
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ  

«Перша іноземна мова (іспанська)» 3 курс 

 

у період карантину з 06 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

 

ВИКЛАДАЧ: Маєвська О.Т., канд. філол. наук, асистент 

 

Дата 

аудиторного 

заняття 

(згідно із 

розкладом), 

курс, група  

(-и) 

Тема, форма 

проведення 

відповідно до 

навчального 

плану 

(лекція, семінар) 

Форми і методи опрацювання 

навчальної теми,  

спосіб зворотного зв’язку 

Діагностика, контроль та 

оцінювання навчальної 

діяльності здобувачів 

освіти (ОП Бакалавр, ОП; 

ОП Магістр) 

06.04- 10.04 1.Перегляд і 
коментар фільму 
2. Урок 6. С. 184-

200 

 Зворотний зв'язок: електронна 

пошта, вайбер-група, телефон, 

соціальні мережі 

 

1. Відсилання на е-пошту 

2. Опрацювання вправ в 

онлайн режимі 

13.04-17.04 1. Опрацювання 
граматики: 

Складносурядні 
речення 
2. Урок 6. С. 201-

212 

 

Відіслати на е-пошту для 

перевірки 

 

Завдання у підручниках 

 

20.04-24.04 Домашнє 

читання: за 1 

місяць (50 стор 

+75 слів) 

онлайн або вайбер дзвінок (за 

попередньою домовленістю) 

Списки слів і 

коментарі/переказ 

прочитаної частини 2000 

знаків ворддокумент  

 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ  

«Друга іноземна мова (іспанська)» 1 курс 

 

у період карантину з 06 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

 

ВИКЛАДАЧ: Маєвська О.Т., канд. філол. наук, асистент 

 

Дата 

аудиторного 

заняття 

(згідно із 

розкладом), 

курс, група  

(-и) 

Тема, форма 

проведення 

відповідно до 

навчального 

плану 

(лекція, семінар) 

Форми і методи опрацювання 

навчальної теми,  

спосіб зворотного зв’язку 

Діагностика, контроль та 

оцінювання навчальної 

діяльності здобувачів 

освіти (ОП Бакалавр, ОП; 

ОП Магістр) 

06.04- 10.04 Опрацювання 

лексики  

Vocabulario A1-

A2.  

Уроки 13, 14 

 Зворотний зв'язок: електронна 

пошта, вайбер-група, телефон, 

соціальні мережі 

 

1. Опрацювання вправ в 

онлайн режимі 

13.04-17.04 Опрацювання 

граматики. 

Артикль, ser/estar  

 

 

Відіслати на е-пошту для 

перевірки 

 

Завдання у підручнику 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман Помірко, 

Оксана Кушнір, Іванна 



Хомицька. – 3-тє вид., 

випр. і допов. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

20.04-24.04 Опрацювання 

лексики  

Vocabulario A1-

A2.  

Урок 15. 

Перегляд відео 

онлайн або вайбер дзвінок (за 

попередньою домовленістю) 

Робота за розкладом у 

програмі zoom 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ  

«Друга іноземна мова (іспанська)» 2 курс 

 

у період карантину з 06 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

 

ВИКЛАДАЧ: Маєвська О.Т., канд. філол. наук, асистент 

 

Дата 

аудиторного 

заняття 

(згідно із 

розкладом), 

курс, група  

(-и) 

Тема, форма 

проведення 

відповідно до 

навчального 

плану 

(лекція, семінар) 

Форми і методи опрацювання 

навчальної теми,  

спосіб зворотного зв’язку 

Діагностика, контроль та 

оцінювання навчальної 

діяльності здобувачів 

освіти (ОП Бакалавр, ОП; 

ОП Магістр) 

06.04- 10.04 Опрацювання 

лексики  

Vocabulario A1-

A2.  

Уроки 30, 31 

Зворотний зв'язок: електронна 

пошта, вайбер-група, телефон, 

соціальні мережі 

 

Опрацювання вправ в 

онлайн режимі 

13.04-17.04 Опрацювання 

граматики. 

Минулі часи  

 

 

Відіслати на е-пошту для 

перевірки 

 

Завдання у підручнику 

Граматика іспанської 

мови у вправах : навч. 

посібник / Роман Помірко, 

Оксана Кушнір, Іванна 

Хомицька. – 3-тє вид., 

випр. і допов. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2019. – 374 с. 

20.04-24.04 Опрацювання 

лексики  Vente 1. 

Урок 8  

 

Письмові вправи, слухання 

аудіювання та вирішення завдань 

Робота за розкладом у 

програмі zoom 

 

ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ  

«Друга іноземна мова (іспанська)» 4 курс (спеціальність переклад) 

 

у період карантину з 06 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року 

 

ВИКЛАДАЧ: Маєвська О.Т., канд. філол. наук, асистент 

 

Дата 

аудиторного 

Тема, форма 

проведення 

Форми і методи опрацювання 

навчальної теми,  

Діагностика, контроль та 

оцінювання навчальної 



заняття 

(згідно із 

розкладом), 

курс, група  

(-и) 

відповідно до 

навчального 

плану 

(лекція, семінар) 

спосіб зворотного зв’язку діяльності здобувачів 

освіти (ОП Бакалавр, ОП; 

ОП Магістр) 

06.04- 10.04 Опрацювання 

розмовних 

іспитових  тем 

 

Опрацювання вправ в онлайн 

режимі 

Опрацювання вправ в 

онлайн режимі 

13.04-17.04 Опрацювання 

граматики.  

 

 

Відіслати на е-пошту для 

перевірки 

 

Робота за розкладом у 

програмі zoom 

20.04-24.04 Вправи на 

закріплення 

граматичного 

матеріалу 

Опрацювання вправ в онлайн 

режимі 

Робота за розкладом у 

програмі zoom 

 


