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. 

– 374 с. 

Word, e-mail 

При потребі 

консультація 

у вайбер-

групі 

19.03.2020 

ІІ тиждень (23.03.2020-27.03.2020) 

Повторення лексичної теми «Вдома» 

 

Vente1, Un. 4 Р. 20-

24 

 

Word, e-mail 

 

24.03.2020 

Закріплення граматичної теми «Прийменники» Граматичні вправи, 

(ej. 3, 5, 7 pp. 158-

Word, e-

mail, 

24.03.2020 



161) 

Помірко Роман. 

Gramática española 

en ejercicios = 

Граматика 

іспанської мови у 

вправах : навч. 

посібник / Роман 

Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє 

вид., випр. і допов. 

– Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. 

– 374 с. 

Viber 

Аудіювання по уроку «Здоров’я» Аудіо  Фото 

відповідей й 

переклад 

слів 

26.03.2020 

ІІІ тиждень (30.03.2020-03.04.2020) 

Перегляд відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=7RsjJionIGI 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=casi+creativo+8+vasos+al+dia 

 

Виписати 

лексику і 

граматичні 

конструкції 

Word, e-mail 

 

31.03.2020 

Опрацювання лексичної теми “Почуваюся добре” Написати 

твір про 

свій спосіб 

життя 

Word, e-mail 

 

31.03.2020 

Граматична тема: Найвищий ступінь порівняння Gramática 

española 

en 

ejercicios = 

Граматика 

іспанської 

мови у 

вправах : 

навч. 

посібник / 

Роман 

Помірко, 

Оксана 

Word, e-mail 

 

03.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=7RsjJionIGI
https://www.youtube.com/results?search_query=casi+creativo+8+vasos+al+dia


Кушнір, 

Іванна 

Хомицька. 

– 3-тє вид., 

випр. і 

допов. – 

Львів : ЛНУ 

імені Івана 

Франка, 

2019. – 374 

с. 

 

  



 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Основна мова (іспанська)» 3 курс 

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: Маєвська О.Т., канд. філол. наук, асистент 

 

Дата 

аудиторного 

заняття 

(згідно із 

розкладом), 

курс, група  

(-и) 

Тема, форма 

проведення 

відповідно до 

навчального 

плану 

(лекція, семінар) 

Форми і методи опрацювання 

навчальної теми,  

спосіб зворотного зв’язку 

Діагностика, контроль та 

оцінювання навчальної 

діяльності здобувачів 

освіти (ОП Бакалавр, ОП; 

ОП Магістр) 

17.03- 20.03 1.https://drive.googl
e.com/file/d/15kpr9
XEagK8_piDJnTP793
vmYJyRChxJ/view 
2. Lección 5  

 Зворотний зв'язок: електронна 

пошта, вайбер-група, телефон, 

соціальні мережі 

 

1. Перегляд відео і 

написання міні коментарів 

на е-пошту 

2. Усі вправи уроку разом 

із творами-коментарями 

на е-пошту для перевірки 

24.03-27.03 Опрацювання 
граматики: MODO  

SUBJUNTIVO  EN  
LAS  ORACIONES  

SUBORDINADAS  

DE  CAUSA, 
СONSECUENCIA 

y DE  ATRIBUTO 

 

 

Відіслати на е-пошту для 

перевірки 

 

Завдання на копіях, Uso 

Nuevo B2: Unidades 17, 20, 

23 

 

31.03-3.04 Домашнє 

читання: за 2 

місяці (50 

стор+50 стор; 75 

слів+75 слів) 

онлайн або вайбер дзвінок (за 

попередньою домовленістю) 

Списки слів і 

коментарі/переказ 

прочитаної частини 2000 

знаків + 2000 знаків 

ворддокумент  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15kpr9XEagK8_piDJnTP793vmYJyRChxJ/view
https://drive.google.com/file/d/15kpr9XEagK8_piDJnTP793vmYJyRChxJ/view
https://drive.google.com/file/d/15kpr9XEagK8_piDJnTP793vmYJyRChxJ/view
https://drive.google.com/file/d/15kpr9XEagK8_piDJnTP793vmYJyRChxJ/view


ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 1  курс 

Філософський факультет 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

18.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 12. Phrases.  

Правила читання /стор.121/ 

Вправи  3, 4, 5, 6,  

стор.126 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

20.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 12. Texte. 

Граматика : присвійні 

прикметники /стор.122/ 

 

Вправи  8, 9, 10 

стор.126-127 

 

Контрольне 

читання 

(фрази/текст) 

8.04.2020 

25.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 12. Dialogue 

Граматика : вказівні 

прикметники /стор.123/ 

Вправа  7 

стор.126 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

27.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Граматика : дієслова 3 групи 

/стор.124/ 

Вправи  11-21 

стор. 127-130 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

01.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 13. Phrases.  

Правила читання 

/стор.132/ Граматика : 

неозначений артикль 

/стор.133/ 

Вправи 3 -7 

стор.135-136 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

03.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 13. Texte. 

Граматика : безособовий 

зворот il y a, дієслово mettre 

/стор.134/ 

Вправи 7-19 

стор.136-138 

 

Контрольне 

читання 

(фрази/текст) 

8.04.2020 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 2  курс 

Філософський факультет 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 
 

Дата 

аудиторног

о заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма контролю  

18.03.2020  Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Bibliothèque. Nouveau 

lexique. 

 

 Ex.2 p.349 

Опрацювати невідомі лексичні 

одиниці 

Читати діалог ст.350 

Робота над текстом ст.351-353 

опитування 

лексики, 

усний переклад 

тексту 

8.04.2020 

20.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

acceuillir/rencontrer 

charger/se charger 

prendre 

 

 

Вправи 1-7 стор. 354-355 

Текст ст.356 

Письмовий 

переклад тексту 

8.04.2020 

25.03.2020 
Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Aspect socio-culturel : les 

bibliothèques en France 

 

Текст ст.357 

Вірш ст.362 

Усне обговорення 

на тему 

Bibliothèque 

Nationale de 

France, 

розповідати вірш 

8.04.2020 

27.03.2020 
Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Critiques littéraires 

 

Ст.365 впр.25 ознайомитися з 

лінгвістичними засобами 

обговорення літературного 

твору 

8.04.2020 

Підготуватися до 

усного 

обговорення 

вашого 

улюбленого твору 

01.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Biographies des écrivains. 

Présent/Passé simple. 

Les succès des romans 

français. 

 

С. 359-361 

Впр. 15- усно, 

Впр.16 - письмово 

8.04.2020 

03.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Expression orale, sujets à 

développer. 

 

Вправа 26 стор.366 

Усні теми стор.367 

8.04.2020 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 4  курс 

Факультет іноземних мов (переклад) 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

18.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte « Une 

réorganisation totale à 

l’ère du numérique » p.92 

CO piste 36. 

L’infoobésité. 

Grammaire : la 

nominalisation de la 

phrase verbale. 

Vocabulaire p.95 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

19.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.100 

Grammaire Le passif p.98, 

les adverbes p.102 

Vocabulaire La presse 

p.103 

CO p.101, 104 

Traduction oralement des 

textes p.96, 97, 99 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

25.03.2020 

Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.108 

CO p.109 

Grammaire : l’expression 

du futur 

Vocabulaire : Le voyage 

CO p.112, 113 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

26.03.2020 
Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.116 

Grammaire : la condition, 

l’hypothèse. Le 

conditionnel passé. 

