
Міністерство освіти і науки України 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра романської філології та перекладу 
 

 
 
 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 

Перший проректор 
 
Холін Ю. В. 
 

 
___________________________ 

 
“______”_______________ 2016 р. 

 
 
 
 
 

 
 Робоча програма навчальної дисципліни 

Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн 
(назва навчальної дисципліни) 

 
спеціальність  
(напрям) Філологія 
 (шифр, назва напряму) 

спеціалізація Романські мови і літератури 
  

факультет іноземних мов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 / 2020 навчальний рік 



 

Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету (інституту, центру) 
 

“29” серпня 2016 року, протокол №7 
 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  
Оржицький І.О., канд. філол. наук, доцент кафедри романської філології та перекладу.   
 
 

Програму схвалено на засіданні кафедри романської філології та перекладу 
 

Протокол від “26” серпня 2016 року, №1 
 
 
                         Завідуюча кафедрою романської філології та перекладу  
                                                               _______________________       Криворучко С.К.  
                                                                                                                                       (підпис)                                              (прізвище та ініціали)          

 
Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов 
 
Протокол від “29” серпня 2016 року № 1 
 
                         Голова методичної комісії факультету іноземних мов 
 
                                                                _________________    Варенко Т.К.______ 
                                                                                                                                (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)                              
 
 
 



ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн Історія” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

 
спеціальності  
035 філологія 
 
спеціалізації 

Романські мови та літератури   

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

ознайомлення студентів зі специфікою духовно-культурного, соціально-історичного та 
національно-мовного розвитку Іспанії та іспаномовних країн Латинської Америки й інших 
частин світу; окреслення ролі іспанської мови раніше і в сучасному світі. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Лінгвокраїнознавство 
іспаномовних країн” є:  

висвітлити соціальну та культурну проблематику крізь призму лінгвістики; 
розширити лексичний запас студентів та розвинути їхнє володіння гуманітарним 
стилем мови; 
розкрити мовно-національну й культурну специфіку іспаномовного світу в цілому та 
найважливіших країн зокрема (Іспанія, Мексика, Аргентина, Перу, Куба); 
дати уявлення про культурологічне значення основних історичних епох, подій, роль 
найвідоміших історичних та культурних діячів. 

 
1.3. Кількість кредитів  – 3 (денна форма); 3 (заочна форма). 
  
1.4. Загальна кількість годин  – 90 год (денна форма); 90 год (заочна форма). 

 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма навчання заочна форма навчання 

Нормативна 

Рік підготовки: 
3-й 4-й 

Семестр 
6-й 8-й 

Лекції 
36 год. 12 год 

Самостійна робота 
54 год. 78год. 

 

 

 



1.6. Заплановані результати навчання: 
 

знати:  
основні епохи в історії Іспанії від до римських часів до сучасності;  
 основні етапи іспаноамериканської історії;  
основні культурні тенденції й особистості кожної епохи та супровідну лексику – етнічні 
назви, назви найвидатніших творів, імена чільних представників та похідні від них; 
основні регіони Іспанії та країни іспаномовної Америки, їх столиці й назви їх мешканців 
або громадян;  
засади конституції Іспанії; національну символіку Іспанії та найбільших іспаномовних 
країн;  
 основні географічні назви та похідні від них. 
вміти:  
висловлюватися іспанською мовою на мовно-культурну тематику;  
віднаходити на географічній карті вивчені географічні та політичні назви;  
транскрибувати або перекладати, а також пояснювати не фахівцям специфічні лексеми 
іспаномовного світу.   

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Культурний та економічний потенціал іспаномовних країн 
 
Тема 1. Географія та економіка  

Поняття mundo hispanohablante, mundo iberoamericano, hispanidad, identidad 
latinoamericana. 
Територіальне поширення іспанської мови: Європа, Північна та Південна Америка, 
Африка,   Азія, Океанія. Кількість населення. Основні геокультурні та економічні регіони, 
економічний потенціал та природні ресурси. Об’єднання в рамках Cumbre Iberoamericana 
політичних, економічних та культурних потенціалів усіх іберороманських країн.   

