
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 1  курс 

Філософський факультет 

 у період запровадження карантину з 6 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-33  від  26  березня 2020 року) 

 

ВИКЛАДАЧ: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення відповідно до 

навчального плану 

Завдання Форма 

контролю  

8.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 13. Texte, phrases  /révision/, 

dialogue.  

Вправа 20 ,  

стор. 138-139 

повторення 

граматичного матеріалу 

уроку. 

 

Виконані 

вправи  

Здача 

10.04.2020 

10.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 14. Phrases. 

Граматика : прислівники en, y 

/стор.144/,  питальні прислівники 

quand, comment 

 

Вправи 4-11 ,  

стор.150-151 

 

Контрольне 

читання 

(фрази/текст) 

15.04.2020 

15.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 14. Texte. Dialogue 

Граматика : вживання прийменників 

en , y з назвами країн  /стор.144/. 

Значення дієслів prendre/mettre / 

стор.146/. 

Вправи  12-15,  

стор.151-152 

 

Виконані 

вправи  

Здача 

17.04.2020 

17.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 14. Граматика : прийменникм 

en, dans Дієслова sortir, savoir, 

connaître /стор.145-146/ 

Вправи  16-18,  

стор.153-154 

 

Виконані 

вправи  

Здача 

22.04.2020 

22.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 14. TEST en interaction. 

Стор. 154-156 

 

Виконані 

вправи  

Здача 

24.04.2020 

24.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Leçon 14. Test /google form/ 

Leçon 15. Phrases. 

Пояснення до фраз стор.161 

Вправи 18-20,  

стор. 167 

 

Контрольне 

читання 

(фрази/текст) 

04.05.2020 



ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 2  курс 

Філософський факультет 

у період запровадження карантину з 6 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-33  від  26  березня 2020 року) 

 

ВИКЛАДАЧ: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

 

Дата аудит. 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального плану 

Завдання Форма контролю  

8.04.2020  Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Repas. Nouveau lexique. 

 

Вправи 2 , стор.369, 5 стор. 372, 7 

стор. 373 

 

Опрацювати невідомі лексичні 

одиниці 

Читати діалог ст.370 

Робота над текстом ст.375-376 

опитування 

лексики, 

усний переклад 

тексту 

10.04.2020 

10.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Lexique Les repas /suite/ 

Aspect socio-culturel : Recettes de 

quelques plats régionaux 

 

Вправи 8 стор. 374 

Тексти рецептів  ст.377-380 

Письмовий 

переклад одного 

з рецептів 

15.04.2020 

15.04.2020 

Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Expression de la quantité : 

indéterminée et déterminée. 

Робота над новим опорним 

текстом. 

Текст ст.386 

Вправа 12 a,b,с  ст.380 

Вправа 13  ст.382 

 

 

Усне 

обговорення на 

тему 

Le souci des 

calories, 

розповісти про 

своє улюблене 

блюдо/рецепт 

17.04.2020 

17.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Comment varier les vins et les 

mets . 

Продовження роботи над 

текстом і вправи. 

Ст.382-383 textes  

впр.1-6 ст. 388-389  

Виконані вправи  

Здача  

22.04.2020 

22.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Діалоги стор.391 

Бесіда на тему юніту з опорою на 

діалог. 

С. 359-361 

Впр. 7-12 стор. 390-391, 

Бесіда – впр. 14 стор.392 

24.04.2020 

Стор.393- 

розповідати 

напам’ять байку.  

24.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Aspect socio-culturel : La 

restauration en France. 

Le personnel des restos. 

Вправа 26 стор.366 

Texte La restauration en France  

стор.397-398 

Лексичні вправи стор. 394-396 

05.05.2020 

Письмова робота 

Mon restaurant 

préféré. 



 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Іноземна мова» 4  курс 

Факультет іноземних мов (переклад) 

у період запровадження карантину з 6 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-33  від  26  березня 2020 року) 

 

ВИКЛАДАЧ: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

8.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

(час узгоджується додатково) 

Ecologie, les énergies 

alternatives . 

Unité 8. Travail sur le 

texte « Road trip écolo en 

Suisse » p.132 /suite/ 

CO piste  54 /travail sur la 

transcription/. Les énergies 

alternatives. 

