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ВСТУП 

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

 
спеціальності  
035 філологія 
 
спеціалізації 

Романські 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 (денна форма); 13 (заочна форма). 
  

1.4. Загальна кількість годин  –180 год (денна форма); 388 год (заочна форма). 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

5-6-й 6-7-й 
Семестр 



9-11 -й 11-14-й 
Практичні, семінарські заняття 

56 96 год. 
Самостійна робота 

124 год. 296  год. 
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. Empleo de modo subjuntivo en las oraciones subordinadas concesivas.  
Тема 2. La larga marcha del cine español hacia sí mismo; Hable con ella (Curso superior); 
Teleatontados; El vídeo: sinónimo de lo nuevo... (Selección de textos...); Locos por el vídeo; 
Radio Nacional, medio siglo después; El revulsivo de las FM; Televisión a la carta (La España 
del cambio).  
Тема 3. Política lingüística y problemas étnicos en los paìses hispanohablantes: Minorías 
lingüísticas (España en vivo: Audionovela: Unidad II: ¿Y yo qué?; Clases de catalán).  
Тема 4. Читання та обговорення тексту: M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», I–ІІІ. 

 
Розділ 2.  

Тема 1.  Oraciones intercaladas (incisos). Construcciones absolutas con participio. La posición 
del adjetvo.  
Тема 2 Nochebuena en casa, Nochevieja en la calle; Belenes de siempre; Semana Santa en 
España; Sevilla Santa;  
Las peregrinaciones (La Virgen de Guadalupe, Señora de Tonantzi). La plaga del turista 
gamberro; Los españoles veranean poco, barato y cerca; Ciudades en vacaciones (La España del 
cambio). 



Тема 3. Problemas etnolingüísticos de Ucrania; Ucranianos en países colindantes y en el mundo, 
diáspora ucraniana. 
Тема 4. Читання та обговорення тексту: M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», IV –V. 

10 семестр 
 

Розділ 1.  
Тема 1. Funciones de la partícula se. Empleo del modo subjuntivo en las oraciones comparativas 
y condicionales.  
Тема 2. Corrida de toros; Sangre y arena; Situación actual del turismo en España; Inicios del 
turismo rural en España; “Hay un placer todavía mayor que el de ver Granada: volver a verla”;  
Тема 3. Problemas de globalización; Inmigración: La inmigración de España; Cinco sueños de 
inmigrantes (España en vivo: Audionovela: Unidad V: La inmigración a debate; Rectificar es de 
sabios). Inmigración en Ucrania; Emigrados ucranianos en países iberoamericanos.  
Тема 4. Читання та обговорення тексту: M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», VI–VІІІ. 

Розділ 2.  
Тема 1. Medios de énfasis en español. Oraciones de sujeto y oraciones impersonales. 
Тема 2. Itinerarios por la Costa de la Luz; Antonio Gala. «La pasión turca» (Curso superior). 
Тема 3. Medios de comunicación y periodismo: su papel en el mundo de hoy: Nuevo régimen, 
nueva prensa; La liquidación de la prensa del Estado; Revistas para todos; El complejo mundo de 
la prensa institucional; Cincuenta años de la agencia EFE (La España del cambio). Prensa y 
periodismo en Ucrania. 
Тема 4. Читання та обговорення тексту: M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», IX.–X. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
                                                                                                        

 

 
Розділ 2 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

9 семестр 
заочна форма 

11 семестр 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб
. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ  1 
Тема 1.  10 - 4 - - 6 37 - 6 - - 31 
Тема 2. 10 - 4 - - 5 37 - 6 - - 31 
Тема 3. 10 - 4 - - 6 36 - 5 - - 31 
Тема 4. 10 - 4 - - 5 36 - 5 - - 31 
Тематичний контроль 1 5 - 2 - - 3 4 - 2 - - 2 
Разом за розділом1 45 - 18 - - 27 150 - 24 - - 126 

Тема 1.  10 -  - - 6 37 - 6 - - 31 
Тема 2. 10 -  - - 6 37 - 6 - - 31 
Тема 3. 10 -  - - 6 36 - 5 - - 31 
Тема 4. 10 -  - - 6 36 - 5 - - 31 
Тематичний контроль 2 5 - 2 - - 3 4 - 2 - - 2 
Разом за розділом 2 45 - 18 - - 27 150 - 24 - - 126 

Усього годин 90  36   54 300  48   252 



                                                      
                                             

 

Розділ 2 

    
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Денна форма 
9семестр 

Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ1 
1.1 Empleo de modo subjuntivo en las oraciones subordinadas concesivas. 

