
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1 

«Іспанська мова А 1.1» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

   014.02 Середня освіта. Мова і література   

(англійська) / Середня освіта. Англійська мова (на 

базі диплома молодшого спеціаліста) 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього 

з них: 

лекції/практичні): 

Денна форма навчання: 150 год., з них: 

практичних занять – 54 год., лекцій – немає 

Заочна форма навчання: 150 год., з них: 

практичних занять – 14 год., лекцій – немає 

Мова викладання Іспанська, українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Романської філології 

Автор дисципліни  Старший викладач Гуз Олена Петрівна 

Короткий 

опис 

Вимоги до початку вивчення Бажання, зацікавленість та мотивація до вивчення  

іспанської мови та культури. 

Що буде вивчатися 
- ознайомлення з базовими структурами 

мови, такими як іспанський алфавіт, 

правила словесного і логічного наголосу, 

інтонаційне оформлення різнотипних 

іспанських простих і складних речень, 

основи іспанської орфографії; 

- відмінювання дієслів estar і  ser у 

Теперішньому часі;   

- базові знання граматики (артиклі, утворення 

чоловічого, жіночого родів та множини 

іменників і прикметників, відмінювання 

дієслів у Теперішньому часі, присвійні 

прикметники та займенники, вказівні 

прикметники та займенники);  

- вивчення лексики, необхідної для 

представлення себе та свого друга; 

- вивчення національностей, назв країн, 

основних професій;  



Чому це цікаво/ треба вивчати 
Іспанська мова є однією із найвпливовіших мов 

у світі. третьою мовою за загальною кількістю 

носіїв (400 млн., офіційна у 21 країні світу).. 

Понад 3 мільйони європейців вивчають 

іспанську. Можливість розуміти іспанську 

дозволить познайомитися з культурою 

іспаномовних країн, насолоджуватися творами 

визначних літературних діячів, відкрити 

шедеври кінематографу Іспанії та Латинської 

Америки. Вивчення іспанської допоможе 

покращити навички спілкування, які можуть 

знадобитися як у професійній діяльності, так і в 

повсякденному житті. 

Володіння іспанською хоча б на базовому рівні 

значно полегшить комунікацію та допоможе у 

багатьох життєвих ситуаціях. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після завершення курсу студенти зможуть: 

- фонетично правильно читати та перекладати 

незначні за об’ємом тексти; 

- розуміти мовлення, повільне та ретельно 

артикульоване, відповідно до рівня А1.1; 

- використовувати найпростіші повсякденні 

ввічливі форми: привітання та прощання; 

знайомства тощо; 

- володітимуть навичками усного і писемного 

мовлення іспанською мовою у побутових 

ситуаціях спілкування у межах                                        рівня, який 

вивчається; 

- взаємодіяти на елементарному рівні, тобто 

коротко описувати себе та інших людей, 

відповідати та  запитувати про особисте життя, 

місце проживання, повсякденну діяльність 

тощо. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- у мовленнєвій діяльності на письмовому та 

усному рівнях у різних сферах життя; 

- у спілкуванні на побутову тематику у 

відповідності до поставлених комунікативних 

цілей; 

- для забезпечення якісного рівня 

міжкультурного спілкування у іспаномовному 

середовищі; 

- для збагачення власного культурного потенціалу, 

знань про культуру та звичаї                                                        Іспанії; 

- для адекватного сприйняття та розуміння 

почутого відповідно до комунікативної 

ситуації та її тематики; 

- для подальшого вивчення іспанської мови з 

метою особистого чи професійного її 

використання. 



Інформаційне забезпечення Силабус навчальної дисципліни, підручник 

Español en marcha A1, методичні                                                             рекомендації з 

курсу, інтернет-ресурси. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