Grammaire : l’ordre du 

discours. 

Vocabulaire p.135 

Виконані 

вправи  

Здача 

14.04.2020 

9.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

 (час узгоджується додатково) 

Test de l’unité 8. 

Travail sur la CO p.136 

Grammaire - révision de 

l’unité 8. 

Vocabulaire  et la 

grammaire – test p.136 

Виконані 

вправи  

Здача 

14.04.2020 

15.04.2020 

Практичне заняття 

ZOOM 

 (час узгоджується додатково) 

La propreté en ville. 

Concordance des temps. 

Unité 9. Travail sur le 

texte p.140 

CO p.141 

Grammaire : le discours 

rapporté au présent et au 

passé. 

Vocabulaire : La propreté 

en ville  

 

Виконані 

вправи  

Здача 

20.04.2020 

16.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

 (час узгоджується додатково) 

La propreté en ville. 

Concordance des temps /suite/ 

Travail sur le texte p.145 

Grammaire : le discours 

rapporté au présent et au 

passé. /suite/  

CE p.146 

Виконані 

вправи  

Здача 

20.04.2020 

22.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

(час узгоджується додатково) 

La ville pour tous ! 

 

Travail sur le texte p.132 

Grammaire : 

l’interrogation p.147 

CO p.146  

 

Виконані 

вправи  

Здача 

28.04.2020 

23.04.2020 Практичне заняття 

ZOOM 

(час узгоджується додатково) 

Street art : art ou vandalisme ? 

 

 

Travail sur le texte p.149 

Grammaire : les indéfinis / 

la quantité/ 

Lexique : Le bien-être en 

ville, l’art urbain.  

Vidéo et CO p.148, p.152                                                   

Виконані 

вправи  

Здача 

28.04.2020 

 



 

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

Факультет іноземних мов , ІНФ 

у період запровадження карантину з 6 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-33  від  26  березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

09.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Thinglink, EdPuzzle. 

Створити віртуальну 

листівку та приклад 

дидактичного відео. 

обговорення 

16.04.2020 

16.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Ознайомлення з додатками  

AnswerGarden, Framapad та ін. 

Свідчення самостійної 

роботи з додатками. 

 

Виставити свої 

роботи на 

Padlet дисциплі

ни. 

23.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Сучасні технології у 

навчальному процесі. 

Презентації нових 

додатків 

 

презентації і 

обговорення 

30.04.2020 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Техніка написання аргументованого есе» 4  курс 

Факультет іноземних мов , ІНФ 

у період запровадження карантину з 6 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-33  від  26  березня 2020 року) 

ВИКЛАДАЧ: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

09.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Роль часових та логічних 

конекторів у написанні есе 

 

Скласти список 

конекторів, 

проаналізувати їх роль 

Обговорення 

16.04.2020 

16.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

(час узгоджується додатково) 

Вміння аргументувати. 

 

Аналіз зразків робіт, 

підручник в google.drive  

Обговорення 

23.04.2020 

23.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Messenger 

Написання 

аргументованого есе 

Обговорення 

30.04.2020 



(час узгоджується додатково) 

Поради успішного написання 

есе. Практичні приклади і їх 

обговорення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Факультет іноземних мов , ІНФ 

у період запровадження карантину з 6 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-33  від  26  березня 2020 року) 

 

ВИКЛАДАЧ: Миколаєвич-Джуман Н.Б. 

     

Дата 

аудиторного 

заняття  

 

Тема, форма проведення 

відповідно до навчального 

плану 

Завдання Форма 

контролю  

07.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Telegram 

 (час узгоджується додатково) 

Approche par le silence 

Approche par le mouvement. 

Повторення та 

систематизація знань по 

темах. 

 

Презентації в 

групах 

14.04.2020 

14.04.2020 Лекційне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Approche suggestopédique. 

Méthode des séries. 

 

Повторення та 

систематизація знань по 

темах. 

 

Презентації в 

групах 

21.04.2020 

21.04.2020 Практичне заняття 

Консультація в Telegram 

(час узгоджується додатково) 

Dispositif Pro Fle+ 

S’inscrire au parcours 

découverte. 

28.04.2020 

 

 

 


