
Вачинич Любов Іллівна 

Група  Предмет  Завдання  Термін 

виконання  

Для студентів 

II курсу, ф-тів 

журналістики. 

французька 

мова 

15 урок “Santé passe richesse” 

Опрацювання граматики 

с.277-281  та письмове 

виконання граматичних вправ 

(5) с. 281-283. Підручник 

“Français accéléré”. 

Прискорений курс 

французької мови. Київ 

«Видавництво АСК» 2007. 

Опрацювання лексики по темі: 

“Loisirs-jeux-sports” c. 148-149.  

Письмові лексичні вправи (3). 

Журнал Claire Miquel, Anne 

Goliot-Lété. Vocabulaire 

progressif du français avec 250 

exercices. CLE. 2010 

6.04-10.04 

Самостійне 

виконання 

завдання.  

 

 

 

 

 

Скап-

консультації 

 

  15 урок “Santé passe richesse”. 

Письмове виконання 

граматичних вправ (5).с.283-

285. Підручник “Français 

accéléré”. Прискорений курс 

опрацювання лексики по темі: 

“Loisirs-jeux-sports” c.152-153 

Письмові лексичні вправи (3). 

Журнал Claire Miquel, Anne 

Goliat. 

З 13.04-

17.04 

Самостійне 

виконання 

завдання.  

Скап-

консультації 

  15 урок “Santé passe richesse”. 

Опрацювання діалогів (4) та 

написання діалогів (6) із 

вказаних ситуацій с.285-287. 

Підручник “Français accéléré”. 

Прискорений курс 

французької мови. Київ. 

Видавництво «АСК» 2007. 

  Опрацювання лексики по 

темі “Loisirs-jeux-sports” c.154-

155. Письмові лексичні вправи 

(3). Журнал Claire Miquel, 

Anne Goliot-Lété. Vocabulaire 

progressif du français avec 250 

exercices. CLE. 2010 

З 20.04-

24.04 

Самостійне 

виконання 

завдання.  

Скап-

консультації 



Для студентів 

І курсів 

журналістики, 

історичного 

та 

філологічного 

факультетів 

французька 

мова 

Опрацювання лексики по темі: 

“La description physique” c.42-

45. Письмові лексичні вправи 

(9) Журнал Claire Miquel. 

Vocabulaire progressif du 

français. 2ͤ édition avec 280 

exercices. CLE 2012  

7 урок “Vouloir c’est pouvoir”. 

Опрацювання лексики. 

Письмове виконання 

лексичних вправ (8) с.114-119. 

Підрручник “Français 

accéléré”. Прискорений курс 

французької мови. Київ. 

Видавництво «АСК» 2007 

З 6.04 - 

10.04 

Самостійне 

виконання 

завдання. 

Скап-

консультації 

  Опрацювання лексики по темі: 

“Les activités quotidiennes”. 

c.58-61. Письмові лексичні 

вправи (9) Журнал. Claire 

Miquel… 

7 урок “Voulair c’est pouvoir”. 

Опрацювання граматики та 

письмове виконання 

граматичних вправ (10). с.124-

127 Підручник “Français 

accéléré”.  

13.04 - 17.04 

Самостійне 

виконання 

завдання. 

Скап - 

консультації 

  Опрацювання лексики по темі: 

“Habiter dans un appartement” 

c.56-57. Письмові лексичні 

вправи (5). Журнал Claire 

Miquel… 

7 урок  “Vouloir c’est pouvoir”. 

Опрацювання діалогів (6) та 

написання діалогів (4) із 

вказаних ситуацій с.127-129. 

Підручник “Français accéléré. 

Прискорений курс 

французької мови. Київ… 

З 20.04 - 

24.04 

Самостійне 

виконання 

завдання. 

Скап-

консультації 

 