CO p.120 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

01.04.2020 

Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.124 

Grammaire : les verbes 

suivis de prépositions, 

l’ordre du discours 

Lexique : Le recyclage. 

L’écologie et des solutions 

pour l’environnement. 

CO p.129 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

02.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.132 

Grammaire : le gérondif. 

CO p.133, p.136 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Сучасні методи навчання іноземної мови» 4  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

19.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

TNI et son intégration en classe 

Опрацювати  лекцію 

https://www.tableauxintera

ctifs.fr/enseignement/appo

rts,  зробити нотатки 

обговорення 

8.04.2020 

26.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Ознайомлення з додатком  

Kahoot, Padlet самостійно 

 

Створити тест на будь-

яку лексичну чи 

граматичну тему 

презентація 

8.04.2020 

02.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Сучасні технології у 

навчальному процесі. 

Пошук сучасних 

додатків для вивчення 

іноземних мов 

 

презентація і 

обговорення 

8.04.2020 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Техніка написання аргументованого есе» 4  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

19.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Ознайомлення з типовими 

завданнями письмового 

вираження рівня С1 

https://www.ciep.fr/dalf/ex

emples-sujets 

аналіз зразків іспиту,  

тематики 

Обговорення 

8.04.2020 

26.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Лінгвістичні засоби 

написання аргументованого 

есе 

Аналіз зразків робіт, 

підручник в google.drive  

Обговорення 

8.04.2020 

02.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Оцінювання аргументованого 

есе 

Аналіз шкали 

оцінювання 

Обговорення 

8.04.2020 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Методика викладання іноземної мови у ВШ» 5  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

19.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Telegram 

 (час узгоджується додатково) 

Approche communicative 

Approche actionnelle 

Повторення та 

систематизація знань по 

темах  

Approche communicative 

Approche actionnelle 

8.04.2020 

26.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Structurer une unité didactique 

et analyser le document 

déclencheur. 

 

Зразок дидактичної 

одиниці /e mail/ 

8.04.2020 

Розробка 

дидактичної 

одиниці -

самостійно 

02.04.2020 
Лекційне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

CECRl. 

CECRl. Volume 

complémentaire du CECR 

avec de nouveaux 

descripteurs. 

En libre accès sur le Net 

8.04.2020 

Презентації 

відповідно до 

обраних тем 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 1  курс 

Філософський факультет 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

18.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 12. Phrases.  

Правила читання /стор.121/ 

Вправи  3, 4, 5, 6,  

стор.126 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

20.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 12. Texte. 

Граматика : присвійні 

прикметники /стор.122/ 

 

Вправи  8, 9, 10 

стор.126-127 

 

Контрольне 

читання 

(фрази/текст) 

8.04.2020 

25.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 12. Dialogue 

Граматика : вказівні 

прикметники /стор.123/ 

Вправа  7 

стор.126 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

27.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Граматика : дієслова 3 групи 

/стор.124/ 

Вправи  11-21 

стор. 127-130 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

01.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 13. Phrases.  

Правила читання 

/стор.132/ Граматика : 

неозначений артикль 

/стор.133/ 

Вправи 3 -7 

стор.135-136 

 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

03.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 13. Texte. 

Граматика : безособовий 

зворот il y a, дієслово mettre 

/стор.134/ 

Вправи 7-19 

стор.136-138 

 

Контрольне 

читання 

(фрази/текст) 

8.04.2020 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 2  курс 

Філософський факультет 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 
 

Дата 

аудиторног

о заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма контролю  

18.03.2020  Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Bibliothèque. Nouveau 

lexique. 

 

 Ex.2 p.349 

Опрацювати невідомі лексичні 

одиниці 

Читати діалог ст.350 

Робота над текстом ст.351-353 

опитування 

лексики, 

усний переклад 

тексту 

8.04.2020 

20.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

acceuillir/rencontrer 

charger/se charger 

prendre 

 

 

Вправи 1-7 стор. 354-355 

Текст ст.356 

Письмовий 

переклад тексту 

8.04.2020 

25.03.2020 
Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Aspect socio-culturel : les 

bibliothèques en France 

 

Текст ст.357 

Вірш ст.362 

Усне обговорення 

на тему 

Bibliothèque 

Nationale de 

France, 

розповідати вірш 

8.04.2020 

27.03.2020 
Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Critiques littéraires 

 

Ст.365 впр.25 ознайомитися з 

лінгвістичними засобами 

обговорення літературного 

твору 

8.04.2020 

Підготуватися до 

усного 

обговорення 

вашого 

улюбленого твору 

01.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Biographies des écrivains. 

Présent/Passé simple. 

Les succès des romans 

français. 

 

С. 359-361 

Впр. 15- усно, 

Впр.16 - письмово 

8.04.2020 

03.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Expression orale, sujets à 

développer. 

 

Вправа 26 стор.366 

Усні теми стор.367 

8.04.2020 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 4  курс 

Факультет іноземних мов (переклад) 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

18.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte « Une 

réorganisation totale à 

l’ère du numérique » p.92 

CO piste 36. 

L’infoobésité. 

Grammaire : la 

nominalisation de la 

phrase verbale. 

Vocabulaire p.95 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

19.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.100 

Grammaire Le passif p.98, 

les adverbes p.102 

Vocabulaire La presse 

p.103 

CO p.101, 104 

Traduction oralement des 

textes p.96, 97, 99 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

25.03.2020 

Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.108 

CO p.109 

Grammaire : l’expression 

du futur 

Vocabulaire : Le voyage 

CO p.112, 113 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

26.03.2020 
Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.116 

Grammaire : la condition, 

l’hypothèse. Le 

conditionnel passé. 

CO p.120 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

01.04.2020 

Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.124 

Grammaire : les verbes 

suivis de prépositions, 

l’ordre du discours 

Lexique : Le recyclage. 

L’écologie et des solutions 

pour l’environnement. 

CO p.129 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

02.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

 

Travail sur le texte p.132 

Grammaire : le gérondif. 

CO p.133, p.136 

Виконані 

вправи  

Здача 8.04.2020 

 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Сучасні методи навчання іноземної мови» 4  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

19.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

TNI et son intégration en classe 

Опрацювати  лекцію 

https://www.tableauxintera

ctifs.fr/enseignement/appo

rts,  зробити нотатки 

обговорення 

8.04.2020 

26.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Ознайомлення з додатком  

Kahoot, Padlet самостійно 

 

Створити тест на будь-

яку лексичну чи 

граматичну тему 

презентація 

8.04.2020 

02.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Сучасні технології у 

навчальному процесі. 

Пошук сучасних 

додатків для вивчення 

іноземних мов 

 

презентація і 

обговорення 

8.04.2020 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Техніка написання аргументованого есе» 4  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

19.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Ознайомлення з типовими 

завданнями письмового 

вираження рівня С1 

https://www.ciep.fr/dalf/ex

emples-sujets 

аналіз зразків іспиту,  

тематики 

Обговорення 

8.04.2020 

26.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Лінгвістичні засоби 

написання аргументованого 

есе 

Аналіз зразків робіт, 

підручник в google.drive  

Обговорення 

8.04.2020 

02.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Оцінювання аргументованого 

есе 

Аналіз шкали 

оцінювання 

Обговорення 

8.04.2020 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Методика викладання іноземної мови у ВШ» 5  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

 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: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

19.03.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Telegram 

 (час узгоджується додатково) 

Approche communicative 

Approche actionnelle 

Повторення та 

систематизація знань по 

темах  

Approche communicative 

Approche actionnelle 

8.04.2020 

26.03.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Structurer une unité didactique 

et analyser le document 

déclencheur. 

