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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

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 – 6 035.051 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - іспанська  

3-ий  

Курсова робота: −  Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

5-ий  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних  

5 сем.: 2  

самостійної роботи 

студента: 2,2 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

«бакалавр» 

 

20 год.   

Практичні, семінарські 

12 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

58 год.  

 

Вид контролю:  

Модульні тести, іспит 

 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –   

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

   



1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
  

Мета  Комплексний виклад основних фактів та закономірностей еволюції  іспанської 

мови.   

Завдання Розвинути у студента розуміння структури та системи сучасної   іспанської  

мови через спектр фактів та тенденцій історичного розвитку.  

  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен   

знати: а) основні події, етапи, тенденції, постаті, що формували історичний  розвиток  

мови; б) діахронічні явища та факти  мови  на усіх рівнях;  

вміти: пояснити сучасні особливості  системи мови шляхом вказування на їх історичні  

причини та тенденції.  

  

  

2. Програма навчальної дисципліни  
МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Проблеми періодизації іспанської мови. 

Тема 1. Періодизація іспанської мови. Кельтизація Іберії. Романізація Іберії. Германізація 

Іберії. Протороманський період. 

Тема 2. Арабізація Іберії. Народна латина Іберії. Іберо-романський період. 

 

Змістовий модуль 2. Староіспанський період 

Тема 3. Соціолінгвістична характеристика староіспанського періоду. Астур-леонеське 

королівство, Кастильське королівство, Наварро-арагонське королівство. Література і мова. 

Перші тексти: «Glosas Emilianenses», «Glosas Silenses», «Cantar de Mío Cid» 

Тема 4. Розвиток фонетичної системи. Розвиток граматичної будови. Загальна 

характеристика лексики староіспанської мови. Загальна характеристика іберійських діалектів. 

 

Змістовий модуль 3. Середньо-іспанський період 

Тема 5. 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 галлицизмів. 

Тема 6. Соціолінгвістична ситуація та проблеми уніфікації літературної мови. Питання 

встановлення єдиних загальних мовних норм. «Gramática» de Antonio Nebrija, «La Celestina» 

de Fernando de Rojas. Граматична та фонетична характеристика іспанської мови XV-XVI 

століть. 

 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 4. Період класичної іспанської мови. 

Тема 7. «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”.  

 



Змістовий модуль 5. Новоіспанський період. 

Тема 8. Соціолінгвістична характеристика новоіспанського періоду. Real Academia de la 

lengua. El Diccionario de Autoridades. 

Тема 9. Вироблення фонетико-граматичних норм. Науково-технічне мовлення і проблема 

галлицизмів. (XVIII ст.). Основні тенденції розвитку лексичного фонду новоіспанської мови. 

 

Змістовий модуль 6. Сучасний період розвитку іспанської мови. 

Тема 10. Соціолінгвістична характеристика іспанської мови та її особливості в Латинській 

Америці. Основні проблеми розвитку фонетики, морфології і синтаксису. Проблеми 

словотвору і мовних контактів. 

 

  

4. 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  

МОДУЛЬ 1    

Змістовий модуль 1 . Проблеми періодизації іспанської мови.  

Тема 1. Періодизація 

іспанської мови. 

Кельтизація Іберії. 

Романізація Іберії. 

Германізація Іберії. 

Протороманський 

період. 

9 2 1   6             

Тема 2. Арабізація  

Іберії. Народна латина 

Іберії. 

Іберороманський 

період.  

9 2 1   6            

Разом – за змістовий 

модуль 1  

18 4 2   12            

Змістовий модуль 2. Староіспанський період   

Тема 3.  

Соціолінгвістична 

характеристика 

староіспанського 

періоду. Астур-

леонеське королівство, 

Кастильське 

королівство, Наварро-

арагонське королівство. 

Література і мова. 

9 2 1   6             



Перші тексти: «Glosas 

Emilianenses», «Glosas 

Silenses», «Cantar de 

Mío Cid» 

 

             

Тема 4.  Розвиток 

фонетичної системи. 

Розвиток граматичної 

будови. Загальна 

характеристика 

лексики 

староіспанської мови. 

Загальна 

характеристика 

іберійських діалектів. 

 

9 2 1   6             

Разом – за змістовий 

модуль 2  

18 4 2   12             

Змістовий модуль 3. Середньо-іспанський період  

Тема 5.  

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 галлицизмів. 

9 2 1   6             

Тема 6.  