 
Тема 2. Іспанська мова у світі 

Статус іспанської мови. Терміни el español, el castellano, lenguas hispánicas, lenguas 
iberorromanas, lenguas españolas. Взаємодія іспанської мови з іншими мовами на території 
її поширення. Іспанська як офіційна мова ООН. Тенденція до зростання ролі іспанської 
мови у світі та посилення інтересу до неї. Комп’ютерна проблема, боротьба за “Interñet”. 

 
Розділ 2. Іспанія 
 
Тема 3. Географія та населення 

Різноманітність ландшафту та кліматичних умов, річки Іспанії, пік Трьох Морів.  
Неоднорідний етнічний та мовний склад, імміграційні проблеми сучасної Іспанії. 

 
Тема 4. Основні етапи іспанської історії 

Дороманський період – іберійці, кельти, фінікійські та грецькі колонії, зіткнення інтересів 
Карфагену та Риму на території півострова; походження назви Hispania; Іспанія у складі 
Римської імперії, політичні та культурні діячі Риму іберійського походження: батько й син 
Сенеки, Марціал, Траян, Адріан; Вестґотське королівство та його культура: ідеологема 
успадкування традицій римської культури, Святий Ісідор Севільський, “Ісідоріанське 
Відродження”; арабське завоювання, причини швидкого підкорення Іспанії, легенда про 
“загибель Іспанії”; роль арабської культури у формуванні іспанської культури та мови: 
Аль-Андалус, Кордовський халіфат, Альмансор, мосараби та мудехари, релігійна та 
культурна толерантність в Андалусії перед появою аль-моравідів; Реконкіста; культурна 
та освітницька діяльність короля Альфонсо Х Мудрого; етнополітична та мовно-
культурна ситуація на півострові, держави півострова на момент завершення Реконкісти: 



Кастілія, Арагон, Португалія, Наварра, Ґранада; суперництво та взаємодія Кастілії та 
Арагону, передумови їх об’єднання – загасання барселонської династії в Арагоні, 
Компроміс у Кальпе, кастільська династія на арагонському престолі; епоха Католицьких 
королів Ісабель Кастільської та Фернандо Арагонського, відкриття та завоювання 
Америки, Христофор Колумб, анексія Наварри, негативні наслідки вигнання іудеїв та 
мусульман; Іспанія Золотого Віку (XVI–XVII ст.), Габсбурги на іспанському престолі, 
історико-культурна роль Карлоса І (імператора Карла V), поразка Непереможної Армади, 
унезалежнення Голландії; XVIII століття – Війна за іспанську спадщину та інтронізація 
Бурбонів, втрата Іспанією володінь у Європі, Просвітительство французького зразка, los 
afrancesados; Наполеонівська навала; диктатура Фернандо VІІ та Карлістські війни у ХІХ 
ст.; поразка від США, втрата колоній у Карибському басейні та Філіппінських островів, 
“покоління 1898 року”; політико-економічна криза першої третини ХХ ст., перемога 
республіканців на парламентських виборах та скасування монархії у 1930 р., перемога 
лівих сил 1936 р., громадянська війна та міжнародне втручання в неї, встановлення 
диктатури Франсіско Франко, українська рота ім. Тараса Шевченка на боці 
республіканців, неоднозначність фігури Франко, міжнародна ізоляція Іспанії в перші 
повоєнні роки, сприйняття громадянської війни та франкізму в сучасному суспільстві; 
відновлення демократії в другій половині 70-х рр., Transición; інтегративна роль Іспанії в 
сучасному іспаномовному світі, зовнішня політика Іспанії в ХХІ ст., проблема Гібралтару. 

 
Тема 5. Багатокультурність і багатомовність іспанського суспільства. Іспанія - 

держава автономій 
Національні меншини, територія поширення каталонської, ґалісійської та басконської мов 
та їх функціонування; проблема мови бабле. Іспанські автономії та їх символіка. Назви 
мешканців регіонів. Площа та населення. Специфіка іспанського регіоналізму, мовно-
національне питання у конституції. 

