


 
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та 

професійної підготовки бакалаврів, які повинні: 
 
- володіти поглибленими знаннями з основної іноземної мови і уміннями інноваційного 
характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися іспанською мовою у професійних, 
наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за 
шкалою Ради Європи: розуміти при читанні і сприйнятті на слух інтегрований зміст і 
деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (крім вузько 
спеціальних), уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, що 
міститься в них; вільно і адекватно використовувати іспанську мову в ситуаціях усного 
спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та 
аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної 
правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані 
тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези 
доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та 
науково-методичні матеріали на різну тематику;  
- володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних 
теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії 
мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, 
синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції в 
семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та 
їх змістом, володіти основами порівняльно-історичного методу вивчення мови, мати 
належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної 
систем іспанської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, 
парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його 
соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати 
лексичне значення слова, особливості формування  лексичних одиниць, підбирати 
синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-
семантичні поля.  
- володіти широкою теоретичною базою, що розкриває загальні та спеціальні 
закономірності процесу вивчення іноземних мов як засобу спілкування, освіти, виховання 
й розвитку, що охоплює крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук 
психолого-педагогічного й філологічного циклів; вільно оперувати основними 
методичними поняттями та методами дослідження; формувати іншомовну комунікативну 
компетенцію учнів середніх навчальних закладів: лінгвістичну, прагматичну, 
соціокультурну; 
- знати процес виникнення та формування літератури на теренах сучасних країн, 
література яких вивчається; історичні умови формування національної літератури, влив 
світоглядних та філософських засад на її формування; основні стильові ознаки кожної 
епохи та особливості розвитку літератури в конкретних історичних та суспільних умовах; 
роди і жанри, характерні для кожного періоду розвитку літератури, жанрові особливості 
певного твору. представників кожної епохи, особливості їхньої творчості, а також роль у 
розвитку національної літератури; уміти критично аналізувати художні твори з 
урахуванням соціально-історичних умов їх створення, біографічних даних про автора 
тощо; застосовувати порівняльний, історично-порівняльний та інші методи для аналізу 
художніх творів; диференціювати особливості окремих напрямів, течій, жанрів, художніх 
творів. 

 
Структура фахових вступних випробувань 

 



 Програма вступних фахових випробувань укладена згідно вищезазначених вимог 
на основі навчальних програм таких фундаментальних і професійно-орієнтованих 
дисциплін: ”Практичний курс іспанської мови”; “Історія іспанської мови”; 
“Лексикологія”, “Теоретична граматика”; “Методика викладання іспанської мови”; 
”Національна література”. 

 
1. Практичний курс іспанської мови 

Тестування з іспанської мови має на меті перевірити рівень мовної та мовленнєвої 
компетенції вступників на  ОКР «Магістр» /»Спеціаліст».  

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих 
лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно 
до намірів мовця. 

Мовленнєва компетенція передбачає вміння в автоматизованому режимі 
користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність 
адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях 
спілкування, що зумовлює розширення об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, 
що має культурологічну чи країнознавчу цінність. 

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності 
тематичного та міжкультурного аспектів. 

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як 
побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, 
економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають). 

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні 
цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на 
пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною 
культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до 
соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.  
 

 
1.1.Тематика курсу 

 Людина та її побут. Час у житті людини. Житло. Як і де мешкає молодь в Україні 
та Іспанії. Тенденції. Їжа. Улюблені страви. Смаки та кулінарні традиції. Типові страви в 
Україні та у іспаномовних країнах. Питання та проблеми, пов’язані з харчуванням. 
 Люди та звичаї. Життєві шляхи. Видатні особистості. Звичаї в Україні та 
іспаномовних країнах. 
   Людина та суспільство. Самоідентифікація. Ментальність Споживацька 
філософія. Вплив реклами на людину. Маркетинг. Закони ринку. Співвідношення ціна / 
якість. 
 Сім'я та взаємини між людьми. Сім'я та родина. Розмаїття соціальних форм: 
переваги та недоліки. Дружба. Розуміння дружби в сучасному світі. Почуття щастя і його 
різне тлумачення в суспільстві Знайомство через Інтернет: ознака часу чи небезпека бути 
обдуреним? Що руйнує людські взаємини? . Виховання у родині, школі, університеті. 
Приклад батьків, засоби впливу на дітей та роль соціального оточення, вчителів у 
становленні особистості.  
 Роль жінки у суспільстві.  Відмінності і паралелі в поведінці і психології чоловіка 
і жінки. Жінка і кар’єра. Визначні представниці жіночої статі в політиці, економічному та 
культурному житті. Поєднання сім’ї і кар’єри.  
   Безмежний світ пізнання. Освіта та навчання. Система освіти в Україні та 
німецькомовних країнах Потреба навчання та вдосконалення на всіх етапах життя. 
Навчання в епоху розвинених інформаційних технологій. Комп’ютеризоване навчання. 
Інтернет – джерело інформації. Залежність від комп’ютера та віртуального світу. 



