Розгорнутий план практичних занять
з курсу «Іспанська мова» (перша, друга мова)
для студентів 1 курсу денної форми навчання
Викладач: Лукашов А. Ю.
1 семестр
Розділ 1.
Тема 1. Граматика
1. Голосні, приголосні. Іспанський алфавіт. Правила наголосу.
2. Іменник. Артикль означений, неозначений.
3. Родова приналежність іменників за закінченнями.
4. Множина іменників.
5. Прикметник. Родова приналежність прикметників, множина.
6. Узгодження прикметника з іменником
7. Займенники: особові, вказівні.
8. Кількісні числівники.
9. Займенники: присвійні, неозначені.
10. Дієслово: І дієвідміни типових дієслів. Відмінювання індивідуальних дієслів: ser, estar, tener
11. Дієслово: ІІ, ІІІ дієвідміни типових дієслів. Відмінювання індивідуальних дієслів: ver, ir,
saber

Тема 2 . Аналітичне читання
1. Nuevo ven. Unidad 1. ¡Te presento a unos amigos!
2. Unidad 2 ¿Cómo está usted?
3. Nuevo ven. Unidad 2. Buscamos un piso.
4. Nuevo ven. Unidad 3. La casa de Pablo.
Тема 3. Домашнє читання
Читання іспаномовних текстів за темами “En la clase de español”, “Mis estudios”, “Mi casa”

Тема 4. Практика усного мовлення
1. Розповідь про себе.
2. Спілкування. Привітання, знайомство.
3. Професії.
4. Національності, країни.
5. Орієнтація. Адреса.
6. Час.
Контрольна робота

Розділ 2.
Тема 1. Граматика
1. Займенникові дієслова та їх відмінювання
2. І підгрупа дієслів з відхиленнями при відмінюванні еi
3. Порядкові числівники

4. Прикметники poco - mucho, bueno - malo. Займенник que
5. ІІ підгрупа дієслів з відхиленнями eie
6. Futuro Simple
7. Gerundio (формування та вживання)
8. Construcciones con gerundio
9. Конструкція al + infinitivо;
10. Заперечні займенники

Тема 2 . Аналітичне читання
1. Nuevo ven. Unidad 3. Descuriendo barrios españoles e hispanohablantes.
2. Nuevo ven. Unidad 3. ¿Hay una gasolinera por aquí cerca?
3. Unidad 4. ¿Qué hora es?
4. Nuevo ven. Unidad 4. Unas tapas de aperitivo.
Тема 3. Домашнє читання
“Mi familia”, “Las estaciones del año”, “Mi familia”, “Mi día laboral”, “Un día de descanso”

Тема 4. Практика усного мовлення







Сім”я.
Погода. Пори року.
Робочий день. Повсякденне життя.
Навчання в університеті.
Готель.
6. Вихідний день

Контрольна робота.

6 семестр
Розділ 1
Тема 1. Граматика


Pretérito Indefinido типових дієслів
 Група дієслів індивідуального відмінювання в Indefinido Особливості правопису дієслів при
відмінюванні.
 Pretérito Imperfecto de Indicativo типових та індивідуальних дієслів.
 Pretérito Imperfecto de Indicativo типових та індивідуальних дієслів.
 Випадки вживання Pretérito Imperfecto de Indicativo.
 Participio Pasado. Pretérito Perfecto de Indicativo.
 Випадки вживання Pretérito Perfecto. Граматичні вправи з Perfecto.
 Відносні займенники el (la, lo, las, los) cual(-es) в підрядному прикметниковому реченні

Тема 2 . Аналітичне читання
1. Nuevo ven. Unidad 5. ¿Cómo es?
2. Nuevo ven. Unidad 6. Ir de compras. Unidad 7. La lista de compras.

3. Nuevo ven. Unidad 7. ¿Cómo me queda?
4. Nuevo ven. Unidad 7. ¿Dónde hacemos la compra?
Тема 3. Домашнє читання
Читання іспаномовних за темами “Mi ciudad”, “Kyiv”, “Madrid”, “Retrato”,
“Cumpleaños”, “Las fiestas ucranianas”, “Las fiestas españolas”, “Las fiestas
latinoamericanas”
Тема 4. Практика усного мовлення






Опис міста.
Зовнішність.
Портрет мого друга.
День народження.
Свята.

