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 ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “ Історія іспанської мови” 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: 

розкриття сутності процесу формування іспанської мови, впливу екстралінгвістичних, 

зокрема цивілізаційних, факторів; 

наголошення на ролі субстратів, суперстрату та адстратів в утворенні фонетичної, 

лексичної та граматичної системи; 

аналіз визначальних мовних особливостей на основних мовно-історичних етапах. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

ознайомити студентів із закономірностями розвитку мови як цілісної системи; 

розкрити зв’язки між історією народу та його мовою; 

виробити у студентів уміння аналізувати мовні явища у діахронії; 

розширити словниковий запас студентів за рахунок лінгвістичної та історико-культурної 

термінології; 

надати студентам інформацію історико-культурного характеру. 

 

1.3. Кількість кредитів  – 2. 

  

1.4. Загальна кількість годин  –72год . 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

5-й 

Лекції 

30 год. 

Практичні, семінарські заняття 

6 год. 

Самостійна робота 

 36 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

 
знати:  



закономірності розвитку фонетичної, граматичної та лексичної систем іспанської 

мови від її появи до сьогодення; 

основну лінгвістичну термінологію;  

основні літературні пам’ятки іспанської мови та їх граматичну й лексичну 

специфіку відповідно до етапів розвитку іспанської мови. 

вміти:  

орієнтуватися у історичній періодизації іспанської мови; 

аналізувати сучасні іспанські мовні явища під діахронним оглядом; 

пояснювати основні лінгвістичні терміни курсу; 

наводити приклади історичних змін на кожному етапі розвитку іспанської мови й на 

всіх її рівнях; 

коментувати основні письмові пам’ятки іспанської мови з огляду на особливості 

мовного розвитку відповідного етапу.  

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Романізація Іберійського півострова. 

Тема 1. Мови Іберійського півострова до римського завоювання та на сучасному 

етапі 

Подається огляд лінгвістичної ситуації на півострові на різних історичних етапах; 

впроваджуються поняття субстрату, суперстрату та адстрату; характеризуються 

субстратні іберські та кельтські елементи у сучасній іспанській мові. 

Тема 2. Римське завоювання у лінгвістичному ракурсі 

Ознайомлення студентів з основними рисами апеннінських мов та специфікою їх 

укорінення на Іберійському півострові. 

Тема 3. Народна латина 

Основні граматичні та лексичні особливості народної латини; наголошується на розриві 

між літературною та розмовною формою латинської мови ще до занепаду Римської 

імперії; особливості латинської мови на півострові. Вест-ґоти та германські адстратні 

риси. 

 

Тема 4. Арабське завоювання 

 

Характеризуються основні етапи співіснування християнської та мусульманської Іспанії 

та окреслюються головні особливості іспанської мови, пов’язані з арабським адстратом: 

лексичні, морфологічні та фонетичні зміни. Мосараби; лінгвістична ситуація на півострові 

в період арабської присутності. 

 



Розділ 2. Основні етапи формування іспанської мови 

Тема 1. Іберійський романсе  

Визначаються території основних говірок іберійського романсе та їх значення для 

подальшого формування ібероманських мов. Формування особливостей кастільського 

діалекту. Поширення кастільських впливів. 

Тема 2. Архаїчний період іспанської мови  

Розглядаються основні фонетичні та лексико-граматичні риси. Орфографічна 

невизначеність. Неусталеність морфологічних форм. 

Тема 3. «Пісня про Сіда» як основне джерело уявлень про характер іспанської мови 

кінця ХІ – ХІІ ст. 

На прикладі найповніше збереженого тексту іспанського епосу наочно демонструються 

особливості іспанської мови того періоду; проводиться орфографічний, фонетичний, 

граматичний та лексичний уривків поеми. Ознайомлення з порядковим прозовим 

перекладом Б.-І. Лончини. 

 

Тема 4. Впровадження кастильської мови у всі сфери життя середньовічного 

суспільства 

 

Наголошується на ролі короля Альфонсо Х Мудрого в інституціоналізації кастильської 

мови. Розвиток юридичного та наукового стилів. Головні мовні пам’ятки та їх 

особливості. 

 

Тема 5. Іспанська мова в період Преренесансу 

 

Основні лексико-граматичні особливості. Проблема релатинізації. Літературні пам’ятки та 

їх стиль. 

 

Тема 6. Епоха Католицьких королів 

 

Роль королівського подружжя Ісабель та Фернандо в розвитку культури та поширенні 

іспанської мови. Граматика Е.А. де Небріхи. Початок книгодруку в Іспанії. 

 

Тема 7. Іспанська мова Золотого Віку 

 

Набуття іспанською мовою ХVI–XVII ст. рис, визначальних для подальшого її існування. 

Усталення граматичної системи. Нова хвиля релатинізації. Відмінності між мовою 

Ренесансу та бароко. Вклад класиків. Основні джерела запозичень. 

 

Тема 8. Іспанська мова ХVIII–XIX ст. 

 

Створення Королівської академії.иФранцузький вплив. Основні джерела запозичень; 

поява техніцизмів. Мовні особливості романтичної та реалістичної літератури. Мовне 

відродження в Ґалісії та Каталонії.    

 

Тема 9. Іспанська мова у ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

Формування нових стилів. Боротьба за чистоту мови; проблема англіцизмів. Поширення 

іспанської у світі. 