 
Тема 6. Національна символіка 

Іспанський герб як вираз основних етапів іспанської історії, значення й походження його 
складових частин: Кастілія, Леон, Арагон, Наварра, Ґранада, герб Бурбонів, геркулесові 
стовпи; іспанський прапор; парадокс іспанського гімну. 

 
Тема 7. Найяскравіші автономії Іспанії, їх історія та культура 

Кастілія, її унезалежнення від Леону та територіальна експансія; Мадрід його політична 
роль протягом віків, архітектурне та культурне багатство; Андалусія – найзнаніша за 
рубежем область Іспанії, рання романізація за часів Римської імперії, поєднання 
іспанських, арабських та циганських елементів у андалусійській культурі, cante jondo, 
flamenco, Севілья, Ґранада, Кордова – поєднання арабських та європейських елементів у 
архітектурі; Ґалісія, роль ґалісійської мови та літератури у середньовіччі, Ґалісія – колиска 
Португалії, культурне та релігійне значення Сантьяго де Компостели, ґалісійська 
еміграція за кордоном; Каталонія, її раннє звільнення від арабів та ідеологема європеїзму, 
провідна роль Каталонії у складі Арагонського королівства, середземноморська експансія 
у середньовіччі, Каталонія як провідник ренесансної культури на півострові, мовно 
культурні утиски каталонців від ХVІІ ст. до кінця франкізму, сучасне економічне й 
культурне піднесення, культурне й політико-економічне значення Барселони, феномен 
футбольного клубу “Барселона”, каталонська мова поза межами Іспанії (Андорра, 
Франція, Сардінія); Країна Басків та її історична роль, утиски при франкістському режимі, 
діяльність ЕТА, баски у Франції, Каталіна де Еравсо – “монашка-лейтенант”. 

 
Тема 8. Іспанські звичаї; основні національні свята Іспанії 



Semana Santa, fiestas de moros y cristianos, Navidad; corrida та її термінологія, неоднозначне 
ставлення до корріди у деяких діячів культури та в регіонах; специфіка іспанської кухні – 
поєднання європейських, арабських та американських інгредієнтів, основні страви. 

 
Тема 9. Вклад Іспанії у світову культуру 

Загальні відомості про Miгеля Сервантеса, Лопе де Вегу, Ель-Ґреко, Дієго Веласкеса, 
Франсіско Ґойю, Федеріко Ґарсія Лорку, Хосе Ортегу-і-Ґассета, Каміло Хосе Селу, Пабло 
Пікассо, Сальвадора Далі, Антоніо Ґауді, Луїса Бунюеля. Образи Дона Кіхота та Дона 
Хуана у світовій культурі. 
 

Розділ 3. Іспаномовна Америка 
 
Тема 10. Термінологія 

Поняття: América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, Indoamérica. Виникнення терміна 
“Латинська Америка” у зв’язку з геополітичними претензіями Франції періоду ІІ Імперії; 
широке розуміння терміна сьогодні. 
 

Тема 11. Географія 
Географічне розмаїття Латинської Америки. Географічний парадокс – Латинська Америка 
в чотирьох частинах світу. Сучасна політична карта Латинської Америки. 
 

Тема 12. Історія відкриття  та завоювання Америки 
Найрозвинутіші доколумбові культури Америки: ацтеки, майя, інки – велич та 
жорстокість; їх культурний вплив на світову цивілізацію. Плавання вікінгів до Північної 
Америки, контакти древніх індіанських культур з Азійськими країнами через Тихий 
океан. Іспансько-португальське суперництво; відкриття Америки Колумбом, його чотири 
подорожі, причина виникнення назв “індіанці”, las Indias, Америка, ім’я Колумба на карті 
Америки. Кортес, брати Пісарро; міф про Ельдорадо та його роль у дослідженні земель 
Америки; опір індіанців: причини швидкого завоювання великих цивілізацій, опір 
чилійських мапуче (аравканів) до 80-х рр. ХІХ ст.; “чорна” та “рожева” легенди про роль 
Іспанії, Бартоломе де лас Касас.  
 