 

Зразок дидактичної 

одиниці /e mail/ 

8.04.2020 

Розробка 

дидактичної 

одиниці -

самостійно 

02.04.2020 
Лекційне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

CECRl. 

CECRl. Volume 

complémentaire du CECR 

avec de nouveaux 

descripteurs. 

En libre accès sur le Net 

8.04.2020 

Презентації 

відповідно до 

обраних тем 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська) 

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 : Осєчко С.М. 
 
3 курс англо-український переклад :   

 

 

1) опрацювати Домашнє читання : El paso del fuego, la batalla del tomate, Torres humanas + усі 

вправи; 

2) з книги Baralo B. Vocabulario B1 розділи 32 Problemas medioambientales, 33 Desastres 

naturales, 8 Alimentación 1, 9 Alimentación 2. 

 

1курс англійської філології + 1 курс англо-український переклад : 

 

 

Español en marcha. Libro 1 

Español en marcha. Cuaderno 1. 

закінчити 2 розділ, опрацювати 3 розділ. 

 
 



СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ПЕРША ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) 

2 КУРС 

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: Піскозуб З.Ф. 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

1 тиждень 

Доц. ПІСКОЗУБ З.Ф. Перша іноземна мова 

(французька) 

 Skype, viber 

Campus 3  email 

Texte «Un nouveau 
départ à la campagne». 

(р. 44) à lire, à traduire, à 

apprendre  les mots: 
Ex.1,2.  

Jouez la scène, Ex.1: à la 

base du lexique étudié 
composez le dialogue 

d’après le modèle (par 

écrit). Apprenez le par 

coeur. 
 

Самостійна робота, у 
разі виникнення 

запитань, консультації  

проводяться по Viber 
Виконані вправи 

надіслати на email. 

Усна складова (резюме 
тексту і діалог) – здача 

6.04.2020. 

p.46, Ex.5 – rédiger la 

composition à la base du 
lexique étudié. 

email 

p.48, Ex.1 (Partagez vos 

points de vue):  

1) presentation écrite et 
orale.  

email 

  

  2 тиждень 

  Переглянути фільм  
“Ressources humaines’’ 

de Laurent Cantet.  

Дискусія 8.04.2020 

p.50, Ex.1,2,3,4,5 

(découvrez le document) 

Ex.2,3,4 - email 

Texte «L’économie à 

l’épreuve de la morale». 

(р. 56) à lire, à traduire, à 

apprendre  les mots et à 
résumer. Ex.1,2 (p.56).  

 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, консультації 

проводяться по Viber + 
email 

Ex.1(p.57)  email  

Participer à un débat: 
apprendre tous les mots 

pour la dictée des mots. 

Ex.1 (p.57) 

Здача 10.04.2020 

  

  3 тиждень 

    

P.58, «Aimez-vous la 

publicite ?» à lire, à 
traduire, à apprendre les 

mots:  

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації 

проводяться по Viber 



Ex.1, 2. 

Parler de la publicité –
apprendre les mots 

p.59. Ex.1,2,3 email 

p.59 (Devenez 

publicitaire: Créez la 
publicité à votre choix 

d’après le plan proposé) 

email  

Lecture à domicile: Le 
prisonnier  de Monaco 

15.04.2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

« ЛЕКСИКОЛОГІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ » 

2 КУРС 

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: Піскозуб З.Ф. 

Прізвище 

І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма 

контролю 

1 тиждень 

.Доц. 
ПІСКОЗУБ 

З.Ф. 

Перша 
іноземна мова 

(французька) 

 Skype, viber 

  email 

Дериватологія. Дериваційна (словотвірна ) 

система .Базові концепти та одиниці  

системи словотвору : словотвірна 

структура, словотвірне значення , 

словотвірний типу. 

 
Література: https://www.vie-publique.fr/en-

bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-

2020. 

1. GREVISSE M. Le Bon Usage./M.Grevisse // 

12-e ed. refondue par A.Goose – Paris : Louvin, 

Duculot, 1991. 

2. LEHMAN Alise,  Introduction à la 

lexicologie,-Sémantique et morphologie 3-e 

edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 

29/10/2008. 

3. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 

Phonologie, morphologie, lexicologie./J.Garde – 

Tamine// Methode et exercices corrigés Part.1.-  

Paris: Armand Collin, 1990, 1998  - 174 p.  . 

4.Linguistique – Domaines , La lexicologie , 

Semantique et la 

https://www.universalis.fr/.../linguistique.../3-la-

lexicologie-I... 

Самостійна 

робота, у разі 

виникнення 
запитань, 

консультації  

проводяться 
по Viber 

 

Презентація – 

здача 
8.04.2020. 

2 тиждень  

Морфологічні способи та засоби 

словотвору ( деривації).  

Література:  
1. Linguistique – Domaines , La lexicologie, 

Semantique 

https://www.universalis.fr/.../linguistique.

../3-la-lexicologie-I... 

Самостійна 

робота, у разі 

виникнення 
запитань, 

консультації  

проводяться 
по Viber 

15.04.2020 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.universalis.fr/.../linguistique.../3-la-lexicologie-I
https://www.universalis.fr/.../linguistique.../3-la-lexicologie-I


2. GREVISSE M. Le Bon Usage./M.Grevisse // 

12-e ed. refondue par A.Goose – Paris : Louvin, 

Duculot, 1991. 

3. LEHMAN Alise, Introduction à la 

lexicologie,-Sémantique et morphologie 3-e 

edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 

29/10/2008. 

3. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 

Phonologie, morphologie, lexicologie./J.Garde – 

Tamine// Methode et exercices corrigés Part.1.-  

Paris: Armand Collin, 1990, 1998  - 174 p.   
  

  3 тиждень  

Загальна   характеристика продуктивних 

структурних типів деривації. 

 
Література: 1. LEHMAN Alise, Introduction à la 

lexicologie,-Sémantique et morphologie 3-e 

edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 

29/10/2008. 

2. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 

Phonologie, morphologie, lexicologie./J.Garde – 

Tamine// Methode et exercices corrigés Part.1.-  

Paris: Armand Collin, 1990, 1998  - 174 p 

Самостійна 
робота, у разі 

виникнення 

запитань, 
консультації 

проводяться 

по Viber. 

Тести - email  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

«ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА) -LECTURE» 

3 КУРС 

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: Піскозуб З.Ф. 

 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

 

Доц. ПІСКОЗУБ З.Ф. Друга іноземна мова 

(французька) 

Lecture 

 Skype, viber 

  email 

A la base de la nouvelle 

étudiée “L’odeur des 
pommes’’ rédiger la 

composition “L’odeur de 

mon enfance”. 

 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації  

проводяться по Viber 

Виконане завдання 

надіслати на email  
до 22.03.2020. 

La nouvelle “On pourrait 

presque manger dehors” 
de Ph.Delerme, à lire, à 

traduire, à apprendre  les 

mots et à résumer. 

9.04.2020 

p.16, Ex.2 - rédiger la 
composition.  

