
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3 

«Іспанська мова А 1.2» 

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, 2 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 Зацікавленість та мотивація у вивченні  

іспанської мови та культури, володіння  мовою 

на рівні А 1.1. 

Що буде вивчатися 
- відмінювання неправильних та зворотніх 

дієслів у Теперішньому часі; 

- основні вирази з дієсловом tener;  

-  прості запитання на задану тему; 

- складання та ведення діалогу на 

запропоновану тему; 

- вміння висловлюівти свою думку до 

запропонованої теми; 

- перекладати прості текти з іспанської на 

українську та робити їх стислий переказ; 

- використовуючи прості слова, коротко і 

поверхнево розповідати про своє життя, 

сім’ю, дім, роботу  тощо. 



Чому це цікаво/ треба вивчати 
Іспанська мова - третя 

найпоширеніша мова світу після англійської  

китайської, це рідна мова більше 400 

мільйонів людей. Іспанська - одна з 6 

офіційних мов ООН, а також одна з 

найкрасивіших і найромантичніших мов 

Іспанська мова є офіційною у 21 країні світу. 

Понад 3 мільйони 

європейців вивчають цю мову. Вивчати 

іспанську цікаво і не дуже складно. Вимова і 

написання слів однакові, грамматика досить 

зрозуміла і не складна при правильному 

підході до навчання. Знання іспанської мови 

відкриває нові напрями в області бізнесу та 

ка’рєрного  росту. Ііспанська допоможе 

покращити навички спілкування, які можуть 

знадобитися як у професійній діяльності, так і 

в повсякденному житті. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Після завершення курсу студенти: 

- оволодіють навичками слухання, читання, 

говоріння, письма іспанською мовою у межах 

рівня, який вивчається; 

- правильно формулюватимуть свою думку 

іспанською мовою; 

-  адекватно реагуватимуть на питання в межах 

опанованої тематики; 

- розрізнятимуть слова і прості фрази, що 

стосуються побутових ситуацій; 

- навчаться грамотно підтримувати діалог на 

задану тему; 

- володітимуть базовим спектром лексичних 

одиниць, граматичних і синтаксичних 

структур для забезпечення міжкультурної 

комунікації у межах рівня. 

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