 Роль професії у формуванні особистості. Професії та види діяльності. Види 
зайнятості: переваги й недоліки. Професія моєї мрії. Незвичні професії. Ситуація на ринку 
праці в Україні та у світі; тенденції розвитку. Пошук роботи. Співбесіда. Професійний 
успіх: необхідні знання та уміння, якості та риси характеру.  
   Спорт, дозвілля та відпочинок. Значення спорту у житті людини. Види спорту та 
спортивне спорядження. Приклади успішних спортсменів. Уміння долати невдачі та 
поразки. Чесність у спорті (проблема допінгу). Олімпійські ігри. Історія та сьогодення. 
Роль ЗМІ в організації дозвілля. Подорож. Туризм і його різновиди: масовий туризм, 
зелений туризм. Подорож в іспаномовну країну. Транспортні засоби та сфера послуг. . 
   Охорона здоров'я. Опис самопочуття та проблем зі здоров'ям. Система охорони 
здоров'я в Україні та Іспанії. Переваги та недоліки страхової медицини. Нетрадиційна 
медицина. Шкідливість паління, алкоголю та наркотиків. 
   Охорона природи та проблеми довкілля. Людини і природа в епоху технократії. 
Проблема індустріального забруднення навколишнього середовища. Вода й водойми. 
Природні катаклізми. Міжнародні угоди. 
 Мова і мовленнєві засоби. Світові мови. Розподіл найпоширеніших у світі мов за 
сферами вживання і використанням. Вивчення іноземних мов. Популярність англійської 
мови в світі молоді. Чи зможе англійська витіснити в майбутньому інші мови? Англіцизми 
в українській та іспанській мовах. Мова політики і політиків. Вибори. Виборча система в 
Іспанії. Передвиборча боротьба. Вербальна маніпуляція слухачами. Мова політичної 
реклами. Критика і критики. Літературні рецензії – чи впливають вони на ваш вибір у 
книгарні? Мовні засоби в рецензіях. Дошкульність критики і цінність критичних зауваг. 
 Світ медіа. Преса. Телебачення. Комп’ютер Друковані засоби масової інформації 
в Іспанії та Україні: порівняльний огляд іспанських та українських газет та журналів. 
Перемикаючи телеканали. Новини на телеекрані: поєднання тексту і зображення. 
Популярні ток-шоу. Улюблена телепередача. Телевізор чи інтернет – що для мене 
важливіше. Я і мій комп’ютер. Зміни в навчальному процесі у зв’язку з загальною 
комп’ютеризацією. Комп’ютерна залежність – хвороба чи стиль життя? 
  Мистецтво та його вплив на формування особистості.  Мистецтво кіно. 
Кінофестивалі. Улюблені фільми і актори. Музика – театр – опера – мюзикл. 
Образотворче мистецтво . 

Лексична компетенція 
   Оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне 
значення слова чи фразеологізму, особливості процесів формування похідних та 
фразеологічних одиниць; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків 
лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні 
групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність 
лексичної одиниці; ідентифікувати фразеологізми та аналізувати їх структуру; 
користуватися різними типами словників. 

Мати активний словниковий запас, який би відповідав реалізації певних 
мовленнєвих ситуацій та робив би можливою бесіду на належному лексичному рівні 
стосовно певного кола тем (5000 слів та словосполучень). Вільно володіти продуктивним 
та рецептивним словниковим запасом, бути в стані самостійно опрацьовувати і 
розширювати пасивний словниковий запас. Лексичну полісемію, лексичну антонімію, 
лексико-семантичні поля, тематичні групи, способи словотвору лексичних одиниць, які 
вивчаються. 
 