надіслати на email  
до 29.03.2020 

p.16 – les poésies à 

apprendre. 

16.04.2020 

  Texte “La partie du 
fromage”( à lire, à 

traduire, à apprendre  les 

mots et à résumer).  

Дискусія 23.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

« ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) » 

3 КУРС 

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: Піскозуб З.Ф. 

 

Прізвище І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма контролю 

1 тиждень 

Доц. ПІСКОЗУБ З.Ф. Перша іноземна мова 

(французька) 

 Skype, viber 

  email 

Територія та 

географічне 

розташування. 

Природні умови: 

рельєф, клімат.  

Національний та 

соціальний склад 

населення Франції. 

 

Література: 

https://www.vie-

publique.fr/en-

bref/20079-

populations-legales-

les-chiffres-pour-2020. 

Jacques Pecheur 

Civilisation 

progressive du 

francais/ - CLE 

International, 2010.  

Ross 

Steele.Civilisation 

progressive du 

français. – CLE 

International / SEJER, 

2006.  

Grand-Clément Odile. 

Civilisation en 

dialogues. Niveau 

débutant. CLE 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 
запитань, консультації  

проводяться по Viber 

Презентація – здача 

10.04.2020. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020


International, 2007. 

Grand-Clément Odile. 

Civilisation en 

dialogues. Niveau 

intermédiaire. CLE 

International, 2008. 

Grand-Clément Odile. 

Savoir-vivre avec les 

Français. Que faire ? 

Que dire ? P. Hachette 

Livre 1996. 

2 тиждень  

Адміністративна 

реформа Франції. 

Заморські території 

Франції. 

Література:  

надіслана через 

соціальні мережі 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, 

консультації  

проводяться по Viber 

Презентація – здача 

17.04.2020 

  

  3 тиждень  

Виконавча і 

законодавча влада у 

Франції. Політичні 

партії. 

Література: надіслана 

через соціальні 

мережі 

Самостійна робота, у 

разі виникнення 

запитань, 

консультації 

проводяться по Viber. 

Тести - email  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

« ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) » 

2 КУРС 

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: Піскозуб З.Ф. 

 

Прізвище 

І.П. 

викладача 

Навчальна 

дисципліна 

Завдання Форма 

контролю 

1 тиждень 

Доц. 
ПІСКОЗУБ 

З.Ф. 

Перша 
іноземна 

мова 

(французька) 

 Skype, viber 

  email 

Територія та географічне розташування. 

Природні умови: рельєф, клімат.  

Національний та соціальний склад населення Франції. 

 

Література: https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-

populations-legales-les-chiffres-pour-2020. 

Jacques Pecheur Civilisation progressive du francais/ - 

CLE International, 2010.  

Ross Steele.Civilisation progressive du français. – CLE 

International / SEJER, 2006.  

Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau 

débutant. CLE International, 2007. 

Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau 

intermédiaire. CLE International, 2008. Grand-Clément 

Odile. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que 

dire ? P. Hachette Livre 1996. 

Самостійна 

робота, у 

разі 
виникнення 

запитань, 

консультації  
проводяться 

по Viber 

Презентація 

– здача 
10.04.2020. 

2 тиждень  

Адміністративна реформа Франції.  

Література:  

https://www.youtube.com/watch?v=i6RwPcgyDrM&t=19s 

email: Organisation territorial. L’organisation 

administrative de la France. 
 

Самостійна 

робота, у 

разі 

виникнення 
запитань, 

консультації  

проводяться 
по Viber 

Презентація 

– здача 

17.04.2020 

  

  3 тиждень  

Виконавча і законодавча влада у Франції. Політичні 

партії. 

Самостійна 

робота, у 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.youtube.com/watch?v=i6RwPcgyDrM&t=19s


Література:Séparation des pouvoirs. (email) разі 

виникнення 
запитань, 

консультації 

проводяться 
по Viber. 

Тести - 

email  

 

 

 



 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

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 : асистент Писаревська О.В. 

 

№ Факультет Курс Дисципліна Тема Вид 

контролю/термін 

здачі 

1. Юридичний 1 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 79-83 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.54-56 

 

Есе (завдання на 

стор. 80, Production 

écrite DELF B2),  

письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 84-89 

(граматика: 

Participe présent, 

gérondif, adjectif 

verbal. Participe 

passé et participe 

composé) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

 

 

Есе (завдання на 

стор. 85, Production 

écrite DELF B2),  

Аудіювання 

(завдання на стор. 

91), 

письмові вправи з 

зошита вправ стор. 

57-63, 

Термін здачі – до 

27.03 

30.03-03.04 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 92 

1. Réaliser une 

brochure de 

prévention santé 

Презентація 

брошури 

2. Faire un sondage 

sur le sport 

Презентація 

результатів 

опитування 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

2. Юридичний 2 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 164-

167 

Письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 



(граматика: Le 

futur) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

  

 

 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 168-

171 

Есе (завдання на 

стор. 170, 

Production écrite 

DELF B2) 

Термін здачі – до 

20.03 

30.03-03.04 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 172-

176 

1. Participer au 

concours Lepine : 

Présentation  au 

Concours Lepine 

International de 

Paris, 

2. Devenir un 

chasseur de tendance 

Підготовка усного 

виступу, стор. 175-

176, 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

3. Філологічний 2 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 164-

167 

(граматика: Le 

futur) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

  

 

 

Письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 168-

171 

Есе (завдання на 

стор. 170, 

Production écrite 

DELF B2) 

Термін здачі – до 

20.03 

30.03-03.04 

23.03-27.03 

«Mais où vas-t-

on ? » 

Підручник «Édito 

1. Participer au 

concours Lepine : 

Présentation  au 

Concours Lepine 

International de 



B2 », стор. 172-

176 

Paris, 

2. Devenir un 

chasseur de tendance 

Підготовка усного 

виступу, стор. 175-

176, 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

4. Економічний 1 Іноземна мова 

(французька) 

16.03-20.03  

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 79-83 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.54-56 

 

Есе (завдання на 

стор. 80, Production 

écrite DELF B2),  

письмові вправи з 

зошита вправ 

стор.54-56, 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 84-89 

(граматика: 

Participe présent, 

gérondif, adjectif 

verbal. Participe 

passé et participe 

composé) 

cahier d’exercices  

«Édito B2 », 

стор.57-63 

 

 

Есе (завдання на 

стор. 85, Production 

écrite DELF B2),  

Аудіювання 

(завдання на стор. 

91), 

письмові вправи з 

зошита вправ стор. 

57-63, 

Термін здачі – до 

27.03 

30.03-03.04 

« À votre santé ! » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 92 

1. Réaliser une 

brochure de 

prévention santé 

Презентація 

брошури 

2. Faire un sondage 

sur le sport 

Презентація 

результатів 

опитування 

06.04, 8.30 в 

аудиторії 

5. Іноземних 

мов 

1 (магістри, 

«Французька 

мова та 

література») 

Спецкурс 

«Нестандартна 

французька 

мова» 

16.03-20.03  

Тема 3. 

« Réflexion sur le 

français non 

conventionnel » 

par M.Pierre 

André 

Реферування статті, 

Написання резюме 

статті 

Термін здачі – до 

20.03 

23.03-27.03 

Арго: 5 діалогів і 

Письмовий 

переклад  



текст Термін здачі – до 

27.03 

30.03-03.04 

Тема 4. 