Контрольна робота
Розділ 2
Тема 1. Граматика
1. Pluscuamperfecto de Indicativo.
2. Pretérito Anterior
3. Potencial Simple
4. Futuro Perfecto
5. Узгодження часів Indicativo
6. Пасивний стан
7. Potencial Simple, los verbos irregulares
8. Наказовий спосіб.
9. Modo Subjuntivo

Тема 2 . Аналітичне читання
1. Nuevo Ven. Unidad 8. Cartelera de Barcelona.
2. Nuevo Ven. Unidad 8. Fiestas en España e Hispanoamérica.
3. Nuevo ven. Unidad 10. Mucho cine y poco teatro.
Тема 3. Домашнє читання
Читання іспаномовних текстів за темами “En el restaurante”, “En el médico”,
“Deporte, salud”, “La comida tradicional española”, “La paella”, “Cine”, “Teatro”,
“Buscando el trabajo”.
Тема 4. Практика усного мовлення





Розмовна тема “Частнии тіла”.
Розмовна тема «Ресторан».
Розмовна тема «Їжа»: «Іспанська традиційна кухня».
Розмовна тема «Кіно»,Teaтр.



Пошук роботи. Працевлаштування.

Контрольна робота.
Рекомендоване методичне забезпечення
Основна література
1. Іспанська граматика коротко і легко / Бегонья Прієто Пераль, Вікторія Фюлоп-Люсіо. - Київ:
Методика, 2011. - 200 с.
2. Серебрянська А.О., Підіпригора Ю.Г. Граматика іспанської мови: граматичний аналіз. - Киев:
Издательский центр КНЛУ, 2002. - 128 с.
3. F. Castro, F. Marín y otros. Nuevo ven. Libro de profesor. - Edelsa Grupo Didascalia., S.A., Madrid, 2003. 192 p.

Допоміжна література


Antonio Quilis. Principios de fonología y fonética españolas, Madrid, Arco Libros S.L., 1997.

 Tomás Navarro Tomás. Manual de pronunciación española. – Madrid, 2004.
Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення


Аудіокурс “100% аудио. Испанский” видавництво: Delta Publishing, 2005.
Extra, todos los capítulos.
(https://www.youtube.com/watch?v=Dfb9-ZTCA-E&list=PLLVULqsElvki_riI1ld0QhZJx1wom5Ply
 Відеокурс від BBC “Talk Spanish” (6 programas)
(https://www.youtube.com/watch?v=TOAnFKaqItQ&list=PLDw8pGdDXh1u7RFE1QKZ4NUylttt72OB)
4. .www.linguasnet.com


Критерії оцінювання практичних занять
з курсу «Іспанська мова» (перша, друга мова)
для студентів 1 курсу денної форми навчання
Викладач: Лукашов А. Ю.
Схема нарахування балів
По темах
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні
завдання

Екзамен

С
у
м
а

Розділ
1
Т1
8

Розділ Разом
2
Т2
Т3
Т4
8
8
6

Т1
8

Т2
8

Т3
8

Т4
6

По видах діяльності
Вид діяльності
Поточний контроль
Виконання завдань самостійної роботи, робота в аудиторії
Письмова залікова або екзаменаційна робота
Усього

60

40

Максимально
можливий бал
40
20
40
100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
Оцінка
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89

відмінно
добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

Завдання для самостійної роботи
з курсу «Іспанська мова» (перша, друга мова)
для студентів 1 курсу денної форми навчання
Викладач: Лукашов А. Ю.
(максимально можливий бал за виконані завдання – 20 балів)
Виконайте наступні завдання (20 балів):
1) Зробіть письмовий переклад (максимум 5 балів):
Варіант І


. Вони збираються жити у Франції. Вони вже жили у Іспанії та Німеччині. - А вони розмовляють

французькою? - Не знаю, але минулого року вони все ще нею не розмовляли. Все, що я про них знаю, це те, що
один із них цього місяця працював на одній фабриці. Але, робота йому не подобалася.
2. Де тоді була Мануела? - Вона тоді була в університеті. - Вона що, студентка?! - Вже ні, цього року вона
закінчила навчання і збирається поїхати до іншої країни. - А що вона збирається там вивчати? - Іноземні
мови, бо вона вже вивчила економіку та історію.