Oraciones intercaladas (incisos). 
2 
 

2.1 El cine español: La larga marcha del cine español hacia sí mismo (Curso 
superior, p. 230–236). 

2 

2.2 El cine español:  Hable con ella (Curso superior, p. 240–248). 2 
2.3 Televisión y vídeo; Radio: Teleatontados (Selección de textos..., p. 14–

19). 
2 

2.4 Locos por el vídeo; Radio Nacional, medio siglo después (La España del 
cambio, p. 329–330, 383–384). 

2 

2.5 El revulsivo de las FM; Televisión a la carta (La España del cambio, 
p. 384–386). 

2 

2.6 Turismo en España: La plaga del turista gamberro(La España del 
cambio, p. 425–427). 

1 

2.7 Turismo en España: Ciudades en vacaciones (La España del cambio, p. 
440–442). 

2 

3.1 Política lingüística y problemas étnicos en los paìses hispanohablantes: 
Minorías lingüísticas (España en vivo, p. 66–67)  

2 

3.3 Problemas etnolingüísticos de Ucrania; Ucranianos en países colindantes 
y en el mundo, diáspora ucraniana. 

2 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 
10 семестр                                                 

заочна форма 
12 семестр 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р л п лаб

. 
інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ  1 
Тема 1.  3,5 - 3 - - 0,5 37 - 6 - - 31 
Тема 2. 3.5 - 3 - - 0,5 37 - 6 - - 31 
Тема 3. 3 - 3 - -  36 - 5 - - 31 
Тема 4. 2.5 - 2 - - 0,5 36 - 5 - - 31 
Тематичний контроль 1 2.5 - 2 - - 0,5 4 - 2 - - 2 
Разом за  розділом 1 15 - 13 - - 2 150 - 24 - - 126 

Тема 1.  3,5 - 3 - - 0,5 37 - 6 - - 31 
Тема 2. 3,5 - 3 - - 0,5 37 - 6 - - 31 
Тема 3. 3 - 3 - -  36 - 5 - - 31 
Тема 4.  - 2 - - 0,5 36 - 5 - - 31 
Тематичний контроль 2 2.5 - 2 - - 0,5 4 - 2 - - 2 
Разом за розділом 2 15 - 13 - - 2 150 - 24 - - 126 

Усього годин 30  26   4 300 - 48   252 



4.1 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», I 1 
4.2 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», II 1 

Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ 2 
1.1 Construcciones absolutas con participio. Вправи № 6–13, с. 245–248 

(Curso superior 
2 

1.2  La posición del adjetvo. Вправи № 19–24, с. 68–70 (España en vivo). 2 
2.1 Fiestas nacionales españolas: Nochebuena en casa, Nochevieja en la 

calle; Belenes de siempre; Semana Santa en España; Sevilla Santa; La 
virgen de Guadalupe (La España del cambio, p. 320–323, 410–412). 

2 

2.2 Fiestas nacionales mexicanas: México, el pueblo elegido por la Virgen; 
Las peregrinaciones (La Virgen de Guadalupe, Señora de Tonantzi, 
p. 83–90). 

2 

3.1 Política lingüística y problemas étnicos en Ucrania 2 
3.1 Ucranianos en países colindantes y en el mundo 

 
1 

3.1 Diáspora ucraniana. 1 

3.2 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 2 
3.3 Problemas etnolingüísticos de Ucrania; Ucranianos en países colindantes 

y en el mundo, diáspora ucraniana. 
2 

4 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», III–V 2 
10 семестр 

Розділ 1 
1.1 Funciones de la partícula se.  1 
1.2 Empleo del modo subjuntivo en las oraciones comparativas y 

condicionales. 
1 

1.3 Ampliación léxica. Вправи № 7–18, с. 273–279 (Curso superior) 1 

2.1 Fiestas nacionales: Textos A, B. Ej.6 (Curso superior, p. 270–273). 1 
2.2 Situación actual del turismo en España (Curso superior, p. 288–293) 1 
2.3 Explotación del texto; Ejercicios 1–4 (Curso superior, p. 293–296) 1 
2.4 Corrida de toros; Sangre y arena; 1 
2.5 Antonio Gala. «La pasión turca» (Curso superior, p. 311–314). 1 
3.1 Problemas de globalización; Inmigración: La inmigración de España;  1 