Соціолінгвістична 

ситуація та проблеми 

уніфікації літературної 

мови. Питання 

встановлення єдиних 

загальних мовних 

норм. «Gramática» de 

Antonio Nebrija, «La 

Celestina» de Fernando 

9 2 1   6             



de Rojas. Граматична 

та фонетична 

характеристика 

іспанської мови XV-

XVI століть. 

 

Разом – за змістовий 

модуль 3  

18 4 2   12             

Разом – за модуль 1    12 6   36             

  

МОДУЛЬ 2  

Змістовий модуль 4. Період класичної іспанської мови.  

Тема 7. «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”. 

 

10 2 2   6             

Разом – за змістовий 

модуль 4  

10 2 2   6             

Змістовий модуль 5. Новоіспанський період.  

Тема 8.  

Соціолінгвістична 

характеристика 

новоіспанського 

періоду. Real Academia  

de la lengua. El 

Diccionario de 

Autoridades.  

9 2 1   6             



Тема 9. Вироблення 

фонетико-граматичних 

норм. Науково-

технічне мовлення і 

проблема галлицизмів. 

(XVIII ст.). Основні 

тенденції розвитку 

лексичного фонду 

новоіспанської мови. 

8 2 1   5             

Разом – за змістовий 

модуль 5  

17 4 2   11             

                                   

Змістовий модуль 6. Сучасний період розвитку іспанської мови.  

Тема 10.  

Соціолінгвістична 

характеристика 

іспанської мови та її 

особливості в 

Латинській Америці. 

Основні проблеми 

розвитку фонетики, 

морфології і 

синтаксису. Проблеми 

словотвору і мовних 

контактів. 

9 2 2   5             

Разом – за змістовий 

модуль 6  

9 2 2   5             

РАЗОМ  90 20  12      58              

                                     

5. Теми практичних  занять  
№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Проблеми періодизації іспанської мови. 

 

2 

2  Староіспанський період. 

 

2 

3  Середньо-іспанський період. 2 

4  Період класичної іспанської мови.  

 

2 

5  Новоіспанський період.  

 

2 

6  Сучасний період розвитку іспанської мови.  

 

2 



  Разом:           12  

  

6. Самостійна  робота  
  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Періодизація іспанської мови. Кельтизація Іберії. Романізація 

Іберії. Германізація Іберії. Протороманський період. 

 

6 

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

 

6 

   3  Соціолінгвістична характеристика староіспанського періоду. 

Астур-леонеське королівство, Кастильське королівство, Наварро-

арагонське королівство. Література і мова. Перші тексти: «Glosas 

Emilianenses», «Glosas Silenses», «Cantar de Mío Cid» 

 

6 

   4  Розвиток фонетичної системи. Розвиток граматичної будови. 

Загальна характеристика лексики староіспанської мови. Загальна 

характеристика іберійських діалектів. 

 

6 

   5  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 галлицизмів. 

 

6 

   6  Соціолінгвістична ситуація та проблеми уніфікації літературної 

мови. Питання встановлення єдиних загальних мовних норм. 

«Gramática» de Antonio Nebrija, «La Celestina» de Fernando de 

Rojas. Граматична та фонетична характеристика іспанської мови 

XV-XVI століть. 

 

6 

   7  «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”. 

6 

   8  Соціолінгвістична характеристика новоіспанського періоду. Real 

Academia de la lengua. El Diccionario de Autoridades. 

 

6 

   9  Вироблення фонетико-граматичних норм. Науково-технічне 

мовлення і проблема галлицизмів. (XVIII ст.). Основні тенденції 

розвитку лексичного фонду новоіспанської мови. 

 

5 

 10  Соціолінгвістична характеристика іспанської мови та її 

особливості в Латинській Америці. Основні проблеми розвитку 

5 



фонетики, морфології і синтаксису. Проблеми словотвору і 

мовних контактів. 

 

         Разом:   58  

  
  
  

8. Методи контролю  
  

Контроль виконання  навчального плану проводиться методом тестування (максимум 

50 балів) та усної відповіді на іспиті (максимум 50 балів). Максимальна кількість балів за 

семестр - 100.  

 

  

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)  

Лекції 
 Практичні 

заняття 

Тестування 

Екзамен  
Сума  

Змістовий 

модуль 1 

 

Змістовий 

модуль 2 

 

Змістовий 

модуль 3 

 

Змістови

й модуль 

4 

 

 

Змістовий 

модуль 5 

 

 

 

Змістовий 

модуль 6 

усний    

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Т10 

50 100 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Т1, Т2 ... Т19 – теми змістових модулів  

  

  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для  

екзаменів і заліків).  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;  

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

                                

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS  

  

 
  

 

10. Методичне забезпечення  
1. Наукові статті на визначену тематику. 