3. З ким говорила сьогодні Кармен? - З однією моєю подругою. - Про що вони говорили? - Ну, про одну важку
проблему. - А як звали цю подругу? - Марія, а що? - В мене є бажання поговорити з нею також. Я збираюсь
зустрітися (verrme) з нею наступного тижня.
4. Вранці ми їли. Вдень ми вчилися. Вечорами ми гуляли (pasear) з друзями. Вночі ми відпочивали, а на
вихідних ми ходили до театру.
5. Цього тижня я працював пять годин три дні та десять годин два дні. - Тобі пощастило. Я наступного тижня
працюватиму багато і робота буде важкою. - А де ти працюєш? - Я є секретарем, у одному офісі. - Зрозуміло,
і вечорами ти дуже втомлена, так? - Звичайно.
6. Я добре їм. Коли я дуже голодний, я йду до ресторану, що знаходиться у будинку, де я живу. Справа в
тому, що це дуже нудно їсти самому. До того ж, я маю приватні заняття з італійської мови з хлопцем, що
працює зі мною у офісі. Іноді, також я пишу листи.
7.Моєму молодшому братові двадцять років. Він має навчатися дуже багато, читати багато книжок, газет,
журналів щоб скласти свій іспит.
Кількість символів- 1300
Контрольних моментів-45

Варіант ІІ
1. Де тоді був Мігель? - Він тоді був у школі. - Він що, школяр?! - Вже ні, цього року вона
закінчила навчання і збирається поїхати до університету іншої країни. - А що він збирається там
вивчати? - Іноземні мови, бо вона вже вивчила математику та фізику
2. Я люблю добре поїсти. Коли я дуже голодний, я йду до ресторану, що знаходиться у офісі, де я
живу. Справа в тому, що я полюбляю їісти самому, це зовсім не нудно . До того ж, я маю приватні
заняття з німецької мови з хлопцем, що працює зі мною. Іноді, також я читаю книжки.
3. Кому дзвонила сьогодні Кармен? - Одній моїй подрузі. - Про що вони говорили? - Ну, про одну
важку проблему. - А як звали цю подругу? - Пепа, а що? - В мене є бажання поговорити з нею
також. Я збираюсь зустрітися (verrme) з нею наступного тижня.
4. Взимку ми їли. Восени ми вчилися. Навесні ми гуляли (pasear) з друзями. Влітку ми відпочивали,
а на вихідних ми ходили до театру.
5. Моєму старшому братові двадцять три роки. Він має навчатися дуже багато, читати багато
книжок, газет, журналів щоб скласти свій іспит. Я добре розмовляю іспанською і іноді я
допомагаю йому.
6. Він збирається жити у Англії. Він вже жив у Франції та Німеччині. - А він розмовляє
англійською? - Не знаю, але минулого року він все ще нею не розмовляв. Все, що я про нього знаю,
це те, що цього місяця він працював на одній фабриці. Але, робота йому не подобалася.
7. Цього тижня ми працювали сім годин чотри дні та дев”ять годин два дні. - Тобі пощастило. Я
наступного тижня працюватиму багато і робота буде важкою. - А де ти працюєш? -. Яспівробітник однієї відомої компанії. - Зрозуміло, і вечорами ти дуже втомлений, так? - Звичайно.

