
Васильєва О.С. викладач кафедри німецької та французької мов 

КОНСУЛЬТАЦІЇ: 

Вівторок, четвер 10:00 – 15:00 

телефон: 380967890665 

 

1 курс (2 семестр) 

«Іноземна мова (французька)» 

факультатив  

 

Дата Тема заняття Завдання Рекомендована 

література 

12.03.2020 Телефонна розмова. Au 

téléphone 

vocabulaire+grammaire 

Читати, перекладати 

діалоги з теми с. 18-19; 

переклад лексики с. 20; 

граматика с. 21, а саме 

повторити дієслово 

«etre» та числівники; 

виконати вправи  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 для 

закріплення нової 

лексики с. 22-23 

письмово, 

виконати вправи 

№10,11,12,13,14 з 

граматики с. 24; 

вправа 18 с. 25 

письмово – скласти 

діалог на запропоновану 

тему (не менше шести 

реплік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Vite et bien 1» 

(А1/А2) 

Méthode rapide pour 

adulte  

Auteur: Claire Miquel 

26.03.2020 Повсякденне життя. La 

vie quotidienne 

vocabulaire+grammaire 

Читати, перекладати 

діалоги з теми с. 26-27; 

переклад лексики с. 28; 

граматика с. 29, а саме 

повторити 

відмінювання дієслів 

першої групи з 

закінченням «er» та 

побудова питальних 

речень; 

виконати вправи  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 

для закріплення нової 

лексики с. 30-31 

письмово, 

виконати вправи 

№11,12,13,14 з 

граматики с. 32; 

вправа 18 с. 25 

письмово – скласти 

діалог на запропоновану 

тему (не менше шести 

реплік) 

 



 

2 курс (2 семестр) 

«Іноземна мова (французька)» 

факультатив  

 

Дата Тема заняття Завдання Рекомендована 

література 

18.03.2020 Домашні обов’язки. Les 
taches domestique 

vocabulaire+grammaire 

Читати, перекладати 

діалоги з теми с. 74-75; 

переклад лексики с. 76; 

граматика с. 77, 

вивчення минулого часу 

le passé composé; 

виконати вправи  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8 для 

закріплення нової 

лексики с. 78-79 

письмово, 

виконати вправи  

№ 9,11,12 з граматики 

 с. 80; 

вправа 15 с. 81 -  робота 

з тестом;  

вправа 16 с.81 – 

написати твір на 

запропоновану тематку 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Vite et bien 1» 

(А1/А2) 

Méthode rapide pour 

adulte  

Auteur: Claire Miquel 01.04.2020 Батьківщина. Le 

patrimoine 

vocabulaire+grammaire 

Читати, перекладати 

діалоги з теми с. 82-83; 

переклад лексики с. 84; 

граматика с. 85, а саме 

продовження вивчення 

теми le passé composé, 

минулий час з 

дієсловом «etre»; 

виконати вправи  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 для 

закріплення нової 

лексики с. 86-87 

письмово, 

виконати вправи №10, 

12,13,14 з граматики  

с. 88; 

вправа 16 с. 89 – робота 

з текстом; вправа 17  

с. 88 написати твір на 

запропоновану 

тематику 

 

 

 

 

 



3 курс (2 семестр) 

«Іноземна мова за фахом (французька)» 

обов’язкова 

Дата Тема заняття Завдання Рекомендована 

література 

17.03.2020 Граматика: особові 

займенники (pronoms 

personnels conjoints); 

відсутність артикля 

(l’absence de l’article) 

 

Урок 18.  

Параграф №2,3 

Вправа № 3(b,с), с.209 

Вправа №4 (b), с. 209 

Вправа №5 (b), с. 210 

Вправа № 6 (b,d), с. 210 

Вправа № 7 (а), с.210 

Вправа № 2, с.211 

ПИСЬМОВО 

 

 

 

Manuel de français  

Auteurs: Попова И.Н., 

Казакова Ж.А., 

Ковальчук Г.М. 
 

19.03.2020 Продовження теми 

«Характер» («Le 

caractère») / «Почуття» 

(«Les sentiments») 

Читання, переклад 

діалогів с. 24; 

вправа № 5, 6 с. 27; 

вправа № 7 с. 27 – 

скласти діалог на 

запропоновану тему (не 

менше 8 реплік). 

Опрацювання лексики з 

нової теми «Почуття», 

переклад; 

вправа № 1,2 с. 30 

 

«Vocabulaire en 

dialogue»  Niveau 

intermédiaire 

Auteur: Evelyne 

Siréjols 

 

24.03.2020  

Граматика: порядкові 

числівники (les adjectifs 

ordinaux); відмінювання 

дієслів ІІ групи 

(conjogaison  des verbes du 

2èm groupe) + дієслово 

«знати» («savoir») 

Урок 18. 

Параграф № 4,5,6 

Вправа № 2,3 (парагр.4) 

 с. 212 

Вправа № 3,4  (паргр.5) 

с. 212 

Вправа № 1,3 с. 213 

Повторити лексику, 

коментарі до лексики та 

граматику урока 18 для 

написання лексико-

граматичного тесту 

 

 

Manuel de français  

Auteurs: Попова И.Н., 

Казакова Ж.А., 

Ковальчук Г.М. 
 

31.03.2020  

Підсумок урока 18. 

Урок 19 «Un cour de 

francais» 

 

Написання лексико-

граматичного тесту. 

Почати вивчення 

нового уроку 19: 

читати, переклад 

(письмово) тексту с. 

216-217; 

опрацювання нової 

лексики с. 217-220 

 

Manuel de français  

Auteurs: Попова И.Н., 

Казакова Ж.А., 

Ковальчук Г.М. 
 

02.04.2020 Продовження  теми 

«Почуття» («Les 

sentiments») 

Читання, переклад 

діалогів с. ; 

вправа № 3,4,5 с. 31; 

вправа 6 с.31 скласти 

діалог на 

запропоновану тему (не 

менше 8 реплік) 

«Vocabulaire en 

dialogue»  Niveau 

intermédiaire 

Auteur: Evelyne 

Siréjols 

 

 



Критерії оцінювання поточної роботи  

 

Вид роботи Максимальна кількість балів 

 
Написання лексико-граматичного тесту 

 

10 балів 

(20 контрольних моментів по 0.5 б 

кожне) 

Написання діалогу з теми «Характер» («Le caractère») 

 

5 балів 

(врахування змісту діалогу та 

лексико-граматичних помилок) 

 

Написання діалогу з теми / «Почуття» («Les sentiments») 

 

5 балів 

(врахування змісту діалогу та 

лексико-граматичних помилок) 

 

  

 

Термін виконання завдань 

* (роботи мають бути надіслані у виді фото виконаних завдання чи текстового документу ) 

Курс 

 

День та дата 

1 курс (фак.) Четвер    12.03.2020 

1 курс (фак.) Четвер    26.03.2020 

2 курс (фак.) Середа   18.03.2020 

2 курс (фак.) Середа   01.04.2020 

3 курс Вівторок   16.03.2020 

3 курс Четвер  19.03.2020 

3 курс Вівторок  24.03.2020 

3 курс Вівторок    31.03.2020 

3 курс Четвер     02.04.2020 

 