Граматична компетенція 

Знати граматичні норми сучасної іспанської мови, характерні риси граматичної 
будови слів і словосполучень, їх сполучуваність в семантико-комунікативному аспекті. 
Володіти поглибленими знаннями з граматики, що охоплюють повний курс з морфології 



та синтаксису іспанської мови; у мовленнєвій діяльності вміти адекватно використовувати 
як прості так і складні граматичні структури, дискурсивні конектори та зв’язні програми 
висловлювання. Орієнтуватися в актуальних проблемах сучасної лінгвістики, критично 
аналізувати ті чи інші теорії, концепції, закріпляти засвоєний матеріал практичними 
вправами усно та письмово, вести бесіду з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; 
аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища. 
 

Рекомендована література 
1. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua 

extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.  
 2. Lourdes Miquel López, Neus Sans Baulenas ¿A que no sabes...? Curso de 
perfeccionamiento de español para extranjeros. – Madrid: Edelsa, 2000. 
 3. Concha Moreno, Martina Tuts Curso de Perfeccionamiento. – Madrid: SGEL, 1991. 
 4. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel 
intermedio. – Madrid: SGEL, 1995. 
 5. J.F. García Santos Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento.- Madrid: 
Santillana. Universidad de salamanca, 1997. 
 6. Jesús Arribas, Rosa Mª de Castro Preparación Diploma Básico de español lengua 
extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000. 
 7. L. Busquets, L. Bonzi Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). – 
Madrid: Verbum, 2004. 
 8. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – 
Madrid: SGEL, 1995. 
 9. Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Caberas Prácticas de lengua española 
(Nivel medio y superior). – Málaga: VG Ediciones, 2002. 
 10. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles 
medio y superior). – Madrid. 
 11. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel 
Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008. 
 12. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños 
A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: 
Edelsa, 2008. 
 13. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de 
gramática. – Madrid: Edelsa, 2009 
 14. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008. 
 15. Hernández Guillermo. Análisis gramatical: teoría y práctica. Ejercicios y actividades 
de autoaprendizaje. – Madrid: SGEL, 2000. 
 16. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica 
comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001. 
 17. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid: SGEL, 2008.  
 18. Sánchez Aquilino, Cantos Gómez P. 450 ejercicios gramaticales. – Madrid: SGEL, 
2008. 

  
2. Теоретичні основи володіння іноземною мовою 

 
2.1 Історія іспанської мови 

 
Предмет і завдання курсу, його зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами.  
Проблеми періодизації іспанської мови: 
Передісторія іспанської мови. Кельтизація Іберії. Романізація Іберії.  Германізація 

Іберії. Протороманський період. Арабізація Іберії. Народна латина  Іберії. Іберо-
романський період. 



Староіспанський період. Соціо-лінгвістична характеристика староіспанського 
періоду. Астуро-леонське королівство, Кастільське королівство, Наварро-арагонське 
королівство. Література і мова. Перші тексти: “Glosas Emilianenses”, “Glosas Silenses”, 
“Cantar de mío Cid”. Розвиток фонетичної системи. Розвиток граматичної будови. Загальна 
характеристика лексики староіспанської мови. Загальна характеристика Іберійських 
діалектів. 

Середньоіспанський період. Соціолінгвістична характеристика. Роль Реконкісти і 
розвиток літературної іспанської мови. Alfonso X, El Sabio і його значення для розвитку 
іспанської мови і літератури. Розвиток фонетичної і граматичної систем. Становлення 
основних напрямків розвитку лексичної системи. Вплив галліцизмів. 

Ранньоіспанський період. Соціолінгвістична ситуація та проблеми уніфікації 
літературної мови. Питання встановлення єдиних загальних мовних норм. “Gramática” de 
Antonio de Nebrija, “La Celestina” de Fernando de Rojas. Граматична та фонетична 
характеристика іспанської мови XV-XVI століть. 

Період класичної іспанської мови. “Diálogo de la lengua” de Juan de Valdés у розвитку 
іспанської мови. Період ренесансу іспанської мови і значення творчості Garcilaso de la 
Vega , Miguel de Cervantes , Luís Góngora , Francisco de Quevedo у розвитку і 
розповсюдженні іспанської мови. Характеристика іспанської мови періоду “Золотого 
Віку”.  