1. « Language des 

jeunes » 

2. « Language des 

SMS » 

3. « Cyberlangue 

des jeunes » 

Перегляд відео за 

даною 

тематикою, 

відповіді на 

тести-питання із 

множинним 

вибором 

 

 

Презентація на одну 

із трьох тем 

2.04, 18.10, 

Ауд.410 

 



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). 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальних дисциплін 

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 : Сайфутдінова О.Ю. 

 

Факультет іноземних мов 

Теорія і практика перекладу (для 3 курсу іспанців) 

Clasificación de los textos para la traducción. Traducción de los nombres propios. 

Traducción de las palabras-realias. \\ El resumen escrito de los tres temas y los 

ejercicios, indicados en el grupo Viber, hechos en Word deben ser enviados al correo 

electrónico olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua antes del 30.03.2020, 23:00 

Теоретичні основи другої іноземної мови (для 3 курсу перекладачів) 

Neologismos, arcaísmos, tabú, eufemismos, jerga. \\ Скайп-конференція о 16:40 

25.03.2020. 

 

Друга іноземна мова (для 3 курсу перекладачів) 

Potencial Simple y Pretérito Pluscuamperfecto en el estilo indirecto. \\ Фото або 

скрін-шоти виконаних вправ надсилаються на вайбер до 23:00, 20.03.2020. 

“Libera tu creatividad con Adolfo Serra” // Переглянути відео і виконати два рівні 

вправ до нього. Вправи надсилаються у форматі Word на пошту 

olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua до 23:00, 23.03.2020.  

 

Неспец.факультети 

Іспанська мова (для 1 курсу філологія і журналістика) 

1. Presente de Subjuntivo en oraciones temporales. \\ Los resultados del tema se 

discutirán en la conferencia en Skype antes del 23.03.2020. Previamente 

concertamos la fecha y la hora en Viber.  

2. Ver película “La española inglesa”. Redacción del ensayo (2000-3600 

símbolos). Temas de ensayo para elegir: 

“Sobre qué es la película según tu punto de vista” 

“Los acontecimientos históricos descritos en la obra” 

“La imagen de Miguel de Cervantes en la película” 

“La religión en La española inglesa” 



“Los errores que he encontrado en los subtítulos” 

“El argumento de la novela, ¿es verosímil?” 

“Psicología de los personajes” 

“Las relaciones y el trato entre los personajes” 

“La imagen de la reina” 

“La imagen de Isabel” 

“El aspecto más interesante de la película que quiero discutir” \\ El ensayo en Word 

debe ser entregado\enviado al correo electrónico olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua 

antes del 30.03.2020, 23:00 

 

Географічний факультет 

Іспанська мова (для 2 курсу Готельно-ресторанна справа) 

Лексика до теми «Одяг». Лексика до теми «Погода» // Skype-конференція 

20.03.2020. Година узгоджується у вайбер-групі. 

Діалоги, що охоплюють теми «Одяг» і «Погода». // Тексти і аудіофайли діалогів 

надсилаються у вайбер до 23.03.2020, 23:00. 

Теперішній час: дієслово querer, дієслово saber. Складне речення. Виконані 

вправи (42-45) у форматі Word надсилаються до 30.03.2020, 23:00, на 

olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua 



Львівський національний університет імені Івана  

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Дистанційного навчання для студентів I курсу (англійська філологія ) 

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра французької філології 

Викладач  

 Шмотолоха Іванна Юріївна  

 

 

 

 

 

 

 



Temas: 

 Exclamativos (¡Qué!, ¡Cuánto!, ¡Cómo!) 

 Pronombres personales de complemento directo 

 Pronombres personales de complemento indirecto 

 Pronombres personales de complemento indirecto y directo 

 Promombres de complemento con el Imprerativo,infinitivo y gerundio 

 Pronombres personales con preposiciones  

 Presente de Indicativo del verbo “ Ser” 

 Presente de Indicativo de “ Estar” 

 Contraste entre “ Ser” y “Estar” 

 Presente de Indicativo del verbo “Tener” 

 Presente de Indicativo de “ Haber” impersonal 

 Contraste entre “Haber y estar” 

 Posesivos 

Спосіб здачі :  Письмовий тест, письмовий переклад 

Термін здачі :  23. 03. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Дистанційного навчання для студентів III курсу (англійська філологія ) 

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра французької філології 

Викладач  

 Шмотолоха Іванна Юріївна  

 

 

 

 

 

 

 



Temas: 

 Pretérito Indefinino: uso y ejercicios 

 Pretérito Imperfecto: uso y ejercicios 

 Pretérito Pluscuampèrfecto 

 Contraste entre Indefinido e Imperfecto en contexto 

 Diferencia entre Imperfecrto, Indefinido y Pluscuamperfecto  

 Futuro Simple  

 Condicional Simple 

 Potencial Simple  

 Imperativo afirmativo 

Спосіб здачі :  письмовий переклад 

Термін здачі :  23. 03. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Дистанційного навчання для студентів III курсу (економісти, менеджемент) 

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра французької філології 

Викладач  

 Шмотолоха Іванна Юріївна  

 

 

 

 

 

 

 



Temas: 

 Pronombres personales de complemento directo 

 Pronombres personales de complemento indirecto 

 Pronombres personales de complemento indirecto y directo 

 Promombres de complemento con el Imprerativo,infinitivo y gerundio 

 Pronombres personales con preposiciones  

 Presente de Indicativo del verbo “ Ser” 

 Presente de Indicativo de “ Estar” 

 Contraste entre “ Ser” y “Estar” 

 Presente de Indicativo del verbo “Tener” 

 Presente de Indicativo de “ Haber” impersonal 

 Contraste entre “Haber y estar” 

 Posesivos 

 Perífrasis verbales 

 Gerundio y Participio pasado 

 Verbo “ gustar” 

 Presente de Indicativo: verbos regulares  

 Presente de Indicativo: verbos irregulares 

Спосіб здачі :  письмовий переклад 

Термін здачі :  23. 03. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Дистанційного навчання для студентів IV  курсу (економісти, міжнародна 

економіка) 

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра французької філології 

Викладач  

 Шмотолоха Іванна Юріївна  

 

 

 

 

 

 



 

Temas: 

 Pretérito Indefinino: uso y ejercicios 

 Pretérito Imperfecto: uso y ejercicios 

 Pretérito Pluscuampèrfecto 

 Contraste entre Indefinido e Imperfecto en contexto 

 Diferencia entre Imperfecrto, Indefinido y Pluscuamperfecto  

 Futuro Simple  

 Condicional Simple 

 Potencial Simple  

 Imperativo afirmativo 

 Cultura española: palabras nuevas y textos de comprensión 

 Política española: partidos politicos, política en nuestro país 

 Música española: tipos de músicay baile, diferemcia con Ucrania 

Спосіб здачі :  письмовий переклад, написання твору 

Термін здачі :  23. 03. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Дистанційного навчання для студентів II  курсу (географія, туризм) 

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра французької філології 

Викладач  

 Шмотолоха Іванна Юріївна  

 

 

 

 

 

 

 



Temas: 

 Pronombres personales de complemento directo 

 Pronombres personales de complemento indirecto 

 Pronombres personales de complemento indirecto y directo 

 Promombres de complemento con el Imprerativo,infinitivo y gerundio 

 Pronombres personales con preposiciones  

 Presente de Indicativo del verbo “ Ser” 

 Presente de Indicativo de “ Estar” 

 Contraste entre “ Ser” y “Estar” 

 Presente de Indicativo del verbo “Tener” 

 Presente de Indicativo de “ Haber” impersonal 

 Contraste entre “Haber y estar” 

 Posesivos 

 Gerundio y Participio pasado 

 Verbo “ gustar” 

 Presente de Indicativo: verbos regulares  

 Presente de Indicativo: verbos irregulares 

 

Спосіб здачі :  Письмовий тест, письмовий переклад 

Термін здачі :  23. 03. 2020. 

