
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) 

Викладач : Сайфутдінова О.Ю. 

 

Факультет іноземних мов 

Теорія і практика перекладу (для 3 курсу іспанців) 

Clasificación de los textos para la traducción. Traducción de los nombres propios. 

Traducción de las palabras-realias. \\ El resumen escrito de los tres temas y los 

ejercicios, indicados en el grupo Viber, hechos en Word deben ser enviados al correo 

electrónico olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua antes del 30.03.2020, 23:00 

Теоретичні основи другої іноземної мови (для 3 курсу перекладачів) 

Neologismos, arcaísmos, tabú, eufemismos, jerga. \\ Скайп-конференція о 16:40 

25.03.2020. 

 

Друга іноземна мова (для 3 курсу перекладачів) 

Potencial Simple y Pretérito Pluscuamperfecto en el estilo indirecto. \\ Фото або 

скрін-шоти виконаних вправ надсилаються на вайбер до 23:00, 20.03.2020. 

“Libera tu creatividad con Adolfo Serra” // Переглянути відео і виконати два рівні 

вправ до нього. Вправи надсилаються у форматі Word на пошту 

olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua до 23:00, 23.03.2020.  

 

Неспец.факультети 

Іспанська мова (для 1 курсу філологія і журналістика) 

1. Presente de Subjuntivo en oraciones temporales. \\ Los resultados del tema se 

discutirán en la conferencia en Skype antes del 23.03.2020. Previamente 

concertamos la fecha y la hora en Viber.  

2. Ver película “La española inglesa”. Redacción del ensayo (2000-3600 

símbolos). Temas de ensayo para elegir: 

“Sobre qué es la película según tu punto de vista” 

“Los acontecimientos históricos descritos en la obra” 

“La imagen de Miguel de Cervantes en la película” 

“La religión en La española inglesa” 



“Los errores que he encontrado en los subtítulos” 

“El argumento de la novela, ¿es verosímil?” 

“Psicología de los personajes” 

“Las relaciones y el trato entre los personajes” 

“La imagen de la reina” 

“La imagen de Isabel” 

“El aspecto más interesante de la película que quiero discutir” \\ El ensayo en Word 

debe ser entregado\enviado al correo electrónico olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua 

antes del 30.03.2020, 23:00 

 

Географічний факультет 

Іспанська мова (для 2 курсу Готельно-ресторанна справа) 

Лексика до теми «Одяг». Лексика до теми «Погода» // Skype-конференція 

20.03.2020. Година узгоджується у вайбер-групі. 

Діалоги, що охоплюють теми «Одяг» і «Погода». // Тексти і аудіофайли діалогів 

надсилаються у вайбер до 23.03.2020, 23:00. 

Теперішній час: дієслово querer, дієслово saber. Складне речення. Виконані 

вправи (42-45) у форматі Word надсилаються до 30.03.2020, 23:00, на 

olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua 