3.1 Cinco sueños de inmigrantes (España en vivo, p. 208–222, зокрема, 
бесіди на основі аудіювання: ej. 2, 3, 25 

1 

3.2 Problemas de globalización; Inmigración: (España en vivo, 
Audionovela: Unidad V: La inmigración a debate). 

1 

3.3 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 1 
3.4 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 1 
3.5 Prensa y periodismo en Ucrania. 1 
4.1 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», VI–VII 1 

Розділ 2 



1.1 Medios de énfasis en español.  2 
 

1.2 Oraciones de sujeto y oraciones impersonales. Вправи № 12–20, с. 315–
320 (Curso superior) 

2 

2.1 Itinerarios por la Costa de la Luz; Antonio Gala. «La pasión turca» 
(Curso superior). 

1 

3.1 Medios de comunicación y periodismo: su papel en el mundo de hoy: 
Revistas para todos;  

2 

3.2 El complejo mundo de la prensa institucional (La España del cambio, p.  
377–381) 

1 

3.3 Cincuenta años de la agencia EFE (La España del cambio, p. 382–383). 1 

3.4 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 1 
3.5 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 1 
4.1 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», IX–X 2 

 
Заочна форма 

11 семестр 
Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ1 
1.1 Empleo de modo subjuntivo en las oraciones subordinadas concesivas. 

Oraciones intercaladas (incisos). 
2 
 

2.1 El cine español: La larga marcha del cine español hacia sí mismo (Curso 
superior, p. 230–236). 

2 

2.2 El cine español:  Hable con ella (Curso superior, p. 240–248). 2 
2.3 Televisión y vídeo; Radio: Teleatontados (Selección de textos..., p. 14–

19). 
2 

2.4 Locos por el vídeo; Radio Nacional, medio siglo después (La España del 
cambio, p. 329–330, 383–384). 

2 

2.5 El revulsivo de las FM; Televisión a la carta (La España del cambio, 
p. 384–386). 

2 

2.6 Turismo en España: La plaga del turista gamberro(La España del 
cambio, p. 425–427). 

2 

2.7 Turismo en España: Ciudades en vacaciones (La España del cambio, p. 
440–442). 

2 

3.1 Política lingüística y problemas étnicos en los paìses hispanohablantes: 
Minorías lingüísticas (España en vivo, p. 66–67)  

2 

3.3 Problemas etnolingüísticos de Ucrania; Ucranianos en países colindantes 
y en el mundo, diáspora ucraniana. 

2 

4.1 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», I 2 
4.2 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», II 2 

Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ 2 
1.1 Construcciones absolutas con participio. Вправи № 6–13, с. 245–248 

(Curso superior 
2 

1.2  La posición del adjetvo. Вправи № 19–24, с. 68–70 (España en vivo). 2 
2.1 Fiestas nacionales españolas: Nochebuena en casa, Nochevieja en la 

calle; Belenes de siempre; Semana Santa en España; Sevilla Santa; La 
2 



virgen de Guadalupe (La España del cambio, p. 320–323, 410–412). 
2.2 Fiestas nacionales mexicanas: México, el pueblo elegido por la Virgen; 

Las peregrinaciones (La Virgen de Guadalupe, Señora de Tonantzi, 
p. 83–90). 

2 

3.1 Política lingüística y problemas étnicos en Ucrania 2 
3.1 Ucranianos en países colindantes y en el mundo 

 
2 

3.1 Diáspora ucraniana. 2 

3.2 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 2 
3.3 Problemas etnolingüísticos de Ucrania; Ucranianos en países colindantes 

y en el mundo, diáspora ucraniana. 
2 

4 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», III–V 4 
12 семестр 

Розділ 1 
1.1 Funciones de la partícula se.  2 
1.2 Empleo del modo subjuntivo en las oraciones comparativas y 

condicionales. 
2 

1.3 Ampliación léxica. Вправи № 7–18, с. 273–279 (Curso superior) 1 

2.1 Fiestas nacionales: Textos A, B. Ej.6 (Curso superior, p. 270–273). 2 
2.2 Situación actual del turismo en España (Curso superior, p. 288–293) 2 
2.3 Explotación del texto; Ejercicios 1–4 (Curso superior, p. 293–296) 1 
2.4 Corrida de toros; Sangre y arena; 1 
2.5 Antonio Gala. «La pasión turca» (Curso superior, p. 311–314). 1 
3.1 Problemas de globalización; Inmigración: La inmigración de España;  1 

