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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

5 семестр 

Розділ 1 
Тема 1. 1) Pretérito Perfecto de Subjuntivo 2) Imperfecto de Subjuntivo 3) 

Передминулий час Субхунтиву (Pliscuamperfecto de Subjuntivo); 3) Часи 

Субхунтиву у підрядних додаткових, означальних реченнях та реченнях 

підмету та уступки, образу дії, порівняльних реченнях;  

Тема 2. Тексти «La corneta de llaves» І та ІІ частини. Два фрагменти з тексту 

“Maja desnuda”, 

Тема 3. Домашнє читання т. “El rojo de la pluma de loro”. Enrique Serpa “Aletas 

del tiburón”, “Miedo”, 

Тема 4. Мовна практика: “El origen del pueblo español”. “Las lenguas de 

España”. “El idioma español en el mundo moderno” 

 

                                                                        Розділ 2 
Тема 1. Умовний період. Дієслівна конструкція tener + Participio Pasado. Часи 

Субхунтиву в підрядних реченнях мети та уступки. Атрибутивний герундій. 

Тема 2. Тексти: текст “Pintura mexicana”, “Grandes aguas”, І та ІІ частини. 

Тема 3. Домашнє читання: “Contra el deber”, “La visita de los reyes”, “La 

aguja”, “Burócratas”. 

Тема 4. Мовна практика: : “La tradición literaria española”, “La vida y la obra de 

Cervantes”, “Lope de Vega”, “Comedias de capa y espada”, “El realismo de 

Cervantes”. 

 

6 семестр 

Розділ 1 
Тема 1. Умовний період. Дієслівна конструкція tener + Participio Pasado. Часи 

Субхунтиву в підрядних реченнях мети та уступки. Атрибутивний герундій. 

. 

Тема 2. “La bodega”, І та ІІ частини. 

Тема 3. Домашнє читання: “Noche de fiesta”. 

Тема 4. Мовна практика: «Іспанська корона», «Король Іспанії Хуан Карлос 

І», «Реставрація монархії в Іспанії». 

Розділ 2 
Тема 1. Умовний період. Дієслівна конструкція tener + Participio Pasado. Часи 

Субхунтиву в підрядних реченнях мети та уступки. Атрибутивний герундій. 

. 

Тема 2. Тексти “Un prólogo”, “Mozo de librería” (фрагменти з “Memorias”). 

Тема 3. Домашнє читання: продовження “Noche de fiesta”. 

3 Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь 



годин 

5 семестр 

1 Підготовка до практичних занять; робота з 

підручниками та словниками, включаючи 

електронні; робота з аудіоносіями, 

включаючи електронні; підготовка робіт 

творчого характеру. 

11 

2 Підготовка до практичних занять; робота з 

підручниками та словниками, включаючи 

електронні; робота з аудіоносіями, 

включаючи електронні; підготовка робіт 

творчого характеру. 

11 

 Разом 22 

6 семестр 

1 Підготовка до практичних занять; робота з 

підручниками та словниками, включаючи 

електронні; робота з аудіоносіями, 

включаючи електронні; підготовка робіт 

творчого характеру. 

11 

2 Підготовка до практичних занять; робота з 

підручниками та словниками, включаючи 

електронні; робота з аудіоносіями, 

включаючи електронні; підготовка робіт 

творчого характеру. 

11 

 Разом 22 

 Усього 44 

 

 

 

4 Завдання для контрольної роботи (перелік тем, що виносяться на 

контроль, зразок контрольної роботи). 

 

1. Pretérito Perfecto de Subjuntivo  

2. Imperfecto de Subjuntivo  

3. Передминулий час Субхунтиву (Pliscuamperfecto de Subjuntivo);  

4. Часи Субхунтиву у підрядних додаткових, означальних реченнях та 

реченнях підмету та уступки, образу дії, порівняльних реченнях;  

5. Умовний період. Дієслівна конструкція tener + Participio Pasado. 

6. Часи Субхунтиву в підрядних реченнях мети та уступки.  

7. Атрибутивний герундій. 

8. Умовний період.  

9. Дієслівна конструкція tener + Participio Pasado.  

10. Часи Субхунтиву в підрядних реченнях мети та уступки. 



11. Атрибутивний герундій. 

 

 

5 Завдання для підсумкового контролю (перелік тем, що 

виносяться на екзамен). 

 

• El origen del pueblo español. 

• Las lenguas de España. 

• El idioma español en el mundo moderno. 

• La tradición literaria española. 

• La vida y la obra de Cervantes. 

• El realismo de Cervantes. 

• Іспанська корона. 

• Король Іспанії Хуан Карлос І. 

• Реставрація монархії в Іспанії. 

 