Кількість символів- 1300
Контрольних моментів-45

2) Зробіть вправи у підручнику Nuevo Ven, libro de alumno:
Unidad 1 (максимум 5 балів).
Unidad 2 (максимум 5 балів).
Unidad 3 (максимум 5 балів).
Unidad 4 (максимум 5 балів).
Unidad 5 (максимум 5 балів).
Unidad 6 (максимум 5 балів).
Unidad 7 (максимум 5 балів).
Unidad 8 (максимум 5 балів).
Unidad 9 (максимум 5 балів).
3) Зробіть resumen текстів з домашнього читання (5 балів)
4) Складіть усну доповідь за темами (5 балів):
 Розповідь про себе.
 Професії.
 Національності, країни.
 Орієнтація. Адреса. Шлях до дому.
 Сім”я. Розповідь про членів родини.
 . Погода. Пори року.
 . Робочий день. Повсякденне життя.
 Навчання в університеті.
 . Готель.
 Мій будинок.
 Вихідний день.
12. Опис міста.
 Зовнішність. Портрет мого друга.
 День народження; Свята.
 Медицина. Візит до лікаря.
 Ресторан.
 Їжа. Іспанська та українська традиційна кухня.
 Кіно. Teaтр
 Пошук роботи. Працевлаштування.

Рекомендоване методичне забезпечення
Основна література
1. Іспанська граматика коротко і легко / Бегонья Прієто Пераль, Вікторія Фюлоп-Люсіо. - Київ:
Методика, 2011. - 200 с.

2. Серебрянська А.О., Підіпригора Ю.Г. Граматика іспанської мови: граматичний аналіз. - Киев:
Издательский центр КНЛУ, 2002. - 128 с.
3. F. Castro, F. Marín y otros. Nuevo ven. Libro de profesor. - Edelsa Grupo Didascalia., S.A., Madrid, 2003. 192 p.

Допоміжна література
1. Antonio Quilis. Principios de fonología y fonética españolas, Madrid, Arco Libros S.L., 1997.
2. Tomás Navarro Tomás. Manual de pronunciación española. – Madrid, 2004.

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. Аудіокурс “100% аудио. Испанский” відавництво: Delta Publishing, 2005.
2. Extra, todos los capítulos.
(https://www.youtube.com/watch?v=Dfb9-ZTCA-E&list=PLLVULqsElvki_riI1ld0QhZJx1wom5Ply
3. Відеокурс від BBC “Talk Spanish” (6 programas)
(https://www.youtube.com/watch?v=TOAnFKaqItQ&list=PLDw8pGdDXh1u7RFE1QKZ4NUylttt72OB)

4 .www.linguasnet.com

Підсумкова письмова екзаменаційна робота
з курсу «Іспанська мова» (перша, друга мова)
для студентів 1 курсу денної форми навчання
Викладач: Лукашов А. Ю.
Питання, винесені на письмову екзаменаційну роботу:
1. Голосні, приголосні. Іспанський алфавіт. Правила наголосу.
2. Іменник. Артикль означений, неозначений.
3. Родова приналежність іменників за закінченнями.
4. Множина іменників.
5. Прикметник. Родова приналежність прикметників, множина. Узгодження прикметника з
іменником
7. Займенники: особові, вказівні.
8. Кількісні числівники. Порядкові числівники.
9. Займенники: присвійні, неозначені.
10. Дієслово: І дієвідміни типових дієслів; ІІ, ІІІ дієвідміни типових дієслів.
11. Відмінювання індивідуальних дієслів: ser, estar, tener, ver, ir, saber
12. Займенникові дієслова та їх відмінювання
13. І підгрупа дієслів з відхиленнями при відмінюванні еi. ІІ підгрупа дієслів з відхиленнями
eie
 Прикметники poco - mucho, bueno - malo. Займенник que. Заперечні займенники
15. Futuro Simple
16. Gerundio (формування та вживання). Construcciones con gerundio
17. Pretérito Indefinido типових дієслів.

18. Група дієслів індивідуального відмінювання в Indefinido Особливості правопису дієслів при
відмінюванні.
19. Pretérito Imperfecto de Indicativo типових та індивідуальних дієслів. Випадки вживання
Pretérito Imperfecto de Indicativo.
20. Participio Pasado. Pretérito Perfecto de Indicativo. Випадки вживання Pretérito Perfecto.
Граматичні вправи з Perfecto.
21. Відносні займенники el (la, lo, las, los) cual(-es) в підрядному прикметниковому реченні.
22. Pluscuamperfecto de Indicativo.
23. Potencial Simple
24. Futuro Perfecto
25. Узгодження часів Indicativo
26. Пасивний стан
27. Наказовий спосіб.
28. Modo Subjuntivo

