
Підгрупи/дати Завдання посилання 
4 курс Усі завдання попередньо завантажені  на 

платформу  Moodle , в електронний 
кабінет  для дисципліни « Практичний 
курс  іспанської мови». 

Консультації студентів  у 
телефонному режимі  та у 
період роботи у групах. 

1 підгрупа   
18.03.2020 Стор. 232 , таблиця узгодження часів 

Іndicativo. Перевести діалог  впр. 15 а) 
стор. 238-239 та виписати  із вправи 
речення , які демонструють  таблицю 
узгодження, тобто мають  ці узгодження . 
Текст  El medio ambiente- робота з 
питаннями до тексту. 
 

Робота на каналі Telegram ,  
група  «Испанский  035-16-1 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами  18.03.2020 

1.04.2020 Впр. 16 стор. 239. Переклад речень 
іспанською та читання у звуковому 
повідомленні . 
Складання письмових відповідей  на 
запитання за текстом El medio ambiente- 
 

Робота на каналі Telegram ,  
група  «Испанский  035-16-1 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами  та звуковими 
повідомленнями 1.04.2020 

2 підгрупа   
19.03 Стор. 232 , таблиця узгодження часів 

Іndicativo. Перевести діалог  впр. 15 а) 
стор. 238-239 та виписати  із вправи 
речення , які демонструють  таблицю 
узгодження, тобто мають  ці узгодження . 
Текст  El medio ambiente- робота з 
питаннями до тексту. 

Робота на каналі Telegram ,  
група  «Испанский  035-16-1 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами  . 19.03.2020 

02.04 Впр. 16 стор. 239. Переклад речень 
іспанською та читання у звуковому 
повідомленні . 
Складання письмових відповідей  на 
запитання за текстом El medio ambiente 

Робота на каналі Telegram ,  
група  «Испанский  035-16-1 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами -Складання  звукових 
повідомлень. 02.04.2020 

3 підгрупа   



19.03 Стор. 232 , таблиця узгодження часів 
Іndicativo. Перевести діалог  впр. 15 а) 
стор. 238-239 та виписати  із вправи 
речення , які демонструють  таблицю 
узгодження, тобто мають  ці узгодження . 
Текст  El medio ambiente- робота з 
питаннями до тексту. 

Робота у групі Viber «Фл-16-2 
ПКИ» 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами 19.03.2020 

02.04 Впр. 16 стор. 239. Переклад речень 
іспанською та читання у звуковому 
повідомленні . 
Складання письмових відповідей  на 
запитання за текстом El medio ambiente 

Робота у групі Viber «Фл-16-2 
ПКИ» 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами , та звуковими 
повідомленнями 2.04.2020 

4 підгруппа   
17.03 Стор. 232 , таблиця узгодження часів 

Іndicativo. Перевести діалог  впр. 15 а) 
стор. 238-239 та виписати  із вправи 
речення , які демонструють  таблицю 
узгодження, тобто мають  ці узгодження . 
Текст  El medio ambiente- робота з 
питаннями до тексту 

Робота у групі Viber «Фл-16-2 
ПКИ» 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами 17.03.2020 

31.03 Впр. 16 стор. 239. Переклад речень 
іспанською та читання у звуковому 
повідомленні . 
Складання письмових відповідей  на 
запитання за текстом El medio ambiente 

Робота у групі Viber «Фл-16-2 
ПКИ» 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами , та звуковими 
повідомленнями 31.03.2020 

5 підгрупа   
19.03 Стор. 232 , таблиця узгодження часів 

Іndicativo. Перевести діалог  впр. 15 а) 
стор. 238-239 та виписати  із вправи 
речення , які демонструють  таблицю 
узгодження, тобто мають  ці узгодження . 
Текст  El medio ambiente- робота з 
питаннями до тексту 

Робота на каналі Telegram ,  
група  «Испанский  035-16-1 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами   19.03.2020 

02.04 . Впр. 16 стор. 239. Переклад речень 
іспанською та читання у звуковому 
повідомленні . 
Складання письмових відповідей  на 
запитання за текстом El medio ambiente 

Робота на каналі Telegram ,  
група  «Испанский  035-16-1 
Фото  зошитів з виконаними 
роботами   та звуковими 
повідомленнями 2.04.2020 



 

3 курс   
1 підгрупа   
19.03  Текст : Madrid, la capital de España- 

читання  та переклад., прослуховування  
аудіо варіанту.Нові слова- стор 13. 
Виписати у словник. 
Підручник: стр 87 ,займенники групи 
:algo- alguien- alguno. Nada- nadie-ninguno. 
Впр: 40,41 стор 87. Контрольна перевірка 
за ключами . 
 

