
Зелена Юлія Любомирівна 

асистент кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка  

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

На період з 1.04 по 24.04  

Предмет: Друга іноземна мова (французька) 

Факультет: економічний, спеціальність міжнародна економіка 

Курс 2 

Теми : 

1. Voyage d’affaire. A l’hotel (термін здачі 03.04.2020) форма – завдання та вправи надіслані на 

телеграм-канал 

- Fiche de réservation 

- Les adjectifs possessifs 

- L’adjectif tout 

2.  Itinéraire (термін здачі 08.04.2020) форма – zoom-конференція та завдання та вправи надіслані 

на телеграм-канал 

- Placer qch en espase et décrire l’itinéraire 

- Impératif  

- Les nombres ordinaux 

3. Déplacements professionnels (термін здачі до 17.04.2020) форма – діалоги та завдання надіслані 

на телеграм-канал 

- Les etablissements de l’etreprise sur la carte de France 

- Les noms de pays 

- L’interrogation (questions générales et spéciales, tour est-ce que et l’inversion)   

 4. Conseils aux voyageurs (термін здачі до 24.04.2020) форма – zoom-конференція та презентації 

надіслані на телеграм-канал 

- Un guide touristque à analyser et à présenter  

- Obligation et interdiction 

Предмет: Друга іноземна мова (французька) 

Факультет: економічний, спеціальність міжнародна економіка 

Курс 3 

1. Trouver un bon chemin  (термін здачі 8.04.2020) форма – zoom-конференція для роз’яснення 

матеріалу та врави та завдання на телеграм канал  

- S’informer sur le lieu de destination (продовження) 

- Imparfait  - formatin et eemploi 



- Imparfait et passé composé   

2. Faire du tourisme (термін здачі 17.04.2020) форма – презентації надіслані на телеграм-канал 

- Une promenade à Paris 

- Indiquer l’époque et la date   

- Les modes: actif et pasif 

3. Bilan (термін здачі 22.04.2020) форма – zoom-room 

 

Предмет: Друга іноземна мова (французька) 

Факультет: економічний, спеціальність міжнародна економіка 

Курс 4 

1. Bilan (термін здачі 1.04.2020) форма – zoom-room 

2. Répartir les tâches (термін здачі до 13.04.2020) форма –  завдання та вправи надіслані на 

телеграм-канал 

- Analyser et comparer des organigrammes 

- Subjonctif   

3. Aménager l’espace de travail (термін здачі до 22.04.2020) форма – zoom-конференція 

- Espase de travai et son aménagent, les avantages te les inconvénients de OpenSpace    

- Condition et hypothèse avec si 

Курс 5 

Історичний факультет 

1. Séjourner à l’hotel. Appréciations (терміни опрацювання 01.04 –08.04) –  завдання та вправи 

надіслані на телеграм-канал 

- Les pronoms possessifs    

- Les indéfinis 

2. Lettre de réclamation (терміни опрацювання 08.04 – 15.04) – zoom-конференція для роз’яснення 

матеріалу та врави та завдання на телеграм канал  

-  Comment faire pour écrire une lettre de réclamation    

- Les mots de liaison 

3. Bilan (терміни здачі 22.04) zoom-room 

 


