
Анотація до дисципліни
Іспанська мова-І, 1 курс

Мета:  закріплення  вимовних  навичок  (асиміляція  звуків,  інтонація  різних  типів 
речень, фразовий наголос, тощо; навчання техніці читання; розвиток комунікативно-
мовних навичок та навичок сприйняття іспанської мови на слух.
Завдання: вивчення  системи  голосних,  приголосних;  засвоєння  фонетичної 
транскрипції;  засвоєння  частин  мови:  артикль,  іменник,  прикметник,  числівник, 
займенник, дієслово; часи Індикативу, Імперативу, Субхунтиву, Узгодження часів; 
безособові частини мови: інфінітив, герундій, дієприкметник; активний і пасивний 
стан дієслова .
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: засоби створення родів та множини всіх частин мови; засоби створення всіх 
часів  Індикативу  та  Presente,  Imperfecto  Субхунтиву,  стверджувальну  і  заперечну 
форми Імперативу, умовні речення І типу, застосування безособових форм дієслова.
вміти: Усна мова: активно володіти засвоєним фонетичним, граматичним та 
лексичним матеріалом, ставити питання, переказувати та вести діалог з вивчених 
тем;
            Читання: вільно читати вголос з правильною вимовою та інтонацією знайомі 
та незнайомі тексти;
            Письмо: написати диктант 1200 зн. за 30 хв.; переклад 1300 зн. за 45 хв.



Анотація до дисципліни
Іспанська мова-І, 2 курс

Зміст:  Граматика. Аналітичне читання. Усна практика. Домашне читання
Мета:
1) свідоме ставлення до мововжитку;
2)  практичні  навики  володіння  письмовою  та  усною  мовою  через  опанування 
граматичних та лексичних явищ за програмою I, II, III семестрів. 
Завдання:  на  рівні  друкованих  та  аудіоматеріалів  студент  повинен  ідентифікувати 
головні фонетичні, лексико-граматичні та синтаксичні явища іспанської мови та вміти 
дати їм теоретичне пояснення. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: лексико-граматичний матеріал курсу за державною програмою.
вміти: 

1) усна  мова  :  вільно  розуміти  співбесідника,  вести  непідготовлену  бесіду  за 
вивченою темою; переказувати прослуханий/прочитаний текст,  робити опис в 
усній формі;

2)  читання: вільно читати незнайомий текст з правильною інтонацією;
3)  письмо: написати  диктант  на  1300  друкованих  знаків  за  30  хвилин;  зробити 

лексико-граматичний переклад 1400 знаків за 60 хвилин.



Анотація до дисципліни
Іспанська мова-І, 3 курс

Зміст: Граматика. Аналітичне читання. Усна практика. Домашнє читання.
Мета: основне місце займає лінгвістична інтерпретація художнього тексту з опорою на 
відомості  про лексичну та граматичну систему,  одержані  за  два попередні  роки,  які 
поглиблюються  в  теоретичних  курсах  з  лексикології  та  історії  іспанської  мови. 
Приділення уваги читанню літератури за фахом. Розширення активного словника.
Завдання:  вивчення  словотворчих  процесів  в  іспанській  мові.  Продовження 
систематичного вивчення синтаксичної будови іспанської мови.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: 

1)граматика:  Неособові  форми  дієслова:  Infinitivo,  Participio,  Gerundio  та  заміна 
підрядних речень безособовими конструкціями з Infinitivo, Participio, Gerundio. 

2)мовні  теми:  Sistema político;  Reforma  del  sistema  universitario; Turismo;  El 
descubrimiento de la América; Los países de la América Latina; Costumbres y tradiciones de 
España.
вміти: 

1) усна мова  :  Вільно розуміти мову диктора чи носія,  викладача;  вести бесіду на 
тему   I-III курсів; переказувати зміст прослуханого тексту; реферувати текст. 

2)  читання: Вільно розуміти художні, суспільно-політичні та спеціальні тексти.
3) письмо:   Диктант: 1700 знаків за 40 хвилин. Переклад: 1700 знаків за 60 хвилин; 

написати листа, заяву, пояснення.
 



Анотація до дисципліни

Іспанська мова-І, 4 курс

Мета: навчити студентів свідомому ставленню до мововжитку, співвідносячи набуті 

на попередньому етапі практичні навички володіння письмовою та усною мовою з 

теоретичними  іспаністичними  дисциплінами,  засвоюваними  протягом  VI–VIII 

семестрів.

Завдання: 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.

У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати: лексико-граматичний матеріал курсу; основні тенденції  соціального життя, 

політики й культури іспаномовних країн;  причини головних лексико-граматичних 

збігів іспанської та української мов.

вміти: спонтанно спілкуватися іспанської мовою, письмово й усно формулювати 

розгорнуту думку про явища культури й соціального життя, робити розгорнуті та 

усні повідомлення на задану тему, писати твори та рецензії.
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