


 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Теоретична граматика іспанської мови”) 
 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів –  2 

Спеціальність 

035 «Філологія» 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  9 Спеціалізація 035.05 

Романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

4-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«бакалавр» 

20 год. год. 

Практичні, семінарські 

12 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Мета та завдання навчальної дисципліни 
Провідними завданнями дисципліни є: 

Теоретично висвітлити основи граматичної будови іспанської мови у відповідності до 

сучасного стану лінгвістичних знань і у світі філософського вчення про мову як про 

суспільне явище. 

Ввести студентів у найважливіші проблеми сучасних досліджень будови іспанської 

мови. 

Розвивати у студентів уміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови до 

практичного викладання іспанської мови. 

Розвивати у студентів уміння самостійно опрацьовувати поточну наукову інформацію 

з граматичних досліджень мови й знаходити елементи, необхідні для впровадження у 

практику викладання іспанської мови. 

Тематичний перелік основних розділів вивчення предмету (системна теорія мови у 

вивченні граматичної будови; морфемна структура слова; граматичні класи слів; речення та 

словосполучення як синтаксичні одиниці; синтаксис тексту). 

Перелік основних знань, вмінь і навичок, якими повинен володіти студент: 

Знати особливості процесів побудови речень.  

Вміти характеризувати основи граматичної будови іспанської мови.  

Вміти застосовувати теоретичні знання у практичному викладанні у школі.  

Вміти узагальнювати одержані практичні знання. 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1:  «Морфологія сучасної іспанської мови». 

Тема 1: Поняття теоретичної граматики. Теоретична і нормативна граматика. Види граматик. 

Бібліографічний огляд основних робіт з граматики іспанської мови. 

Тема 2: Іменник як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та 

функціонування. Граматичні категорії іменника. Синтаксичні функції іменника. Поняття 

артикля в іспанській мові. Лексикалізація. Субстантивація. 

Тема  3: Прикметник як частина мови: особливості граматики і функціонування. Категорії 

прикметника і його синтаксичні функції. 

Тема 4: Дієслово як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та 

функціонування. 

Тема 5: Прислівник як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та 

функціонування. Ступені порівняння. Синтаксична функція прислівника. 

Тема  6: Система займенників в іспанській мові. Прийменник. Сполучник. Вигук. 

Змістовий модуль 2. «Синтаксична система сучасної іспанської мови». 

Тема 1: Словосполучення. Класифікація словосполучень. Проблеми предикативності в 

іспанській мові. 

Тема  2: Структура речення. Просте речення. Головні та другорядні члени речення. 

Тема  3: Поняття складного речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. 

     

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1:  «Морфологія сучасної іспанської мови». 
Тема 1: Поняття 

теоретичної граматики. 

Теоретична і нормативна 

 2 1          



граматика. Види граматик. 

Бібліографічний огляд 

основних робіт з 

граматики іспанської 

мови. 

Тема 2: Іменник як 

частина мови в іспанській 

мові: особливості 

граматики та 

функціонування. 

Граматичні категорії 

іменника. Синтаксичні 

функції іменника. Поняття 

артикля в іспанській мові. 

Лексикалізація. 

Субстантивація. 

 2 1          

Тема 3: Прикметник як 

частина мови: особливості 

граматики і 

функціонування. Категорії 

прикметника і його 

синтаксичні функції. 

 2 1          

Тема 4: Дієслово як 

частина мови в іспанській 

мові: особливості 

граматики та 

функціонування. 

 2 1          

Тема 5: Прислівник як 

частина мови в іспанській 

мові: особливості 

граматики та 

функціонування. Ступені 

порівняння. Синтаксична 

функція прислівника. 

 2 1          

Тема 6: Система 

займенників в іспанській 

мові. Прийменник. 

Сполучник. Вигук. 

 2 1          

Змістовий модуль 2. «Синтаксична система сучасної іспанської мови». 
Тема 1: Словосполучення. 

Класифікація 

словосполучень. 

Проблеми 

предикативності в 

іспанській мові. 

 2 2          

 Тема 2: Структура 

речення. Просте речення. 

Головні та другорядні 

члени речення. 

 3 2          

Тема 3: Поняття 

складного речення. 

Складносурядне і 

складнопідрядне речення. 

 3 2          

Усього годин 32 20 12          

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1: Діяльність Іспанської Королівської Академії Мови і 

національних академій іспанської мови в Латинській Америці. 

4 

2 Тема 2: Система і структура мови. Поняття норми і узуса. 

Граматичне поняття частин мови в іспанській мові, класифікація 

частин мови. 

4 

3 Тема 3: Іменник якчастина мови в іспанській мові: особливості 

граматики та функціонування. Граматичні категорії іменника. 

Синтаксичні функції іменника. Поняття артикля в іспанській мові. 

Лексикалізація. Субстантивація. 

5 

4 Тема 4: Прикметник як частина мови: особливості граматики і 

функціонування. Категорії прикметника і його синтаксичні 

функції. 

5 

5 Тема 5: Дієслово як частина мови в іспанській мові: особливості 

граматики та функціонування. Категорія модальності і виду. 

Безособові форми дієслова, інфінітив, дієприкметник, 

дієприслівник 

5 

6 Тема 6: Прислівник як частина мови в іспанській мові: особливості 

граматики та функціонування. Ступені порівняння. Синтаксична 

функція прислівника. 

5 

7 Тема 7: Система займенників в іспанській мові. Прийменник. 

Сполучник. Вигук. 

5 

8 Тема 8: Словосполучення. Класифікація словосполучень. 

Проблеми предикативності в іспанській мові. 

5 

9 Тема 9: Структура речення. Просте речення. Головні та другорядні 

члени речення. 

5 

10 Тема 10: Поняття складного речення. Складносурядне і 

складнопідрядне речення. 

5 

11 Тема 11: Класифікація складнопідрядних речень. 5 

12 Тема 12: Дієслівні форми в складному реченні. 5 

 Разом 58 

 

 

                                                                                                 

Методи контролю 
Поточне тестування, екзамен. 

 
Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

             

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2    Т1             Т2 

                50 50  

         100   



Рекомендована література 
Методичне забезпечення 

 

1. Alonso A., Henríquez Ureña P. Gramática Сastellana. 1c., 2c. La Habana, 1968. 

2. Hualde J. Introducción a la lingüística hispánica / José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea. – 

Madrid, 2001. – 370 p. 

3. Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. – Madrid, 2002. – 543p. 

4. Gómez Torrego L. Análisis sintáctico. Teoría y práctica. –Madrid, 2011. –318 p. 

5. Lang F. Spanish word formation : productive derivational morphology in the modern lexis / 

Mervyn Francis Lang. – London : Routledge, 1990. – 284 p. 

6. Meilan García A. Construir bien en español. La forma de las palabras / Antonia J.Meilan 

García, Serafina García, Hortensia Martinez. – Nobel Oviedo. – 2004. – 347 p. 

7.  Nebrija A. de Gramática de la lengua castellana / Antonio de Nebrija.  – Madrid : Centro de 

Estudios Ramón Areces.  – 668 p. 

8. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. – Madrid : Espasa Calpe, 22ª 

ed.  – 527 p. 

 

 

 