Тема 13. Історія Латинської Америки після Конкісти 
Період колоніального панування Іспанії: адміністративний устрій, віце-королівства, 
культура в колоніях, розквіт архітектури, зародження метисних суспільств та народів; 
Хуана Інес де ла Крус – поетеса світового значення; повстання Тупака Амару; період 
боротьби за незалежність (Independencia): Болівар, Сан-Мартін, О’Хігінс, Ідальго. 
Економічна та політична залежність у ХХ ст.; феномен військових диктатур та його 
відображення в художній літературі (антидиктаторський роман); нікарагуанська 
революція, сандінізм учора й сьогодні; військовий переворот у Чилі, феномен А. 
Піночета; історія боротьби за Панамський канал, Оскар Торріхос. Проблематика “лівих” у 
сучасній латиноамериканській політиці. Нафторесурси континенту. Латинська Америка як 
територія зіткнення політичних впливів найбільших світових потенцій. 
 

Тема 14. Взаємодія іспанської та індіанських мов у Латинській Америці 
Основні із сучасних індіанських мов та територія їх поширення: кечуа, аймара, ґуарані, 
майя-кіче, науа; статус корінних мов у різних країнах Латинської Америки. Основні 
спільні риси латиноамериканського варіанту іспанської мови та причини їх виникнення, 
“андалусізм” латиноамериканського варіанту іспанської мови; особливості мововжитку в 
деяких країнах: Карибський басейн, Андійський регіон, басейн Ла-Плати.  
 

Тема 15. Мексика 



Історія. Древня історія Мексики: міста-держави майя; імперія ацтеків; міф про 
Кецалькоатля та його сучасне культурологічне значення. Малінче та однойменний 
етнопсихологічний комплекс. Віце-королівство Нова Іспанія. Війна за незалежність, 
Мігель Ідальго та Хосе Марія Морелос. Втрата північних штатів у наслідку війни зі США 
(1845–1848 рр.). Революція 1910–1917 рр.; Емільяно Сапата та Франсіско Вілья. Філософія 
“індоамериканізму” Хосе Васконселоса. Незалежна політика Мексики в ХХ ст.; вбивство 
Троцького в Мексиці. Розстріл студентської демонстрації на площі Тлателолко. Рух 
Сапатистів (починаючи з середини 90-х рр. до сьогодення), його союз із антиглобалізмом. 
Державний устрій: федеративна республіка президентського типу (Сполучені Штати 
Мексики. Мексика – найбільша іспаномовна країна світу. Урбаністичні проблеми Мехіко 
– найбільшого міста світу; історична пам’ять про древній Теночтітлан, Площа Трьох 
Культур. Мексиканські звичаї: свято мерців, культ Ґуадалупської Богоматері; кухня – 
“помста Монтесуми”. Вклад у світову культуру: Хуана Інес де ла Крус – найбільша 
поетеса світового бароко; живопис муралістів (Давід Альфаро Сікейрос, Дієго Рівера, 
Хосе Клементе Ороско); Октавйо Пас – лавреат Нобелівської премії; феномен 
мексиканських телесеріалів; вакеро – прообраз північноамериканського ковбоя; феномен 
пісні «Bésame mucho». 
 

