
 

 

Асистент Писаревська О.В. 

 

№ Факультет Курс Дисципліна Тема Вид 

контролю/термін 

здачі 

1. Юридичний 1 Іноземна мова 

(французька) 

6.04-10.04  

«Chassez le 

naturel... » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 93-99 

1. Читання та 

відповіді на 

питання до тексту 

«La nature de 

Veronica », стор. 94 

2. Аудіювання 

«L’expédition de 

Laurence et 

Antony », відповіді 

на питання до аудіо 

документу стор.95 

3. Граматика « Les 

pronoms 

personnels », стор.95 

(вправи із зошиту 

вправ cahier 

d’exercices  «Édito 

B2 », стор.64-65 

4. Читання та 

відповіді на 

питання до текстів 

«Au zoo », стор. 98-

99 

5. Перегляд відео 

стор.99 « Du 

nouveau à 

Vincennes », 

відповіді на 

питання до 

відеодокументу 

 

Термін здачі – до 

10.04 у вигляді 

письмових робіт 

13.04-17.04  

«Chassez le 

naturel... » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 100-105 

1. Робота із 

графічним 

документом 

(картою) « Un 

Термін здачі – до 

17.04 у вигляді 

письмових робіт 

(вправи, стаття) 



monde réchauffé », 

розуміння, відповіді 

на питання, 

стор.100 

2. DELF : production 

écrite, стор. 101, 

написання статті на 

екологічну тему 

3. Лексика: « La 

météo » та 

« L’environnement », 

стор. 101-102, 

виконання вправ із 

зошита cahier 

d’exercices  «Édito 

B2 », стор.66-67 

4. Читання та 

відповіді на 

питання до тексту 

« Renconre entre 

Marillon Cotillard et 

Pierre Rabhi », стор. 

103 

 

 

 

21.04-24.04  

«C’est de l’art... » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 107-119 

1. Читання та 

відповіді на 

питання до тексту 

« Une New-

Yourkaise à Paris, 

pasionnée de l’art 

moderne », стор. 107 

2. Аудіювання 

«Сharlélie Сouture, 

le plus new-yorkais 

des artistes 

français »,  відповіді 

на питання до аудіо 

документу стор.109 

3. Граматика « Les 

pronoms relatifs », 

стор. 110 

4. Лексика «L’art », 

стор. 111 

5. Аудіювання 

« L’ours », відповіді 

на питання до аудіо 

Термін здачі – до 

24.04 у вигляді 

письмових робіт, 

виконання вправ 

із зошита cahier 

d’exercices  «Édito 

B2 », стор.70-75 

 



документу стор.112 

6. Дискусія у 

форматі відео-

конференції « Et 

vous, vous 

intéressez-vous à 

l’art ? » 

2. Юридичний 2 Іноземна мова 

(французька) 

6.04-10.04  

1. Аудіювання, 

підготовка до 

іспиту DELF B2 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 177-178 

 

 

 

Термін здачі – до 

10.04 у вигляді 

письмових 

відповідей на 

питання іспиту 

13.04-17.04  

Розуміння текстів, 

підготовка до 

іспиту DELF B2 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 180-182 

Термін здачі – до 

17.04 у вигляді 

письмових 

відповідей на 

питання іспиту 

3. Філологічний 2 Іноземна мова 

(французька) 

6.04-10.04  

1. Аудіювання, 

підготовка до 

іспиту DELF B2 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 177-178 

 

 

 

Термін здачі – до 

10.04 у вигляді 

письмових 

відповідей на 

питання іспиту 

13.04-17.04  

Розуміння текстів, 

підготовка до 

іспиту DELF B2 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 180-182 

Термін здачі – до 

17.04 у вигляді 

письмових 

відповідей на 

питання іспиту 

21.04-24.04  

Усне мовлення,  

підготовка до 

іспиту DELF B2 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 183-184 

Термін здачі – 

23.04 у вигляді 

відеоконференції 

4. Економічний 1 Іноземна мова 

(французька) 

6.04-10.04  

«Chassez le 

naturel... » 

Підручник «Édito 

B2 », стор. 93-99 

1. Читання та 

відповіді на 

питання до тексту 

«La nature de 

Термін здачі – до 

10.04 у вигляді 

письмових робіт 



Veronica », стор. 94 

2. Аудіювання 

«L’expédition de 

Laurence et 

Antony », відповіді 

на питання до аудіо 

документу стор.95 

3. Граматика « Les 

pronoms 

personnels », стор.95 

(вправи із зошиту 

вправ cahier 

d’exercices  «Édito 

B2 », стор.64-65 

 

13.04-17.04 

«Chassez le 

naturel... » 

Підручник «Édito 

B2 » 

1. Читання та 

відповіді на 

питання до текстів 

«Au zoo », стор. 98-

99 

2. Перегляд відео 

стор.99 « Du 

nouveau à 

Vincennes », 

відповіді на 

питання до 

відеодокументу 

 

Термін здачі – до 

17.04 у вигляді 

письмових робіт 

 

21.04-24.04  

«Chassez le 

naturel... » 

Підручник «Édito 

B2 » 

1. DELF : production 

écrite, стор. 101, 

написання статті на 

екологічну тему 

2. Лексика: « La 

météo » та 

« L’environnement », 

стор. 101-102, 

виконання вправ із 

зошита cahier 

d’exercices  «Édito 

B2 », стор.66-67 

3. Читання та 

відповіді на 

Термін здачі – до 

14.04 у вигляді 

письмових робіт 

(вправи, стаття) 



питання до тексту 

« Renconre entre 

Marillon Cotillard et 

Pierre Rabhi », стор. 

103 

 

5. Іноземних 

мов 

1 (магістри, 

«Французька 

мова та 

література») 

Спецкурс 

«Нестандартна 

французька 

мова» 

6.04-10.04  

Письмовий 

переклад тексту 

«Aujourd’hui fini le 

cafard... », 

опрацювання 

словника до тексту 

Термін здачі – до 

10.04 у вигляді 

письмового 

перекладу 

 

13.04-17.04 

«Верлан ( verlan )  -  

 секретна молодіжна 

субмова як віртуальний 

соціолект», 

перегляд  

відео документів, 

відповіді на питання до 

них, виконання вправ 

 

Термін здачі – до 

17.04 у вигляді 

резюме наукової 

публікації+резюме 

переглянутих 

відеоматеріалів 

 

21.04-24.04  

«Субмова писемного 

діджиталізованого 

віртуального 

спілкування молоді 

( neofrançais )» 

 

Термін здачі – до 

17.04 у вигляді 

творчої письмової 

роботи 

 


