
Іспанська як іноземна мова – 2 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: забезпечення студентів базовими знаннями з іспанської мови, 

оволодіння фонетикою, правилами читання, ознайомлення з основними 

граматичними категоріями та лексичним матеріалом в обсязі запропонованої 

тематики, спрямованої на вільне спілкування у її межах через вироблення у 

студентів навичок монологічного та діалогічного мовлення в різноманітних 

сферах нашого життя, та наближення до самостійного застосування студентами 

отриманих знань для роботи з фаховими матеріалами іспанською мовою. 

Завдання дисципліни – дати студентам практичні навички володіння 

іспанською мовою, тому передбачає опанування студентами правилами вимови, 

знання граматичної структури мови,  а також засвоєння іспанської лексики та 

ознайомлення з матеріалами країнознавчого характеру, культурного надбання 

іспаномовного світу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основніграматичнікатегоріїіспанськоїмови, правильно користуватись 

основними часамидійсного способу, основнучастинулексичногоматеріалу з 

вивчених тем. 

Уміти: правильно формулювати свою думку іспанською мовою, вміти 

адекватно реагувати на питання в межах опанованої тематики, грамотно 

підтримувати діалог та правильно орієнтуватись в інших комунікативних 

ситуаціях. 

Методи навчання 

          Основні форми аудиторної роботи: викладення граматичного та 

лексичного матеріалу з певної теми за допомогою відео уроків аутентичного 

характеру, відпрацювання навичок за допомогою вправ з базового підручника,  

додаткових дидактичних аутентичних матеріалів, діалогів тренувального 

характеру та закріплення отриманих знань в індивідуальному діалогічному та 

монологічному мовленні. Використання оригінальних відео та аудіо матеріалів 

повинно сприяти зануренню студентів в мовне оточення, що в свою чергу 

сприятиме більш ефективній асиміляції студентів в іспаномовний світ.  

         На заняттях з іспанської мови активно застосовуються такі методи, як 

пояснювально-ілюстративні та дослідницькі, а також такі методи навчання як  

словесні (розповідь-пояснення, бесіда, ), наочні (ілюстрація, демонстрація) та 

практичні (вправи, реферати, повідомлення, тощо). Серед 



основнихметодівактивного навчання використовуються діловагра, розігрування 

ролей, аналізконкретнихситуацій, активнепрограмовенавчання,стажування та 

проблемналекція. Методи активного навчаннявикористовуються для 

тренування та розвиткутворчогомисленнястудентів іспанською мовою, 

формування в них відповіднихпрактичнихумінь та навичок з використання мови 

в різних комунікативних ситуаціях. Вони стимулюють і підвищуютьінтерес до 

занять, активізують та загострюютьсприйманнянавчальногоматеріалу. Серед 

нетрадиційних методів навчання використовуються методиінтерактивного 

(комунікативного) навчання, що сприяє ефективному практичному 

застосуванню отриманих знань з іспанської мови. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу змістового 

модуля оцінюється шляхом проведення поточного модульного контролю (ПМК)   

та модульної контрольної роботи (МКР). 

Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді діалогів ( 5 або 10 балів за 

відповідь), модульної контрольної роботи (МКР) (кожна робота оцінюється в 10 

балів) та підсумкового контролю у формі атестаційної письмової контрольної 

роботи - 10 балів( за 7 та 8 триместр) та заліку 30 балів (за 9 триместр).  

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль та результатів контрольних робіт. За всі 

контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати  до 100 балів. 

Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен 

набрати у разі виконання всіх елементів модулів.Якщо студент не набрав 

мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується 

набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового індивідуального 

завдання.  

Методичне забезпечення 

Базовим підручником даного курсу, що забезпечує досягнення вказаних цілей, є 

вступний курс іспанської мови “PUERTASALALENGUAESPAÑOLA” (Нью-

Йорк), що у поєднанні з іншими дидактичними матеріалами забезпечує повне 

занурення в іспаномовне оточення, знайомить студентів з реаліями життя країн 

іспаномовного світу, дає можливість порівнювати рівень економічного, 

соціально-політичного та культурного життя цих країн. 



Особистою розробкою є викладення граматичного та лексичного матеріалу 

з певної теми за допомогою відео уроків аутентичного характеру, що дозволяє 

студентам сприймати новий матеріал як такий, що подаєтьсявикладачем – носієм 

іспанської мови. Використання даної методики сприяє більш ефективному 

засвоєнню матеріалу, значно підвищує мотивацію студентів, урізноманітнює 

заняття та наближує їх до повного занурення в іспаномовне оточення. Подібні 

відео уроки підібрані до всіх граматичних та лексичних тем.  

Оригінальні відео та аудіо курси “Holaquetal”дають можливість студентам 

ознайомитись зі специфікою вимови в Іспанії та Латинській Америці та 

забезпечує засвоєння студентами адекватної діалогічної мовної реакції в різних 

комунікативних ситуаціях. 

       Збірка оповідань  “LEАMOSESPAÑOL”, що застосовуватиметься для 

аудіювання, допоможе студентам краще розуміти літературне мовлення та 

орієнтуватись у співвідношенні граматичних часів та категорій. 

Додаткові дидактичні матеріали з оригінальних іспанських підручників 

видавництва “Edelsa“  PasaporteA1, PasaporteA2, EcoA1, EcoA2,  

забезпечуватимуть вивчення іспанської мови відповідно до вимог європейської 

модульної системи освіти. 

 

 

 

 

 

 

 