Тема 16. Перу 
Географія. Специфіка перуанської географії: поділ країни на три географічних та 
економіка-культурних зони – Коста, Сьєрра, Сельва; диспропорції в географічному 
розподілі населення. Расово-етнічна та мовна специфіка: великий відсоток індіанського 
населення та функціонування мови кечуа. Історія: древня історія: доінкські культури: 
Чавін, Мочіка, Чіму; імперія Інків – найбільша держава древньої Америки; віце-
королівство Перу; культура періоду колонії; повстання Тупака Амару ІІ (1780–1783) – 
найбільша індіанська війна колоніального періоду в Америці, передвістя Війни за 
незалежність; війна за незалежність; поразка в Тихоокеанській війні з Чілі (1879–1884) та 
втрата південних територій; індіхенізм у культурі та політиці; політична нестабільність у 
ХХ ст.; кривава епопея маоїстського партизанського угруповання “Сендеро луміносо” у 
80–90-х роках. Алехандро Толедо – президент індіанського походження. Урбаністичні 
проблеми столиці – Ліми. Археологічні та культурні пам’ятки всесвітнього значення: 
місто Куско – “археологічна столиця Південної Америки” й фортеця Ольйянтайтамбо, 
Мачу Пікчу, геогліфи пустелі Наска, Паракаський тризуб. Вклад у світову культуру: Сесар 
Вальєхо; Марйо Варгас Льйоса – прозаїк та політичний діяч; феномен пісні «El cóndor 
pasa»; феномен популярності música andina у світі. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 
л с ла

б. 
інд

. 
с. р. л с лаб

. 
інд

. 
с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 

Розділ 1. Культурний та економічний потенціал іспаномовних країн 
Тема 1. Географія та 
економіка 

6 1 – – – 5 4,5 0,5 – – – 4 

Тема 2. Іспанська мова у 
світі 

6 1 – – – 5 4,5 0,5 – – – 4 

Разом за розділом 1 12 2 – – – 10 9 1 – – – 8 



Розділ 2. Іспанія 
Тема 3. Географія та 
населення 

5 2 – – – 3 5,5 0,5 – – – 5 

Тема 4. Основні етапи 
іспанської історії 

5 2 – – – 3 6 1 – – – 5 

Тема 5. Багатокультурність 
і бага-томовність 
іспанського суспільств-ва. 
Іспанія – держава 
автономій 

6 

3 

– – – 

3 

6 1 – – – 5 

Тема 6. Національна 
символіка 

5 2 – – – 3 5,5 0,5 – – – 5 

Тема 7. Найяскравіші 
автономії Іс-панії, їх історія 
та культура 

7 
3 

– – – 
4 

6 1 – – – 5 

Тема 8. Іспанські звичаї; 
основні національні свята 
Іспанії 

5 
2 

– – – 
3 

5,5 0,5 – – – 5 

Тема 9. Вклад Іспанії у світову 
культуру 

5 2 – – – 3 5,5 0,5 – – – 5 

Разом за розділом 2 39 17 – – – 22 40 5 – – – 35 
Розділ 3. Іспаномовна Америка 

Тема 10. Термінологія 5 2 – – – 3 5,5 0,5 – – – 5 
Тема 11. Географія 5 2 – – – 3 6 1 – – – 5 
Тема 12. Історія відкриття  
та заво-ювання Америки 

5 2 – – – 3 5,5 0,5 – – – 5 

Тема 13. Історія Латинської 
Аме-рики після Конкісти 

7 3 – – – 4 6 1 – – – 5 

Тема 14. Взаємодія 
іспанської та індіанських мов 
у Латинській Америці 

5 
2 

– – – 
3 

6 1 – – – 5 

Тема 15. Мексика 6 3 – – – 3 6 1 – – – 5 
Тема 16. Перу 6 3 – – – 3 6 1 – – – 5 
Разом за розділом 3 39 17 – – – 22 41 6 – – – 35 

Усього годин  90 36 – – – 54 90 12 – – – 78 
 

4. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Географія та економіка 1 0,5 
2 Іспанська мова у світі 1 0,5 
3 Іспанія. Географія та населення 2 0,5 
4 Основні етапи іспанської історії 2 1 
5 Багатокультурність і багатомовність іспанського суспільства. 

