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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЧАТКОВИЙ КУРС ГРАМАТИКИ  ТА ПРАКТИКИ  

ІСПАНСЬКОЇ МОВИ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська, іспанська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Мета навчальної дисципліни «Початковий курс практики та 

граматики іспанської мови» – практичне оволодіння іспанською 

мовою, вироблення мовних навичок, необхідних для процесу 

спілкування, читання, розуміння та говоріння.  

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Іспанська мова належить до романської групи індоєвропейської 

мовної сім'ї. Приблизно 407 мільйонів осіб розмовляють 

іспанською як першою мовою (за цим показником вона є 

найпоширенішою після китайської). Крім того, 60 млн. осіб 

використовують іспанську як другу мову, а 20 млн. – знають її як 

іноземну. Іспанська є однією з шести офіційних мов ООН. 

Іспанська мова, нарівні з англійською, є однією з найпопулярніших 

мов, що вивчаються. Іспанська вважається однією з найпростіших 

мов для вивчення для тих, хто вільно володіє англійською. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення дисципліни слухачі зможуть отримати мовні 

та граматичні навички, необхідні для процесу спілкування, читання 

та розуміння іспанською мовою. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

«Початковий курс практики та граматики іспанської мови» буде 

надійним підґрунтям для повсякденного спілкування іспанською 

мовою; спілкування у ситуаціях, де потрібен обмін інформацією на 

знайомі теми; можливість описання мовними засобами свого 

оточення, найближчого середовища і всього, що пов’язане зі 

сферою безпосередніх потреб та інтересів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Розмовні теми: «Знайомство», «Моя сім’я», 

«Родинні відносини», «У гостях», «Дозвілля», «Розпорядок дня», 

«Вихідний день», «Робочий день», «Погода, пори року» «Мій дім», 

«Професії», «Їжа. У ресторані», «Національна кухня Іспанії та 

України», «Покупки», «Спорт», «Подорожі. В готелі», «У лікаря», 

«Іспанія» та граматичні теми: Indicativo, Participio, Gerundio, 

Condicional, Voz Pasiva, Subjuntivo, Las oraciones Condicionales, 

Imperativo Afirmativo y Negativo, які можуть бути використаними 

як основне джерело комунікативної інформації, що забезпечує 

систематизацію та поглиблення знань. 

Види занять: практичні (онлайн, офлайн) 

Методи навчання: Словесні методи (пояснення, роз’яснення, 

бесіда, дискусія); Наочні методи (підручники, посібники, онлайн 

посилання); Практичні методи (вправи, тести, перегляд відео). 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані при вивченні англійської мови 

Пореквізити Отримані знання можуть бути використані в подальшій 

професійній діяльності, набуті навички допоможуть вільно 

висловлювати свою думку в різних ситуаціях, розширення 

полікультурного світогляду, формування ціннісних орієнтирів, 

толерантного ставлення до представників інших культурних та 

мовних уподобань, здатності до діалогу культур, шанобливого 

ставлення до народу, мова якого стала предметом вивчення. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

1. Родригес-Данилевская Е. Учебник испанского языка. : учебное 

пособие./ Е. Родригес-Данилевская, А. Патрушев, И. Степунина. –  

М.: Черо, 2000. – 413 с. 

2. Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців / 

А.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська. – Вінниця, 2018. – 320 с. 

 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18912 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18912


 

 

Викладач(і) МІРОШНИК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

Посада: старший викладач 

Тел.: 0674974673 

E-mail: svitlana.miroshnyk@npp.nau.edu.ua 

 

 

 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11794 

Робоче місце: 8.1506 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання іспанської мови з урахуванням 

досвіду вивчення англійської мови як першої іноземної 

Лінк на дисципліну Google Classroom  

код класу: 34pdzpj 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11794