2. Мультимедійні карти, графіки та таблиці.   

  

11. Рекомендована література  
Базова  

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.  

  



Допоміжна  
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12. Інформаційні ресурси  
  

Інтернет джерела. 

                                               
  

13. Засоби діагностики успішності навчання 

                                    

13.1.Зразки тестів 
  

Variante 1  

1. ¿En qué parte de España se encontraba la antigua provincia Bética? a)  

al Norte   

b) al Este  

c) al Sur  

2. ¿Cuál fue la primera conquista romana en la Europa Oxidental? a)  

el país Galo  

b) Cataluña  

c) España  

  

3 ¿Cómo fue el desarrollo de las siguientes palabras latinas: caput, mensa, comedere,  

formasus, aurícula:  

a) capita, mansa, edere, formoso, aurículo  

b) cabeza, mesa, comer, hermoso, oreja  

c) capitula, minsica, chomere, hormoso, aurca  

  

4 ¿Cuándo se produjo el desembarco de los musulmanes en la Península Ibérica? a)  

en el siglo IX  

b) en el siglo IV  

c) en el año 711  

  

5 ¿Qué tipo de lengua es el vasco? a) 

lengua  semítica  

b) lengua árabe  

c) lengua no indoeuropea  

  

6. ¿Quién escribió la obra “Celestina”?  

a) Miguel de Cervantes  



b) Juan Ruiz  

c) Fernando de Rojas  

  

7.  ¿Qué simbolisa la expresión “Camino de Santiago de Compostela” (Galicia)? a) 

conquista de la Galicia  

b) decadencia de la cultura Europea  

c) centro de la peregrinación y la reforma Cluniacense  

  

8.  ¿Por  influjo de qué lengua tuvo lugar la pérdida de la F-inicial latina? a) 

influjo francés  

b) influjoi árabe  

c) influjo vasco  

  

 9.  ¿Cuándo cayó el Imperio Romano?  

a) en el siglo II de n.e.  

b) en el año 392 de n.e.  

c) en 476 de n.e.  

  

10. ¿Cómo diferencían el género gramatical las palabras siguientes: negro/negra; hijo/hija; 

hermano/hermana; muchaho/muchacha?  

a) morfemáticamente  

b) a través de palabras distintas  

c) según combinaciones con determinativos o adjetivos  

  

Variante 2  

 1.  ¿Qué simbolisa la toma de Numancia?  

a) penetración de los romanos en la Península Ibérica  

b) desembaro de los Romanos en Ampurias  

c) guerras lucitanas y celtibéricas  

  

2. ¿En qué siglo comenzaron las invasiones germánicas en España? a) 

siglo III de n.e.  

b) en el año 409 de n.e.  

c) en el año 265 de n.e.  

  

 3.  ¿A qué lengua partenecen las palabras: guerra, galardón, gonzalo, burgo, blanco,  

fresco, rico, Ricardo, Enrique?  

a) lengua latina  

b) lengua árabe  

c) lenguas germánicos  

  

 4.  ¿Qué tribu germánico tuvo más prestigio que otros en España?  

a) tribu vándalo  

b) tribu suevo y alano  

c) tribu visigodo  

  



5 ¿Cómo  evolucionó el grupo consonantico -ct, en catellano: noctem, lactem, pectem? a) 

formando –it  

b) palatalizando –ct→ch  

c) reduciendo –ct  

  

6 ¿Cuál fue la causa de la Primera Guerra Púnica entre Romanos y Cartagineses? (siglo III 

a.de n.e.)  

a) arrancar a Cartago su hegemonía en las zonas del Mediterráneo  

b) intervención directa de Roma en Hispania  

c) política exterior globalista de Roma  

  

7 ¿Qué  origen tiene el sufijo –engo: abolengo, realengo en español? a) 

origen griego  

b) origen céltico  

c) origen germánico  

  

8. ¿Qué hecho aprovecharon los musulmanes para penetrar en la Península Ibérica?  

a) decadencia de la dominación visigoda  

b) ambiciones de poder  

c) caos político y social, luchas partidistas en España  

  

9. ¿A partir de qué siglo comenzó la Reconquista en España?  

a) a partir del siglo VIII  

b) a partir del siglo IX  

c) a partir  del siglo XI  

  

10 ¿Qué hecho puso fin a la dominación árabe? a) 

hundimiento del  califato  

b) no haber podido conquistar el Norte del país  

c) la caída de Granada a los Reyes Católicos en 1492  

  

  