Іспанія – держава автономій 
3 1 

6 Національна символіка 2 0,5 
7 Найяскравіші автономії Іспанії, їх історія та культура 3 1 



8 Іспанські звичаї; основні національні свята Іспанії 2 0,5 
9 Вклад Іспанії у світову культуру 2 0,5 
10 Іспаномовна Америка. Термінологія 1 0,5 
11 Географія 2 1 
12 Історія відкриття  та завоювання Америки 2 0,5 
13 Історія Латинської Америки після Конкісти 3 1 
14 Взаємодія іспанської та індіанських мов у Латинській Америці 2 1 
15 Мексика 3 1 
16 Перу 3 1 

Усього годин 36 12 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Індивідуальні завдання 
Програмою не передбачаються. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Географія та економіка 5 4 
2 Іспанська мова у світі 5 4 
3 Іспанія. Географія та населення 3 5 

4 Основні етапи іспанської історії 3 5 
5 Багатокультурність і багатомовність 

іспанського суспільства. Іспанія – держава 
автономій 

3 
5 

6 Національна символіка 3 5 

7 Найяскравіші автономії Іспанії, їх історія та 
культура 3 5 

8 Іспанські звичаї; основні національні свята 
Іспанії 4 5 

9 Вклад Іспанії у світову культуру 3 5 

10 Іспаномовна Америка. Термінологія 3 5 

11 Географія 3 5 

12 Історія відкриття  та завоювання Америки 3 5 

13 Історія Латинської Америки після Конкісти 3 5 

14 Взаємодія іспанської та індіанських мов у 
Латинській Америці 4 5 

15 Мексика 3 5 

16 Перу 3 5 

Усього годин 54 78 



7. Методи контролю 
1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю. 

                                                                        
8. Схема нарахування балів 

 
 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 
Розділ 1 

15 + 85 (залікова / екзаменаційна робота) 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
(диференційований залік) 

90 – 100 відмінно  
70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно 

 
9. Рекомендована література 

 
Основна література 

 
1. Киселёв А. Geografía e historia de España / А.В. Киселёв. – СПб : КАРО, 2001. – 269 с. 
2. Киселёв А. Geografía e historia de la América Latina. – СПб : КАРО, 2002. – 188 с.  
3. Криворчук І.О. Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті 

країни / І.О. Криворчук. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 232 с.  
4. Передерий Е.Б. По странам изучаемого языка: Испанский язык / Е.Б. Передерий. – М. : 

Просвещение, 1998. – 191 с. 
5. Carandell L. Diez siglos, diez historias: Un recorrido por la historia de España / Luis 

Carandell. – Madrid : MAEVA, 2001. – 259 p. 
6. Popova N.M. Geografía, cultura e historia de España / N.M. Popova. – Київ: Видавець 

Вадим Карпенко, 2011. – 256 с. 
7. Rodríguez-Iriondo M. Algo sobre España / María Rodríguez Iriondo. – M. : Vysšaja škola, 

1984. – 199 c. 
 

 
Допоміжна література 

 
8. Костылева Е.А. Fiestas de España / Е.А. Костылева, Ю.А. Шашков. – СПб : КАРО, 

2001. – 269 с. 
9. Нуждин Г. 75 устных тем по испанскому языку / Георгий Нуждин, Анна Комарова. – 

М. : Айрис-пресс; Рольф, 2001. – 254 с. 
10. Нуждин Г. España en vivo: Курс современного испанского языка для продолжающих / 

Георгий Нуждин, Палома Мартин Лора-Тамайо, Кармен Марин Эстремера. – М. : 
Айрис-пресс, 2005. – 367 с. 

11. Dorandeu J. El catalán sin esfuerzo / Joan Dorandeu, Montserrat Moral de Prudon. – 
Chennevières-sur-Marne, 1979. – 419 p.  



12. La España del cambio : Selección de textos periodísticos sobre la España actual / Adaptados 
y anotados por Piotr Sawicki. – Warzsawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 464 p. 

13. Lázaro Carreter F. Lengua española : Historia, teoría y práctica (en 2 vol) / Fernando Lázaro 
Carreter. – Salamanca : Anaya, 1975. – [Parte] I: 1976, 213 p.; [Parte] II: 1975. – 198 p. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. http://es.wikipedia.org 
2. http://rae.es/rae.html 
3. www.cervantes.es 
4. www.march.es 
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