Новоіспанський період. Соціолінгвістична характеристика новоіспанського періоду. 
Real Academia de la lengua. El Diccionario de Autoridades. Становлення фонетико-
граматичних норм. Науково-технічне мовлення і проблема галліцизмів. (XVIIIст.). 

Літературна мова. Романтизм і реалізм у розвитку іспанської мови. Основні 
тенденції розвитку лексичного фонду новоіспанської мови. 

Сучасний період розвитку іспанської мови. Соціолінгвістична характеристика 
іспанської мови та її особливості в Латинській Америці. Модернізм і проблеми 
літературної мови. Найяскравіші представники модернізму: Miguel de Unamuno, Antonio 
Machado, Azorín, P. Baroja, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Gabriel 
Miró. 
 Основні проблеми розвитку фонетики, морфології і синтаксису. Проблеми 
словотвору і мовних контактів. 
 

Рекомендована література 
 

 1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую 
филологию. М., 1987.  
 2. Григорьев В.Г. История испанского языка. Ленинград, 1984. 
 3. Alarcos Llorach E., Hernández C.,  Marcos Marín. Comentarios lingüístivos de textos. 
Valladolid, 1979. 
 4. Burciez E. Eléments de linguistique romane. 3-a ed. Paris, 1969. 
 5. Lapesa R. Historia de la lengua española. Madrid, 1981. 
 6. Lapesa R. La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento  de explicación 
histórica. – Estudios dedicados a Menéndez Pidal. T.2.  1952. 
 7. Lathrop T.A. Curso de gramática histórica española. Barcelona, 1995. 
 8. Litvinenko E.V. Historia de la lengua española. Kíev: Вища школа, 1973 
 9. Menéndez Pidal R. Manual de gramática histórica española. Madrid, 1980. 
 10. Menéndez Pidal R. Orígenes del español. Madrid, 1950. 
 11. Menéndez Pidal R. Poema del Cid. Texto, gramática y vocabulario. Madrid, 1908. 
 

2.2 Лексикологія іспанської мови 
 



Предмет лексикології. Лексикологія та історія народу. Діахронічна та синхронічна 
лексикологія. Взаємозв’язок лексикології з іншими лінгвістичними науками. 

Джерела та шляхи збагачення словникового складу іспанської мови. 
Морфологічні шляхи. Словотвір: Деривація та основні афікси. Словоскладання: 

Найбільш продуктивні композиційні моделі. Парасинтез. Регресивна деривація та 
скорочення. Конверсія або заміна граматичної категорії слова. 

Фонетичний шлях. Ономатопея або звуконаслідування. 
Семантичний шлях. Заміна значення слова. Моносемія та полісемія. Синонімія та 

омонімія на рівні слова та фразеологізмів. Омоніми та пароніми. Тропи: метафора, 
метонімія. 

Запозичення. Латинські, грецькі, арабські, французькі, італійські, англійські, 
португальські запозичення. Фонетична та морфологічна адаптація запозичень. 
Американізми. Варіанти іспанської мови в іспаномовних ареалах. 

Фразеологізми. Прислів’я та приказки. 
Склад словникового запасу сучасної іспанської мови. Архаїзми та неологізми. 

Термінологія. Розмовна лексика. Професійна мова та професійний жаргон. Арготизми. 
Діалектизми. Евфемізми. 

Лексикографія. Типи словників: тлумачні та енциклопедичні, двомовні та 
багатомовні, аналогічні та довідникові, спеціалізовані по різних галузях знань та техніки. 
 

Рекомендована література 
 

 1. Гитлиц А.М. Пособие по лексикологии современного испанского языка. - М.: 
ВШ, 1974. 
 2. Иваницкая А.А. Практическая лексикология испанского языка. – Киев: ВШ, 
1989. 
 3. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: 
Ariel Prácticum, 1999. 
 4. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad // El 
neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. – Cáceres: Instituto 
de Ciencias de la Educación, 1999. 
 5. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996. 
 6. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. 
– Madrid: Alhambra, 1983. 
 7. Casado Velarde M. Tendencias en el léxico español actual. – Madrid: Coloquio, 1985. 
 8. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática 
descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999. 
 9. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. - Madrid: LIBSA, 
2001. 
 10. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992. 
 11. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del 
ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1. 
 12. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación 
// Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989. 
 13. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977 
 

2.3 Теоретична граматика іспанської мови 
 

Предмет курсу “Теоретична граматика іспанської мови”. Морфологія. Основні 
поняття теоретичної морфології.  