 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» 

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 : Слюсар І.І. 

Предмет: друга іноземна мова (англійська філологія, 2 курс) 

№ Тема Завдання Термін здачі 
1 Modo Imperativo (Afirmativo, 

Negativo); 
Ser/estar/haber 

Repasarlo todo para el trabajo de 
control 

abril 

2 Las tiendas y otros establecimientos;  
¿Cómo se va? (dar direcciones) 

Repasarlo todo para el trabajo de 
control 

abril 

3 Pretérito Perfecto 
La ciudad 

Escribir una redacción “Mi ciudad 
del mundo favorita”  
(emplear Pretérito Perfecto)  

hasta el 20.03.2020 

Preparar una presentación en 
PowerPoint y presentarla. 

abril 

4 Construcciones con infinitivo Ej. 1, 4  (traducción, hoja) abril 
5 Vídeo Ver el capítulo 1 de Extra,  

“La llegada de Sam”; 
hacer ejercicios 1-6 según el vídeo 
(hoja) 

abril 

 

Предмет: друга іноземна мова (англійська філологія, 3 курс) 

№ Тема Завдання Термін здачі 
1 Internet + redes sociales Repasarlo todo para el trabajo de 

control 
abril 

2 Condicional Simple 
 

Los ejercicios del libro 
(88,89,90,93,94,96,99,100) 

abril 

Crear hipótesis sobre el pasado 
(hoja) 
Hacer crucigramas 5,6 del libro 
(pág. 40-41) 

3 Condicional Simple 
Internet + redes sociales 

hacer la traducción  (hoja) abril 

4 Vídeo Ver el capítulo 4 de Extra,  
“Sam busca un trabajo”; 
hacer ejercicios según el vídeo 
(hoja) 

abril 

 

 



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 Стецько Я.Т. 

 

Перша іноземна мова (французька) ІНФ-11 

 

Grammaire 

Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire / Maїа 

Grégoire, Odile Thiévenaz. – Paris : CLE International, 2013. – 257 p. 

 

1. Le discours indirect au présent. 

2. Le gérondif. Le participe présent. 

3. Le passé composé avec « avoir ». 

4. Le passé composé avec « être ».  

 

Історія французької орфографії ІНФ-11 

 

1. Daniel Berlion. BLED : Le Bled. Orthographe. Grammaire. Conjugaison. 

Vocabulaire. Hachette.  

2. Daniel Luzzatti. Le français et son orthographe. Didier. 

3. Isabelle Chollet, Jean-Michel Robert. Orthographe progressive du français. 

Intermédiaire. CLE. 

 

Тем а 1. Множина іменників власних назв і іншомовного походження. 

Тема 2 Дієслівні форми. Правопис при відмінюванні. 

Тема 3. Омонімічні плутанини. Омофони і омографи 

Тема 4. Правопис займенників-додатків. 

 

Друга іноземна мова (французька) ІНА-31 

Grammaire 

Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire / Maїа 

Grégoire, Odile Thiévenaz. – Paris : CLE International, 2013. – 257 p. 

 

Загальне повторення граматичного матеріалу до 30 теми. 

Лексична тема: одяг і мода.  



 

Теорія і практика перекладу. ІНФ-31 

1. Ana Gutu. Théorie et pratique de la traduction. Chişinău. 2007.  

2. Vocabulaire expliqué du français. CLE International. Niveau intermédiaire. 

2004. 

 

1. La traduction des spots publicitaires 

2. Titres journalistiques 

3. La traduction des réalités 

 

Міжтекстуальні зв’язки музики і художнього тексту ХХ століття. ІНФ-

51 

Текст лекцій. 

1. JEAN-BAPTISTE LULLY. 

2.  JEAN-PHILIPPE RAMEAU. 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Друга іноземна мова (іспанська)» 

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 : 

Сухорська Н.І.  

I курс 
Тема Завдання Форма контролю Термін здачі 

I тиждень (16.03.2020-20.03.2020) 

Закріплення граматичної теми: 

Presente de indicativo. Verbos 

regulares  

Граматичні вправи, + їх 

переклад (ej. 1, 3 p. 9; ej. 5, 

pp. 10-11) 
Помірко Роман. Gramática 
española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-mail 18.03.2020 

Опрацювання граматичної теми 
“Géneros de los sustantivos”. 

P.. 313 

Помірко Роман. Gramática española en 

ejercicios = Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

374 с. 

Граматичні вправи (ej. 1-
4, pp. 314) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-mail 
 При потребі on-line 

консультація (час 

узгоджується 

додатково) 

19.03.2020 

Опрацювання тексту “En clase”.  

 

Переклад тексту і письмові 
завдання надані викладачем 

Word, e-mail 20.03.2020 

ІІ тиждень (23.03.2020-27.03.2020) 

Опрацювання граматичної теми 

“Números de los sustantivos”. 

P.. 319 

Помірко Роман. Gramática española en 

ejercicios = Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

374 с. 

Граматичні вправи (ej. 14, 

15, pp. 320) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-mail 
При потребі on-line 
консультація (час 

узгоджується 

додатково) 

25.03.2020 

Опрацювання лексичної теми “¿Qué 
estudias?”  

 

Tareas 1, 2, 4, pp.32-33 
Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua 

extranjera. A1+. Libro del 

Alumno. Madrid: Edelsa, 

2017, p.160 

Skype, viber, Word, 
e-mail 
 

25.03.2020 

Опрацювання тексту “Soy estudiante”  Письмові завдання до тексту 

надані викладачем 

Самостійна робота, 

у разі виникнення 

запитань, 

26.03.2020 



консультації 

проводяться по 

Viber + Word, e-mail 

 

ІІІ тиждень (30.03.2020-03.04.2020) 

Опрацювання граматичної теми 

“Adjetivo. Concordancia con el 
sustantivo.” 
P.. 322 

Помірко Роман. Gramática española en 

ejercicios = Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

374 с. 
 

Граматичні вправи, (ej. 

19-23 pp.322-323) 
Помірко Роман. Gramática 
española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 

3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-mail 
При потребі on-line 

консультація (час 
узгоджується 

додатково) 

01.04.2020 

Numerales cardinales de 1 a 31. 
P.. 301 

Помірко Роман. Gramática española en 

ejercicios = Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / Роман 

Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 

374 с. 
 

Граматична вправа, (ej. 1 

p..301) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у 

вправах : навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. – 
3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-mail 
При потребі on-line 

консультація (час 

узгоджується 

додатково) 

02.04.2020 

Опрацювання теми “Días y meses” 
https://www.videoele.com/A1-Dias-y-

meses.html 

Marta Baralo, Marta Génis, Mª Eugenia 

Santana. Vocabulario elemental A1-A2. 