3.1 Cinco sueños de inmigrantes (España en vivo, p. 208–222, зокрема, 
бесіди на основі аудіювання: ej. 2, 3, 25 

1 

3.2 Problemas de globalización; Inmigración: (España en vivo, 
Audionovela: Unidad V: La inmigración a debate). 

2 

3.3 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 1 
3.4 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 1 
3.5 Prensa y periodismo en Ucrania. 2 
4.1 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», VI–VII 4 

Розділ 2 
1.1 Medios de énfasis en español.  2 

 
1.2 Oraciones de sujeto y oraciones impersonales. Вправи № 12–20, с. 315–

320 (Curso superior) 
2 

2.1 Itinerarios por la Costa de la Luz; Antonio Gala. «La pasión turca» 
(Curso superior). 

2 

3.1 Medios de comunicación y periodismo: su papel en el mundo de hoy: 
Revistas para todos;  

4 

3.2 El complejo mundo de la prensa institucional (La España del cambio, p.  
377–381) 

4 



3.3 Cincuenta años de la agencia EFE (La España del cambio, p. 382–383). 2 

3.4 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 2 
3.5 Актуальні матеріали іспаномовних радіостанцій. 2 
4.1 M. Vargas Llosa «Lituma en los Andes», IX–X 4 

 
5. Завдання для самостійної роботи  

денна форма 
9 семестр 

Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ1 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, 
включаючи електронні. Самостійний відбір та аналіз 
аудіоматеріалів у Ін-тернеті з питань лінгвістичної 
політики в іспаномовному світі. Підготовка робіт 
творчого характеру на тему “Мовно-етнічні процеси”. 
Пошук відповідників та тлумачень не перекладних 
лексем  на тему свят, звичаїв та релігії (творча робота). 

42 

Розділ 2 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, 
включаючи електронні. Самостійний відбір та аналіз 
аудіоматеріалів у Інтернеті з питань глобалізації та 
імміграції. Творча робота: журналісти з іспаномовних 
країн та України в “гарячих точках” (лексична робота; 
два резюме на 2000 знаків кожне). 

42 

Разом  84 
                                                                      

10 семестр 
Пор. № 

 
Назва теми Кількість 

годин 
Розділ1 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 

включаючи електронні; робота з аудіоносіями, включаючи 
електронні. Самостійний відбір та аналіз аудіоматеріалів у 
Ін-тернеті з питань лінгвістичної політики в іспаномовному 
світі. Підготовка робіт творчого характеру на тему 
“Міграційні процеси ”. Пошук відповідників та тлумачень не 
перекладних лексем  на тему туризму (творча робота). 

18 

Розділ 2 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, включаючи 
електронні. Самостійний відбір та аналіз аудіоматеріалів у 
Інтернеті з питань глобалізації та імміграції. Творча робота: 
Українці за кордоном (лексична робота; два резюме на 2000 
знаків кожне). 

18 

Разом  36 
 

5.2 Заочна форма   
11 семестр 

Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 



Розділ1 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, 
включаючи електронні. Самостійний відбір та аналіз 
аудіоматеріалів у Ін-тернеті з питань лінгвістичної 
політики в іспаномовному світі. Підготовка робіт 
творчого характеру на тему “Мовно-етнічні процеси”. 
Пошук відповідників та тлумачень не перекладних 
лексем  на тему свят, звичаїв та релігії (творча робота). 

126 

Розділ 2 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, 
включаючи електронні. Самостійний відбір та аналіз 
аудіоматеріалів у Інтернеті з питань глобалізації та 
імміграції. Творча робота: журналісти з іспаномовних 
країн та України в “гарячих точках” (лексична робота; 
два резюме на 2000 знаків кожне). 

126 

Разом  252 
                                                                      

12 семестр 
Пор. № 
 

Назва теми Кількість 
годин 

Розділ1 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, 
включаючи електронні. Самостійний відбір та аналіз 
аудіоматеріалів у Ін-тернеті з питань лінгвістичної 
політики в іспаномовному світі. Підготовка робіт 
творчого характеру на тему “Міграційні процеси ”. 
Пошук відповідників та тлумачень не перекладних 
лексем  на тему туризму (творча робота). 

126 

Розділ 2 Підготовка до практичних занять; робота зі словниками, 
включаючи електронні; робота з аудіоносіями, 
включаючи електронні. Самостійний відбір та аналіз 
аудіоматеріалів у Інтернеті з питань глобалізації та 
імміграції. Творча робота: Українці за кордоном 
(лексична робота; два резюме на 2000 знаків кожне). 

126 

Разом  252 
 

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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