Проблема частин мови. Різні погляди представників різних шкіл.  



Іспанський іменник, його функції та класифікація. Граматичні категорії іменника. 
Рід. Число. Шляхи утворення нових одиниць.  

Іспанський артикль. Функції артикля в мові. Лексикалізація. Субстантивація.  
Прикметник. Категорії прикметника. Категорія інтенсивності. Синтаксичні функції 

прикметника. 
Іспанський займенник. Класифікація іспанських займенників. Особливості 

функціонування займенників в іспанській мові.  
Дієслово. Важливість семантичної та функціональної класифікацій іспанських 

дієслів. Граматичні категорії дієслова. Час. Спосіб. Стан. Вид. Категорія модальності та 
виду в іспанській мові. Безособові форми дієслова. Інфінітив. Дієприкметник. 
Дієприслівник. Граматичні конструкції з безособовими формами дієслова.  

Інші частини мови. Прислівник. Прикметник. Сполучник. Вигук.  
Синтаксис. Синтаксичні одиниці в мові. Словосполучення. Речення. Проблема 

предикативності в іспанській мові. Проблема заперечності в реченнях.  
Структура речення. Просте речення. Основні члени речення. Підмет. Присудок. 

Простий присудок. Складний присудок. Інші види присудка. Інші члени речення. Порядок 
слів в реченні.  

Складне речення. Типи складного речення в іспанській мові. Дієслівні форми в 
складному реченні. Порядок слів в складному реченні. 

Різні методи і школи членування речення. 
 

Рекомендована література 
 

 1. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского 
языка. Синтаксис. М., 1990. 
 2. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского 
языка. Морфология. М., 1998. 
 3. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. М., 1965. 
 4. Попова Н. Практическая грамматика испанского языка. Морфология. М., 1985. 
 5. Alonso A., Henríquez Ureña P. Gramática Сastellana. 1c., 2c. La Habana, 1968. 
 6. Gili y Gaya S. Curso superior de sintaxis española. La Habana, 1971. 
 7. Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. Madrid, 1968. 
 8. Litvinenko E.V. Gramática de la lengua española. Kíev, 1976. 
 9. Roca Pons J. Introducción a la gramática. T.1., t.2. La Habana, 1968. 
 10. Seco Rafael. Manual de gramática española. La Habana, 1972. 
 

2.4 Методика викладання іспанської мови 
 
 Методика як наука і технологія, її завдання. Базисні категорії методики. Вибір 
прийомів і методів роботи. Зв’язок методики з суміжними науками: педагогікою, 
психологією, лінгвістикою та психолінгвістикою, фізіологією, кібернетикою, 
інформатикою. 
 Практична, загальноосвітня, виховна та розвиваюча мета навчання іноземних мов. 
Зміст та засоби навчання у середній школі. Розвиток знань, вмінь і навичок. Особливості 
предмету іноземна мова. Загально дидактичні принципи викладання і виховання. 
 Комунікативна спрямованість у викладанні іноземних мов. Взаємозв’язок усного і 
письмового мовлення. Диференційований і комплексний підхід до різних аспектів мови та 
мовленнєвої діяльності. Ситуативність, інтенсифікація, апроксимація, тощо. 
 Історія методів вивчення іноземних мов. Сучасні тенденції у викладанні іспанської 
мови. 
 Сучасний урок: типи, складові частини. Система уроків. Залежність типу уроку від 
його місця в системі. Аспекти аналізу уроку. 



 Лексика. Формування реального та потенційного словника учнів. Вправи на 
розвиток лексичних навичок. 
 Граматика. Індуктивний та дедуктивний способи роботи, аналітичний та 
синтетичний методи пояснення граматики. 
 Фонетика. Звук і літера. Вправи на засвоєння іспанської вимови. 
 Читання і письмо. Види читання. Техніка читання і розуміння прочитаного. 
Формування вмінь і навичок читання і письма. 
 Аудіювання та усне мовлення. Основні види мовленнєвих ситуацій та способи їх 
створення. Підготовлене та непідготовлене мовлення. 
 