 



Розділ 3. Іспанські діалекти; національні варіанти іспанської мови. Іспанська 

лексикографія 

Тема 1. Основні діалекти іспанської мови  

 

Головні діалектні регіони Іспанії; особлива роль андалусійського діалекту; фонетичні 

особливості Мадрида.  

 

Тема 2. Іспанська мова в Америці  

 

Основні фонетичні та лексико-граматичні риси. Основні американські варіанти: Мексика, 

Карибський басейн, Анди, Аргентина та Уругвай. Іспанська мова у США; чікано.  

 

Тема 3. Іспанська лексикографія 

 

Diccionario de la Real Academia. Diccionario de María Moliner. Diccionario de Uso del 

Español Actual. Сайт RAE. Діяльність Інституту Сервантеса.  

 

Тема 4. Вивчення й дослідження іспанської мови в Україні: історія та перспективи 

 

Історичний екскурс в ознайомлення з іспанською мовою в Україні. Діяльність Асоціації 

іспаністів України. Actas конгресів АІУкр. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1. Романізація Іберійського півострова 

Тема 1. Мови Іберійського 

півострова до римського 

завоювання та на сучасному 

етапі 

2 2     

Тема 2. Римське завоювання у 

лінгвістичному ракурсі 5 1    4 

Тема 3. Народна латина 2 2     

Тема 4. Арабське завоювання 4 2    2 

Разом за розділом 1 13 7    6 

Розділ 2. Основні етапи формування іспанської мови 

Тема 1. Іберійський романсе 1 1     

Тема 2. Архаїчний період 

іспанської мови 
2 2     

Тема 3. «Пісня про Сіда» як 

основне джерело уявлень про 

характер іспанської мови кінця 

ХІ – ХІІ ст. 

13 3 2   8 

Тема 4. Впровадження 

кастильської мови у всі сфери 

життя середньовічного 

суспільства 

13 3 2   8 

Тема 5. Іспанська мова в період 2 2     



Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Преренесансу 

Тема 6. Епоха Католицьких 

королів 
1 1     

Тема 7. Іспанська мова Золотого 

Віку 
15 3 2   10 

Тема 8. Іспанська мова ХVIII–XIX 

ст. 
1 1     

Тема 9. Іспанська мова у ХХ – 

на початку ХХІ ст. 
2 2     

Разом за розділом 2 50 18 6   26 

Розділ 3. Іспанські діалекти; національні варіанти іспанської мови. Іспанська 

лексикографія 

Тема 1. Основні діалекти 

іспанської мови  
2 1    1 

Тема 2. Іспанська мова в 

Америці  
5 2    3 

Тема 3. Іспанська лексикографія 2 1    1 

Тема 4. Вивчення й дослідження 

іспанської мови в Україні: 

історія та перспективи 

2 1    2 

Разом за розділом 3 12 5    7 

Усього годин  75 30 6   39 

 

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Мовні особливості «Пісні про Сіда»  2 

2 Мова ХІІІ – XIV ст.: поезія Ґонсало де Берсео; проза Хуана Мануеля 2 

3 Мова Золотого Віку: «Дон Кіхот» та поезія Луїса де Ґонґори 2 

 

5. Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Римське завоювання у лінгвістичному ракурсі 4 

2 Арабське завоювання 2 

3 «Пісня про Сіда» як основне джерело уявлень 

про характер іспанської мови кінця ХІ – ХІІ ст. 
8 

4 Впровадження кастильської мови у всі сфери 

життя середньовічного суспільства 
8 

5 Іспанська мова Золотого Віку 10 

6 Основні діалекти іспанської мови 1 

7 Іспанська мова в Америці 3 

8 Іспанська лексикографія 1 

9 Вивчення й дослідження іспанської мови  2 



в Україні: історія та перспективи 

 Разом  39 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

1. робота зі словником 

2. аудіювання 

3. письмовий переклад 

4. складання термінологічної таблиці 

7. Методи контролю 

 

1. Метод письмового контролю: письмовий екзамен.  

2. Метод тестового контролю.  

3. Метод самоконтролю 

8. Схема нарахування балів 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота 
Залік Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1 Т2 Т3 Т4   

6 2 3 4 2 3 4 8 3 2 7 2 3 3 4 2 2 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 не задовільно 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Бубковська Є.Ф., Васильєва Л.Н. Хрестоматія з історії іспанської мови: кінець 

XVI–XVII ст. – К.: Вища школа, 1991. (іспанською мовою) 

2. Григорьев В.П. История испанского языка. – М.: УРСС, 2004. 

3. Литвиненко Е.В. История испанского языка = Historia de la lengua espanola. – Киев: 

Вища школа, 1983.  (ісп. мовою) 

4. Шишмарёв В.Ф. Очерки по истории языков Испании. – М.: УРСС, 2002. 

5. Menéndez Pidal R. El idioma español en sus primeros tiempos. – Madrid: Espasa-Calpe, 

1973. 

 

Допоміжна література 

6. Бабінчук І.І. Роль кельтизації в процесі утворення романських мов та їх діалектів у 

світлі даних ареальної лінгвістики // Іноземна філологія. – 1981. – Вип. 64. – С. 97–

104. 

7. Криворчук І.О. Мозаїка: Іспанська мова в історичному та культурному контексті 

країни: Навч. посібник з практики іспанської мови. – К.: Ленвіт, 2003. (ісп. мовою) 



8. Ткаченко О.Б. Роль субстрату у формуванні лексики романських мов // 

Мовознавство. – 1985. – № 6. – С. 39–45. 

 
 

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.march.es 

 