 Робота на каналі Telegram, 
група  « Испанский 035-17-1» 
Фото зошитів з виконаними 
роботами. Перевірка  та 
підсумок. 19.03.2020 

26.03  Урок2, частина 3 Дієприкметник ( 
Participio). Впр: 43 стор 89 ; 44(б). 
Конструкція  estar+participio: 
Впр: 45(а)- прочитати у звуковому 
повідомленні,  перекласти  письмово. 
-(б)- письмовий переклад, 
н/сл: Colores, ropa- стор92; стор 96 
 

Робота на каналі Telegram, 
група  « Испанский 035-17-1» 
Фото зошитів з виконаними 
роботами. Перевірка  та 
підсумок 26.03.2020 

02.04 Підручник :  впр 51 стор.92. Складання 
оповідань з фото улюбленого одягу: en 
primavera yo llevo ..., en verano yo llevo... . 
Cтор 93 ( словник), впр 57 стор 94. 
Дієслова  querer, oir, decir переписати у 
зошит  як змінюються ,   стор  94. 
Текст Madrid , capital de Espaňa- скласти 
речення за допомогою текста , стор 14 ( 1-
3) 

Робота на каналі Telegram, 
група  « Испанский 035-17-1» 
Фото зошитів з виконаними 
роботами. Перевірка  та 
підсумок 02.04.2020 

2 підгрупа   
17.03 Текст : Madrid, la capital de España- 

читання  та переклад., прослуховування  
аудіо варіанту.Нові слова- стор 13. 
Виписати у словник. 
Підручник: стр 87 ,займенники групи 
:algo- alguien- alguno. Nada- nadie-ninguno. 
Впр: 40,41 стор 87. Контрольна перевірка 
за ключами . 
 

Робота на каналі Telegram, 
група  « Испанский 035-17-1» 
Фото зошитів з виконаними 
роботами. Перевірка  та 
підсумок. 17.03.2020 

24.03 Урок2, частина 3 Дієприкметник ( 
Participio). Впр: 43 стор 89 ; 44(б). 
Конструкція  estar+participio: 
Впр: 45(а)- прочитати у звуковому 
повідомленні,  перекласти  письмово. 
-(б)- письмовий переклад, 

Робота на каналі Telegram, 
група  « Испанский 035-17-1» 
Фото зошитів з виконаними 
роботами. Перевірка  та 
підсумок 24.03.2020 



н/сл: Colores, ropa- стор92; стор 96 
31.03 Підручник :  впр 51 стор.92. Складання 

оповідань з фото улюбленого одягу: en 
primavera yo llevo ..., en verano yo llevo... . 
Cтор 93 ( словник), впр 57 стор 94. 
Дієслова  querer, oir, decir переписати у 
зошит  як змінюються ,   стор  94. 
Текст Madrid , capital de Espaňa- скласти 
речення за допомогою текста , стор 14 ( 1-
3) 

Робота на каналі Telegram, 
група  « Испанский 035-17-1» 
Фото зошитів з виконаними 
роботами. Перевірка  та 
підсумок 

3 підгрупа   
17.03  Текст : Madrid, la capital de España- 

читання  та переклад., прослуховування  
аудіо варіанту.Нові слова- стор 13. 
Виписати у словник. 
Підручник: стр 87 ,займенники групи 
:algo- alguien- alguno. Nada- nadie-ninguno. 
Впр: 40,41 стор 87. Контрольна перевірка 
за ключами . 

Робота  у групі « Испанский  17-
3» на каналі Telegram 
17/03/2020 

24.03 Урок2, частина 3 Дієприкметник ( 
Participio). Впр: 43 стор 89 ; 44(б). 
Конструкція  estar+participio: 
Впр: 45(а)- прочитати у звуковому 
повідомленні,  перекласти  письмово. 
-(б)- письмовий переклад, 
н/сл: Colores, ropa- стор92; стор 96 
 

Робота  у групі « Испанский  17-
3» на каналі Telegram 
24.03.2020 

31.03 Підручник :  впр 51 стор.92. Складання 
оповідань з фото улюбленого одягу: en 
primavera yo llevo ..., en verano yo llevo... . 
Cтор 93 ( словник), впр 57 стор 94. 
Дієслова  querer, oir, decir переписати у 
зошит  як змінюються ,   стор  94. 
Текст Madrid , capital de Espaňa- скласти 
речення за допомогою текста , стор 14 ( 1-
3) 

Робота  у групі « Испанский  17-
3» на каналі Telegram 
31.03.2020 

4 підгрупа   
23.03 Текст : Madrid, la capital de España- 

читання  та переклад., прослуховування  
аудіо варіанту.Нові слова- стор 13. 
Виписати у словник. 
Підручник: стр 87 ,займенники групи 
:algo- alguien- alguno. Nada- nadie-ninguno. 
Впр: 40,41 стор 87. Контрольна перевірка 
за ключами . 

Робота  у групі « Испанский  17-
3» на каналі Telegram 
23/03/2020 



30.03 Урок2, 3 часть. Причастие ( Participio). Упр: 
43 стр 89 ; 44(б). 
Конструкция  estar+participio: 
Упр: 45(а)- прочитать в звуковом 
сообщении, перевести письменно. 
-(б)- письменный перевод 
н/сл: Colores, ropa- стр92; стр 96 
 

Робота  у групі « Испанский  17-
3» на каналі Telegram 
30.03.2020 

6.04 Підручник :  впр 51 стор.92. Складання 
оповідань з фото улюбленого одягу: en 
primavera yo llevo ..., en verano yo llevo... . 
Cтор 93 ( словник), впр 57 стор 94. 
Дієслова  querer, oir, decir переписати у 
зошит  як змінюються ,   стор  94. 
Текст Madrid , capital de Espaňa- скласти 
речення за допомогою текста , стор 14 ( 1-
3) 

Робота  у групі « Испанский  17-
3» на каналі Telegram 6.04 2020 

 