Madrid: ANAYA, 2018, p.207 

Завдання після відео 4, 5, 

7-15 
e-mail  02.04.2020 

Закріплення граматичної теми: 

Presente de indicativo + Verbo irregular 

tener  в Presente de indicativo 

Tarea 3, pp.32. Ejercicios 9-

13, p..39 Montserrat Alonso 

Cuencas, Rocio Prieto Prieto. 

Embarque. Curso de español 

lengua extranjera. A1+. Libro 

del Alumno. Madrid: Edelsa, 

2017, p.160 

Word, e-mail 
При потребі on-line 

консультація (час 

узгоджується 

додатково) 

03.04.2020 

 

https://www.videoele.com/A1-Dias-y-meses.html
https://www.videoele.com/A1-Dias-y-meses.html


 

 

Сухорська Н.І.  

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

II курс 

 

Тема Завдання Форма 

контролю 

Термін 

здачі 
I тиждень (16.03.2020-20.03.2020) 

Закріплення граматичної теми 

“Pronombres indefinidos y negativos”. 

Граматичні вправи, (ej. 
4, pp.163-164) 
Francisco Castro. Uso de la 

gramática elemental. 

Madrid: Edelsa, 2000, p.175 

Word, e-

mail 

 

17.03.2020 

Video. 
https://www.youtube.com/watch?v=x9COHGHXpFE 

Dietas y recetas. Hoy cocina Lucas 

Письмове виконання 

завдань до відео 
Word, e-

mail 

 

17.03.2020 

Опрацювання тексту  

«Características de algunos alimentos» 

Текст  P..62-63  

Mónica García-Viñó 

Sánchez. DELE A2. Madrid: 

Edelsa, 2010, p.164 
 

On line 

тест 

17.03.2020 

Опрацювання граматичної теми “Futuro 

Simple. Uso y Formación (verbos 

regulares)” 
P.. 256 

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у вправах : навч. 

посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с. 

 

Граматичні вправи, (ej. 

3, 5, 7 pp.258-261) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови 

у вправах : навч. посібник 

/ Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. 
– 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-

mail 
При потребі 
on-line 

консультація 

(час 

узгоджується 

додатково) 

19.03.2020 

Опрацювання тексту “Dieta mediterránea”  p..113 Montserrat Alonso 

Cuencas, Rocio Prieto 

Prieto. Embarque. Curso de 

español lengua extranjera. 

A1+. Libro del Alumno. 

Madrid: Edelsa, 2017, p.160 

Ej.5 p..45 Montserrat 
Alonso Cuencas, Rocio 

Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua 

extranjera. A1+. Libro de 

ejercicios. Madrid: Edelsa, 

2017, p.64 

Вайбер - 

конференція 
19.03.2020 

ІІ тиждень (23.03.2020-27.03.2020) 
Опрацювання граматичної теми 
“Futuro Simple. Uso y Formación (verbos 

irregulares)” 
P.. 256 

Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови у вправах : навч. 
посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна 

Граматичні вправи, (ej. 
11 pp.262-263) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови 

у вправах : навч. посібник 

/ Роман Помірко, Оксана 

Word, e-

mail 

 

24.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=x9COHGHXpFE


Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с. 

 

Кушнір, Іванна Хомицька. 

– 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Опрацювання лексичної теми “Utensilios 

de la cocina y mesa”  

P..98- 101 
Marta Baralo, Marta Génis, Mª Eugenia Santana. 

Vocabulario elemental A1-A2. Madrid: ANAYA, 
2018, p.207 

Ej. 1-3, 5,6 pр..99-101 
Marta Baralo, Marta Génis, 

Mª Eugenia Santana. 

Vocabulario elemental A1-

A2. Madrid: ANAYA, 2018, 

p.207 

Word, e-

mail, 

viber 

24.03.2020 

Platos típicos de España Презентація Гугл диск 

Вайбер 
26.03.2020 

    
ІІІ тиждень (30.03.2020-03.04.2020) 

Опрацювання граматичної теми “Futuro 

Simple. (Probabilidad) + 1-er tipo de futuros 

condicionales” 

Граматичні вправи, (ej. 
15 pp.265, ej.19, p.266) 
Помірко Роман. Gramática 

española en ejercicios = 

Граматика іспанської мови 

у вправах: навч. посібник / 

Роман Помірко, Оксана 

Кушнір, Іванна Хомицька. 

– 3-тє вид., випр. і допов. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 374 с. 

Word, e-

mail 

 

31.03.2020 

Опрацювання лексичної теми “En el 

restaurante” 

Tareas 1, 2, 4 pp.104-

105 p.113 Montserrat 

Alonso Cuencas, Rocio 

Prieto Prieto. Embarque. 
Curso de español lengua 

extranjera. A1+. Libro del 

Alumno. Madrid: Edelsa, 

2017, p.160 

Ej.9-12 p..46 Montserrat 

Alonso Cuencas, Rocio 

Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua 

extranjera. A1+. Libro de 

ejercicios. Madrid: Edelsa, 

2017, p.64 

Word, e-

mail 
Вайбер – 

конференція 
(час 

узгоджується 

додатково)  

 

26.03.2020 

Закріплення лексичної теми “En el 

restaurante” 

P..102- 105 
Marta Baralo, Marta Génis, Mª Eugenia Santana. 

Vocabulario elemental A1-A2. Madrid: ANAYA, 

2018, p.207 

Ej. 1-5 p.102-105 
Marta Baralo, Marta Génis, 

Mª Eugenia Santana. 

Vocabulario elemental A1-

A2. Madrid: ANAYA, 2018, 

p.207 

Word, e-

mail 
 

01.04.2020 

Platos típicos de España Перегляд презентацій 
інших студентів. 

Відповіді на запитання.  

Гугл диск 

Гугл форма 

Вайбер 

02.04.2020 

Підсумок вивчення граматичної теми 

“Futuro Simple” 

 Он-лайн тест 02.04.2020 

 



 

Сухорська Н.І.  

Друга іноземна мова (іспанська) 

 

III курс 

Тема Завдання Форма 

контролю 

Термін здачі 

I тиждень (16.03.2020-20.03.2020) 
Закріплення лексичної теми 
“Sentimientos y estado de 

ánimo”  

Ej.1, 2, 4, 5, 7,-9. p..29-33 Marta Baralo, Marta 

Génis, Mª Eugenia Santana. Vocabulario medio 

B1. Madrid: ANAYA, 2018, p.247 

Word, e-

mail 
Вайбер 

19.03.2020 

Закріплення граматичної 
теми «Presente de Subjuntivo 

en las oraciones 

independientes» 

Traducción del Ej.12 p. 9 (Матеріал наданий 

викладачем) 
Word, e-

mail 

 

19.03.2020 

Повторення граматичної 

теми Imperativo Afirmativo 

та Опрацювання 

граматичної теми 
“Imperativo Negativo” 

 Ст.10-12 матеріалу 

наданого викладачем 

Граматичні вправи 

Ej. 1-3 p.12 матеріалу наданого 

викладачем 

Tareas 3,4 (a, c), 5  p.135-136 Montserrat 

Alonso Cuencas, Rocio Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua extranjera. A2+. Libro 

del Alumno. Madrid: Edelsa, 2017, p.191 

 

Word, e-

mail 
При потребі  

Вайбер – 

конференція 

(час 
узгоджується 

додатково)  

 

19.03.2020 

Опрацювання тексту 

“Redes sociales”  

Contestar a las preguntas después del 

texto  

Word, e-

mail 

 

20.03.2020 

Повторення граматичної 

теми “Imperativo 

Afirmativo” та 
Опрацювання граматичної 

теми “Imperativo Negativo” 

 

Ej.1-5 pp..60-61 Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. Curso de español 

lengua extranjera. A2+. Libro de ejercicios. 

