
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

Теми на самостійне опрацювання на період карантину (12.03.2020-03.04.2020) 

Викладач: доц. Кабов А.В. 

 

Навчальний предмет, курс, 

факультет 

Теми на опрацювання та терміни 

здачі письмових робіт 

Видатні постаті та їх роль у розвитку 

іспанської мови (3 курс, іспанська 

філологія, факультет іноземних мов) 

1) Antonio de Nebrija (статті: Antonio 

de Nebrija; Nebrija y su tiempo: la 

construcción de la lengua). 

Письмова робота по темі Antonio de 

Nebrija (написати контрольну роботу 

за допомогою сервісу Google Forms, 

дата здачі: до 13-10 20 березня) 

2) Juan de Valdés (статті: Valdés y 

Salinas. Dos actitudes frente a la lengua; 

El discurso literario del Diálogo de la 

lengua de Juan de Valdés) 

Письмова робота по темі Juan de 

Valdés (написати контрольну роботу за 

допомогою сервісу Google Forms, дата 

здачі: до 13-10 3 квітня) 

 

2 іноземна мова (іспанська) (5 курс, 

англійська філологія, факультет 

іноземних мов) 

1) DELE B2 Curso completo – págs.80-

85, 86-89; Домашнє читання – Do de 

pecho – вправи після тексту 1,2,3,4 – 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 20 

березня. 

2) DELE B2 Curso completo – págs. 90-

93 - надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 27 

березня.  

3) DELE B2 Curso completo – pág. 94; 

Домашнє читання – Do de pecho – 

вправи після тексту 5,6,7,8,9 – 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua  до 3 квітня. 

 

2 іноземна мова (іспанська) (2 курс, 

міжнародна економіка, економічний 

факультет) 

1) Ser/Estar – вправи на стор. 88-90; 

Vocabulario A1/A2 – стор. 82-85 

(Unidad 19) - надіслати на електронну 
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пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 16  

березня (включно). 

2) Ser/Estar – підсумковий тест 

«Evaluación del progreso», Vocabulario 

A1/A2 – стор. 86-89 (Unidad 20) - 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 18  

березня (включно). 

3) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

стор. 105-107 (граматична теорія – 

Безособові вирази, Герундій), Вправи 

на граматику – 1,2 (стор.107) 

Vocabulario A1/A2 – стор. 90-91 

(Unidad 21) - надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 23  

березня (включно). 

4) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

вправи 3,4,5 на стор.108. Vocabulario 

A1/A2 – стор. 92-93 (Unidad 21) - 

надіслати на електронну пошту 

arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 25  

березня (включно). 

5) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

опрацювати вправи на стор. 109-110. 

Vocabulario A1/A2 – стор. 94-95 - 

(Unidad 22) - надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 30  

березня (включно). 

6) Nuevo Avance Básico – Unidad 11 – 

опрацювати вправи на стор. 111-112, 

114 (текст Las tapas, Los pinchos). 

Vocabulario A1/A2 – стор. 96-97 - 

(Unidad 22) - надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 1  

квітня (включно).  

 

2 іноземна мова (іспанська) (4 курс, 

англійська філологія, факультет 

іноземних мов) 

1) Граматичні вправи з підручника 

«Para practicar el Indicativo y el 

Subjuntivo» - Oraciones condicionales – 

págs. 114-123, 124-130, 130-134.  

 

Опрацювати граматичну теорію 

Correlación de tiempos de Indicativo y 

Subjuntivo – págs. 152-155  

 

2) Опрацювати тексти для розмовних 
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тем : Historia del café, Oro líquido, El 

museo del Prado y Francisco de Goya, La 

ciudad de Barcelona y Antonio de Gaudí, 

Los Aztecas, Miguel de Cervantes. 

Весь опрацьований матеріал 

(граматичні вправи та перекладені 

тексти) надіслати на електронну 

пошту arkadiy.kabov@lnu.edu.ua до 31  

березня (включно).  

Основи філології (1 курс, іспанська 

філологія, факультет іноземних мов) 

1) Контрольна робота по темі № 3 

(Структура мови. Синхронія і 

діахронія) за допомогою сервісу 

Google Forms, дата здачі: до 11-30 18 

березня). 

2) Соціальна зумовленість мовних 

явищ. Соціолінгвістика. Лексикологія 

та лексикографія. – опрацювання 

теорії. 

3) Контрольна робота по темі № 4 

(Соціальна зумовленість мовних явищ. 

Соціолінгвістика. Лексикологія та 

лексикографія) за допомогою сервісу 

Google Forms, дата здачі: до 11-30 1 

квітня). 
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