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 ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “ Іспанська моваі” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістрів 

 
спеціальності  
035 філологія 
 
спеціалізації 

Германські мови та літератури   
 

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

закріплення вимовних навичок (асиміляція звуків, інтонація різних типів речень, 
фразовий наголос, тощо;   
розвиток комунікативно-мовних навичок та навичок сприйняття іспанської мови 
на слух;  
здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента;  
навчити студентів свідомому ставленню до мововжитку, співвідносячи набуті на 
попередньому етапі практичні навички володіння письмовою та усною мовою з 
теоретичними іспаністичними дисциплінами. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є : 
закріплення часів Індикативу, Узгодження часів; 
закріплення  часів, Субхунтиву, Узгодження часів ; 
закріплення  безособових форм дієслова: інфінітив, герундій, дієприкметник; 
закріплення  активного і пасивного стану дієслова. 

закріплення різних типів умовних речень у іспанській мові.  
закріплення герундіальних конструкцій. 
закріплення інфінітиву та дієслівних граматичних конструкцій. 
закріплення принципів узгодження часів індикативу, кондиціоналю та 
субхунтиву; 

на рівні друкованих та аудіо матеріалів підвищеної складності ідентифікувати 
головні фонетичні, лексико-граматичні та синтаксичні явища іспанської мови, 
вивчені на попередніх етапах, даючи їм теоретичне пояснення. 
 

1.3. Кількість кредитів  –6. 
  

1.4. Загальна кількість годин  – 180 год . 
 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

5-6-й 
Семестр 



9-11-й 
Практичні, семінарські заняття 

56год. 
Самостійна робота 

124год. 
1.6. Заплановані результати навчання 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання 

знати:  
засоби створення всіх часів Індикативу та всіх часів Субхунтиву, 
стверджувальну і заперечну форми Імперативу,  
умовні речення чотирьох типів,  
застосування безособових форм дієслова; 
конструкції із герундієм, інфінітивом, дієприкметником;  
узгодження всіх часів Індикативу та всіх часів Субхунтиву  
 

вміти:  
вміти письмово викладати думки, щодо вивчених тем, сприймати іспанську 
мову на слух, володіти навичками аудіюванння та аналізу інформації,  
вільно розуміти мовлення та тексти на побутову, суспільно-політичну 
тематику, а також тексти худ. літератури, що містять до 5% нової лексики; 
 перекладати та реферувати зміст тексту, що містить до 8% нової лексики 
вільно розуміти співбесідника,  
вести непідготовлену бесіду за вивченою темою;  
переказувати прослуханий/прочитаний текст, робити опис в усній формі; 
письмово й усно формулювати розгорнуту думку про явища культури й 
соціального життя, робити розгорнуті та усні повідомлення на задану тему, 
писати твори та рецензії. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
9 семестр 
Розділ  1 
Тема 1. Повторення. Concordancia de los tiempos en el modo Subjuntivo. Займенники. 
Тема 2. Тексти “España y los españoles”, “El vértigo de Cenicienta”, “La imagen  de 

España”. 
Тема 3. Теми “Язикова політики Іспанії», «Глобалізація», «Незалежність басків». 
 
Розділ 2 
Тема 1. Питання та теми табу. Суфікси та скорочення слів. Емфаза. Артикль 

середнього роду «lo», артикль з прийменниками: con, para, en, de.  
Тема 2. Тексти “Buscando un hueco”, “El grito de Lucía”, “Los funcionarios”, “Los 

anglicismos”, “Trabajo alternativo”. 
Тема 3. Теми «Професії та робота у Іспанії», «Проблема безробіття», «Вільний час та 

розваги.». 
10 семестр 
Розділ  1.  
Тема 1. Sustantivos y adverbios que funcionan como adjetivos. 
Тема 2. Тексти “La inmigración en España”, “Cinco sueños de inmigrantes” 
Тема 3. Теми «Імміграція». «Тероризм» 



 
        Розділ  2.  

Тема 1. El Subjuntivo con la negación.  
Тема 2. Тексти “Botellón”, “La droga”. 
Тема 3. Теми  «Кіно та книги у житті молоді». 
 

         Розділ  3.  
Тема 1.  Las condicionales reales e irreales, hipotéticas. 
Тема 2. Тексти “El ocio”, “El cine moderno”. 
Тема 3. Теми «Проблеми молоді Україна та Іспанії». 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

9 семестр 
Назви ТБ і тем Кількість годин 

Денна форма 
Усього  у тому числі 

п ср 
1 2 3 4 

Розділ  1 
Тема 1.  20 6 14 
Тема 2.  20 6 14 
Тема 3.  20 6 14 
Разом за розділом 1 60 18 42 

Розділ  2 
Тема 1.  20 6 14 
Тема 2.  20 6 14 
Тема 3.  20 6 14 
Разом за розділом 2 60 18 42 

Усього годин 
120 36 84 

10 семестр 
Розділ  1 

Тема 1.  13 3 10 
Тема 2.  13 3 10 
Тема 3.  14 3 11 
Разом за розділом 1 40 9 31 

 
Тема 1.  13 3 10 
Тема 2.  13 3 10 
Тема 3.  14 3 11 
Разом за розділом 2 40 9 31 

 
Тема 1.  14 3 11 
Тема 2.  12 2 10 
Тема 3.  14 3 11 
Разом за розділом 3 40 8 32 

Усього годин 
120 26 94 

 
 



 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

9 семестр 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Розділ  1  
1.1. Повторення. Concordancia de los tiempos en el modo Subjuntivo 2 
1.2 Pretérito perfecto y perífrasis con gerundio. 2 
1.3. Займенники (особові, самостійні, "y", "en", відносні). Займенники 

(вказівні, присвійні, питальні, неозначені) 
2 

2.1 Тексти “España y los españoles”, “La imagen  de España”. Читання, 
переклад, аналіз лексики, вправи 

2 

2.2 
 

Тексти “El vértigo de Cenicienta”, « Alimentación ». Читання, 
переклад, аналіз лексики, вправи 

2 

2.3 Текст “ Nacionalismo. Globalización”.  Читання, переклад, аналіз 
лексики, вправи 

2 

3.1 “Язикова політики Іспанії», «Глобалізація», «Незалежність 
басків». 