Madrid: Edelsa, 2017, p.80 

Word, e-

mail 

 

20.03.2020 

ІІ тиждень (23.03.2020-27.03.2020) 
Повторення граматичної 

теми Imperativo Afirmativo 

та Опрацювання 

граматичної теми 
“Imperativo Negativo” 

 Ст.10-12 матеріалу 

наданого викладачем 

Граматичні вправи 

Ej. 4-5 (a) pp.12-13 матеріалу 

наданого викладачем 

Ej. 1, 2 p.146 Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. Curso de español 

lengua extranjera. A2+. Libro del Alumno. 

Madrid: Edelsa, 2017, p.191 

Word, e-

mail 

 

26.03.2020 

Mi intercambio 

p.26 audio 
Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua 

extranjera. 3. Libro del Alumno. 

Madrid: Edelsa, 2012, p.199 

Tareas 2,  p.26-27 (a, b, ¿Y tú? – 

primera pregunta) 
Montserrat Alonso Cuencas, Rocio Prieto Prieto. 

Embarque 3. Curso de español lengua extranjera. 

Libro del Alumno. Madrid: Edelsa, 2012, p.199 

Гугл форма 

 

Вайбер  

Word, e-

mail 

 

26.03.2020 

Repaso de expresiones que 

utilizamos para hablar de las 

acciones pasadas 

simultaneas y consecutivas  

Ej. 1, 2  p.40  
Montserrat Alonso Cuencas, Rocio Prieto Prieto. 

Embarque 3. Curso de español lengua extranjera. 
Libro del Alumno. Madrid: Edelsa, 2012, p.199 

Word, e-

mail 

 

27.03.2020 



Tarea 3,  p.27  
Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua 

extranjera. 3. Libro del Alumno. 

Madrid: Edelsa, 2012, p.199  

Ej. 2  p.15  
Montserrat Alonso Cuencas, Rocio Prieto Prieto. 

Embarque. Curso de español lengua extranjera. 

3. Libro de ejercicios. Madrid: Edelsa, 2016, 

p.101 

Modo Imperativo de los 

verbos reflexivos y con los 

pronombres de OD y OI 

Граматичні вправи 

Ej. 5 (b), 6, 8, 9 p. 13 матеріалу 

наданого викладачем 

Word, e-

mail 

 

27.03.2020 

ІІІ тиждень (30.03.2020-03.04.2020) 
Modo Imperativo de los 

verbos reflexivos y con los 

pronombres de OD y OI 

Tarea 6, 7 p.137  
Ej.4, 5, 6 p.138 Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. Curso de español 
lengua extranjera. A2+. Libro del Alumno. 

Madrid: Edelsa, 2017, p.191 

Граматичні вправи 
Ej. 11, 12 p. 14 матеріалу наданого 

викладачем 

Word, e-

mail 

 

02.04.2020 

Repaso de tema gramatical 

“Pronombres posesivos”  

Ej.2, 3, 4 p.144 

Ej.7, 8, 9 p.147 
 Montserrat Alonso Cuencas, Rocio Prieto 

Prieto. Embarque. Curso de español lengua 

extranjera. A2+. Libro del Alumno. Madrid: 

Edelsa, 2017, p.191 

 

Word, e-mail 

Вайбер, гугл 
форма 

02.04.2020 

Recuerdo ese día 

p.29 audio 
Montserrat Alonso Cuencas, 

Rocio Prieto Prieto. Embarque. 

Curso de español lengua 
extranjera. 3. Libro del Alumno. 

Madrid: Edelsa, 2012, p.199 

Ej. 5 (b) p.29 скласти питання на тему “Primer 

día (semana / mes) en la universidad” 

Montserrat Alonso Cuencas, Rocio Prieto Prieto. 
Embarque 3. Curso de español lengua extranjera. 

Libro del Alumno. Madrid: Edelsa, 2012, p.199 

Word, e-

mail 
Вайбер – 

конференція 

(час 
узгоджується 

додатково)  

 

03.04.2020 

Граматична тема “Modo 

Imperavito” 

Граматична вправа 

Ej. 7 p.13 (переклад перших 25 

речень) матеріалу наданого 

викладачем 

Word, e-

mail 

 

03.04.2020 

 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  
навчальних дисциплін 

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 : Цимбалістий І.Ю. 

Група Дисципліна Матеріали для самостійної 

роботи 

Вид 

контролю 
Іні-41 Перша 

іноземна мова 

Capítulos 6-7 del manual “¿A que no 

sabes...? (Lourdes Miquel López, Neus 

Sans Baulenas ¿A que no sabes...? Curso 

de perfeccionamiento de español para 

extranjeros. – Madrid: Edelsa, 2000. 

 

Скайп-

конференція 

До 02.04.2020 

Магістри 

1-й рік 

навчання 

Перша 

іноземна мова 

Capítulos 6-7 del manual “Dominio” 

(Dolores Gálvez, Natividad Gálvez, 

Leonor Quintana “Dominio. Curso de 

perfeccionamiento”. – Madrid: Edelsa 

Grupo Didascalia S.A., 2008) 

Скайп-

конференція 

До 02.04.2020 

Магістри 

1-й рік 

навчання 

Англіцизми в 

іспанській 

мові: шляхи 

адаптації 

(теоретичний 

курс) 

La adaptación fonética de los anglicismos 

léxicos. Los calcos. Los anglicismos 

semánticos. El anglicismo sintáctico. 

(матеріали лекцій) 

Скайп-

конференція 

До 02.04.2020 

Магістри 

1-й рік 

навчання 

Лінгвокультур

ні особливості 

іспанського 

сленгу 

(теоретичний 

курс) 

Las características léxico-semánticas del 

lenguaje juvenil (матеріали лекцій) 

Скайп-

конференція 

До 02.04.2020 

Іні-21 Лексикологія 

першої мови 

Los mecanismos de la formación de las 

palabras en el español 

Презентація 

До 02.04.2020 

Іна 31-36 Теоретичні 

основи другої 

іноземної мови 

(лексикологія) 

Los fenómenos léxicos: arcaísmo, 

neologismo, tabú y eufemismo, jerga  

(матеріали лекцій) 

Презентація 

До 02.04.2020 

Інп 31-35 Теоретичні 

основи другої 

іноземної мови 

(лексикологія) 

Los fenómenos léxicos: arcaísmo, 

neologismo, tabú y eufemismo, jerga  

(матеріали лекцій) 

Презентація 

До 02.04.2020 

 


	4. Граматика в комунікації (4 курс Іспанська філологія): Leonardo Gómez Torrego - Gramática didáctica del español.pdf https://ru.scribd.com/document/243403423/Leonardo-Gomez-Torrego-Gramatica-didactica-del-espanol-pdf. Tareas: Enunciado y oración (pp....