Рекомендована література 
 
 1. Бухбиндер В.А., Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения 
иностранным языкам. – К., 1988. 
 2. Бухбиндер В.А., Штраус В. Основи методики преподавания иностранных 
языков. – К., 1986. 
 3. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для 
вчителів. – К., 1989. 
 4. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней 
школе. – М., 1982. 
 5. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики 
обучения иностранным языкам. Теоретический курс. – К., 1984. 
 6. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003. 
 7. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., 
Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: 
«Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»). 
 8. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в 
Україні та система навчання іноземних мов. – К.: «Ленвіт», 1996. – 90с. (Вип. 1. 
«Бібліотечка журналу «Іноземні мови»). 
 9. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх 
навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 
1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»). 
 10. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. 
Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL. 
 

3. Національна література 
 
 Література Доби Середньовіччя. Особливості розвитку іспанського літературного 
процесу в період раннього Середньовіччя (ІІІ-Х ст.) Народно-героїчний епос. “Пісня про 
Мого Сіда”. Іспанська проза ХІІ-ХІV ст. Хуан Руіс “Книга про благе кохання”. Література 
Передренесансу. 
 Поезія і проза доби Відродження. Шахрайський роман.М. де Сервантес. Дон Кіхот. 
Іспанський романсеро. Театр доби Відродження. Лопе де Вега. Тірсо де Моліна 
 Література 17 ст. Іспанське бароко. Особливості розвитку літератури епохи 
бароко в Іспанії. Загальна характеристика доби, історичне підгрунтя. Критичні 
дослідження про бароко Д. Наливайка. Л. де Гонгора, Ф. де Кеведо. Драматургія 
Кальдерона. 
 Література ХVIII ст. Просвітництво. Риси іспанського просвітництва. 
Філософське підгрунтя. Літературна ситуація в Іспанії 18 ст., основні літературні напрями 
і представники. Творчість Фейхоо.  



 Література романтизму. Особливості романтичного мистецтва Іспанії. 
Драматургія Х.Сорільї. Костумбризм. Творчість М.Х. де Ларри. 
 Іспанський реалізм. Жанрова своєрідність. Х. М. Переда. П.А. Аларкон. Х. Валера, 
роман “Пепіта Хіменес” як зразок соціально-психологічного роману. Б. Перес Гальдос. 
Регіональна література. Риси натуралізму. Е. Пардо Басан, В. Бласко Ібанєс. Романи “Кров 
і пісок” та “Маха гола”. 
  Література на зламі сторіч. Епоха модернізму. “Покоління 1898 року”. Провідні 
теми і проблеми. М. де Унамуно, Р. дель Вальє-Інклян, Піо Бароха. Антоніо Мачадо. 
Модернізм. Вплив Рубен Даріо на формування модернізму в Іспанії. “Есперпенто” Вальє 
Інкляна. Творчість Хуана Рамона Хіменеса. “Покоління 27 року”. Провідні теми і 
проблеми.   Хосе Ортега-і-Гасет “Дегуманізація мистецтва”. Авангардистські течії і 
школи. Представники. Грегерії. Театр І половини ХХ ст. Нобелівські лауреати. 
  Література ІІ пол. ХХ ст. Художні особливості літератури 40-х років. Творчість К. 
Х.Сели, К. Лафорет. Література 50-х років. Соціальна поезія, театральні експерименти. 
“Об’єктивна проза”. Хуан Гойтисоло. Анна-Марія Матуте. Художні експерименти 60-х 
років. Мігель Делібес, Луіс Мартін Сантос. Франсиско Аяла. Характеристика іспанської 
прозової творчості 80-х років ХХ ст. Представники. 

 
Рекомендована література 

 
 1. Зыкова А.Б. Экзыстенциализм в Испании. В сборнике Современный 
экзыстенциализм, М., Мысль, 1966. – 566 с. 

 2. История всемирной литературы в 9 т. Москва, 1985 
3. Мамонтов С.П. Унамуно и Ортега в культуре испанского мира. Латинская 
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