2 

3.2 Житлові умові українці. Безробіття в Україні та Іспанії. 
Лінгвістичні меншини. 

2 

  Контрольна робота 2 
 Разом за Розділ  18 

Розділ  2 
1.1 Питання та теми табу. Суфікси та скорочення слів. 2 
1.2 Емфаза. Артикль середнього роду «lo». 2 
1.3 Артикль з прийменниками: con, para. Артикль з прийменниками:  

en, de. 
2 

2.1 Тексти “Buscando un hueco”, «El grito de Lucía» Читання, 
переклад, аналіз лексики. 

2 

2.2 Тексти “Los funcionarios”,  “Trabajo alternativo”. Читання, 
переклад, аналіз лексики, вправи. 

2 

2.3  Текст “Los anglicismos”. Читання, переклад, аналіз лексики. 2 
3.1 Професії та робота у Іспанії. Проблема безробіття. Альтернативна 

робота. 
2 

3.2 Співбесіда. Кохання та шлюб. Мачізм у житті іспанських жінок. 2 
  Контрольна робота 2 
 Разом за Розділ  18 

10 семестр 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Розділ  1  
1.1.  Sustantivos que funcionan como adjetivos. 1 
1.2 Контрольна робота 2 
 2.1 Текст “La inmigración en España”. Аналіз лексики, вправи 3 
3.1 Музика в житті людини. 3 

 Разом за Розділ  9 
 Розділ  2 

1.1 Аdverbios que funcionan como adjetivos 1 
1.2 Контрольна робота 2 
2.1 Текст “El ocio”, “Аналіз лексики, вправи 3 
3.1 «Проблеми молоді Україна та Іспанії». 3 



 Разом за Розділ  9 
 Розділ  3  

1.1 El Subjuntivo con la negación. 1 
1.2. Контрольна робота 2 
2.1.  “El cine moderno”. Аналіз лексики, вправи 3 
3.1. Кіно в житті людини. 2 

 Разом за Розділ  8 
 Разом 26 

 
5. Завдання для самостійної роботи  

9семестр 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ  1 Підготовка індивідуального читання, підготовка до 
практичних занять, підготовка тематичних доповідей, 
написання творчих робіт, робота зі словниками та аудіо- та 
відеоматеріалами, включаючи електронні. 

 
42 

Розділ  2 Підготовка індивідуального читання, підготовка до 
практичних занять, підготовка тематичних доповідей, 
написання творчих робіт, робота зі словниками та аудіо- та 
відеоматеріалами, включаючи електронні. 

 
42 

 Разом  84 
 

10семестр 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ  1 Підготовка індивідуального читання, підготовка до 
практичних занять, підготовка тематичних доповідей, 
написання творчих робіт, робота зі словниками та аудіо- та 
відеоматеріалами, включаючи електронні. 

 
31 

Розділ  2 Підготовка індивідуального читання, підготовка до 
практичних занять, підготовка тематичних доповідей, 
написання творчих робіт, робота зі словниками та аудіо- та 
відеоматеріалами, включаючи електронні. 

 
31 

Розділ  3 Підготовка індивідуального читання, підготовка до 
практичних занять, підготовка тематичних доповідей, 
написання творчих робіт, робота зі словниками та аудіо- та 
відеоматеріалами, включаючи електронні. 

 
32 

 Разом  94 
 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
1. написання твору,  
2. підготовка переказу,  
3. підготовка презентації. 

 
7. Методи контролю 

 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  



2. Метод письмового контролю: контрольна робота, твір, переказ, диктант, словниковий 
диктант, переклад, письмовий залік.  

3. Метод тестового контролю.  
4. Метод самоконтролю.  

 
8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзаме
н Сума 

Розділ 1 Розділ 2 
60 40 100 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

10 10 10 10 10 10 
 
Т1, Т2 ... Т – теми розділів. 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 Основна література 

1. Новикова В. И. Учебник испанского языка для І курса институтов и факультетов 
иностранных языков / В. И. Новикова. – Москва : Высшая школа, 1972 г. –  440 с. 
2. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка / В. С. Виноградов. – Москва : Высшая 
школа, 1978 г. – 392 с 
3. Виноградов В. С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка / В. С. Виноградов. 
– Москва : Университет, 2005 г. – 390 с. 
4.  Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка / Н. И. Попова. – Москва : 
Просвещение, 1997. – 495 с. 
 

Допоміжна література 
1. Дышлевая И. А. Курс испанского язика / И. А. Дышлевая. – Спб. : Издательство Союз, 2004. 
–  Ч. І – 316 с., Ч. ІІ – 445 с. 
2. . Нуждин Г. Español en vivo / Г. Нуждин, Марин Эстремера Х. – М. : Айрис-пресс, 2003. – 
521 с. 
3.  Лупе Дуран Х. Ser та estar: останній ключ до ісп. Без помилок / Лупе Дуран Х., Курченио О. 
– К. : Корнійчук, 2000. – 192 с. 
 

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

 
1. www.rtve.es/radio 
2. www.ucrania.com 
3. www.ucrania.com.es 
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