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Назва курсу  Друга іноземна мова (іспанська) 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра французької філології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

03 Гуманітарні науки; 035.04А Філологія; 035.04 Германські мови та 

літератури (англійська мова та література) 

Викладачі курсу Лисюк С.В., асистент кафедри французької філології  

Контактна інформація 

викладачів 

Sergii.Lysiuk@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі консультації через e-mail.  

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji 

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб успішно засвоїти основні поняття і 

категорії системи сучасної іспанської мови, оволодіти мовною та 

мовленнєвою компетенціями, необхідними для практичного володіння 

іншомовним мовленням. Тому у курсі представлено як огляд 

концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного 

вдосконалення мовних знань. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Друга іноземна мова (іспанська)» є нормативною 

дисципліною з спеціальності 035 Філологія для освітньої програми 035 

Германські мови та літератури ((англійська мова та література), яка 

викладається в  III / ІV семестрі в обсязі 4 / 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у у формуванні 

мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові 

справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та 

мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, 

необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, 

сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон; 

розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й 

реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін 

та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами) 

студентів. 

Цілі: виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови 

студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний 

запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні 

навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; 

ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними 

категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною 

будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння 

адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих 

ситуаціях спілкування; розвинути репродуктивні та продуктивні вміння 

письма. 

Література для  Основна література:  

mailto:Sergii.Lysiuk@lnu.edu.ua
https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji
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вивчення дисципліни  

1. Помірко Р. Gramática española en ejercicios = Граматика 

іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, 

Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 308 с. 

2. Серебрянська А. О. Іспанська мова для початківців : підручник 

для студ. вищ. навч. заклад. / А. О. Серебрянська, Т. М. 

Серебрянська. – 4-те вид. виправл. та оновл. – Вінниця : Нова 

Книга, 2018. – 320 с. 

3. Borobio V. ELE Actual A2. Curso de español para extranjeros. 

Cuaderno de ejercicios. / Virgilio Borobio. – Madrid, SM-ELE, 

2011. – 64 p. 

4. Borobio V. ELE Actual A2. Curso de español para extranjeros. Libro 

del alumno. / Virgilio Borobio. – Madrid, SM-ELE, 2011. – 211 p. 

5. Wiener B. ¡Nos vemos! A1-A2. Libro del alumno / E. M. Lloret, R. 

Ribas, B. Wiener, M. Görrissen, M.Häuptle-Barceló, P. Pérez 

Cañizares. — Barcelona: Difusión, 2011. – 256 p. 

 

 Додаткова література:  

 

1. Baralo M. Vocabulario. Elemental A1-A2. / Marta Baralo, Marta 

Genís, M
a
. Eugenia Santana. – Madrid, Anaya ELE, 2008. – 207 p.  

2. Caballero González G. Verbos: modelos de conjugación prácticos, 

regulares e irregulares. / Gloria Caballero González. -  Madrid, 

Anaya ELE, 2012. – 222 p.  

3. García Abia B. Español: Viva la comunicación! / Belén García 

Abia. – Madrid, En CLAVE ELE, 2008. - 140 p. 

4. García-Viño Sánchez M. Preparación al Diploma de español. Nivel 

A2. / Mónica García-Viño Sánchez. – Madrid, Edelsa Grupo 

Didascalia, S. A., 2010. – 164 p. 

5. Lourdes M. Rápido, rápido: curso intensivo de español. Libro del 

alumno. / Miquel Lourdes, Sans Neus. - Barcelona : Difusión, 2002. 

- 236 p.  

6. Moreno C. Gramática. Elemental A1-A2. / Concha Moreno, Carmen 

Hernández, Clara Miki Kondo. – Madrid, Anaya ELE, 2006. – 175 p. 

7. Puertas Moya F. E. ¡Dale al DELE! Nivel A2. / Francisco Ernesto 

Puertas Moya. – Madrid, EnClave-ELE, 2013. – 224 p. 

8. Rodriguez J. ¡Viva el vocabulario! Vocabulario del español 1. A1-

A2. / Josefina Rodriguez, María Sol Nueda. Madrid, EnClave, 2007. 

— 145 p. 

9. Rodríguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios 

de comprención auditiva. / María Rodríguez Rodríguez. – Madrid, 

SGEL, 2002. – 127 p. 

 

 Інформаційні ресурси: 
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1. https://marcoele.com/  

2. https://videoele.com/  

3. https://www.ailmadrid.com/es/  

4. https://www.profedeele.es/ 

Тривалість курсу  900 год.  

Обсяг курсу 240 годин (120 год. y III семестрі та 120 год. у IV семестрі) аудиторних 

занять. З них 36 годин (18 год. y III семестрі та 18 год. у IV семестрі) 

практичних занять та 204 години самостійної роботи (102 год. y III 

семестрі та 102 год. у IV семестрі). 

Очікувані результати 

навчання 

знати: .  

 особливості іспанської вокалічної і консонантної систем; 

 знати засоби вираження певної комунікативної  інтенції; 

 знати формальні правила семантичних моделей породження речень і 

висловлювань; 

 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну 

сутність граматики сучасної іспанської мови; 

 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, 

систему форм слова, словотворчу структуру і можливості 

сполучення, функції в реченні  та ін.    

вміти:  

 чітко артикулювати іспанські звуки; 

 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської 

діяльності відповідно до програми курсу; 

 теоретично і практично володіти запланованими для курсу 

граматичними темами;  

 аналізувати іспанською мовою морфологічні і синтаксичні явища;  

 адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, 

дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, мовної 

правильності, правил ввічливості та поведінки. 

 описувати досвід, події, сподівання, докази, висловлювати свою 

думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у 

співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові, 

пояснювати головні положення ідеї або проблеми; 

 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та 

візуальні орієнтири або без опор; 

 дотримуючись правил орфографії написати послідовні зв’язні тексти на 

ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів.  

Ключові слова Іспанська мова, лексика, граматика, фонетика, читання, аудіювання, 

письмо. 

Формат курсу Очний  

 Проведення практичних занять та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми 3 СЕМЕСТР 

Тема 1. Viaje al español. 

Recursos comunicativos y situaciones: Saludarse y despedirse. Preguntar a 

alguien por su nombre y responder. Preguntar por palabras desconocidas. 

Preguntar y decir para qué se estudia español.  

Gramática: Reglas de acentuación. El artículo definido. El género de los 
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sustantivos. El plural de los sustantivos. Los pronombres de sujeto. Verbos 

regulares en –ar. Los números de 0 a 10.  

Cultura: Algunas personas famosas. Nombres y apellidos españoles. Los 

saludos a diferentes horas del día. El tuteo y la forma de cortesía. El origen 

de palabras españolas.  

Tema 2. Primeros contactos. 

Recursos comunicativos y situaciones: Presentarse y reaccionar. Hablar del 

país de origen. Preguntar por el estado físico y anímico y responder. Decir el 

número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Preguntar por la 

profesión y lugar de trabajo y responder. Negar una afirmación. 

Gramática: El presente de ser, tener. El alfabeto español. Verbos regulares 

en -er e – ir. El artículo indefinido. Pronombres interrogativos (cómo, qué, 

dónde, de dónde). Nombres de profesiones masculinos y femeninos. La 

negación. 

Cultura: La integración laboral de discapacitados. Las profesiones preferidas 

de los españoles. Temas de conversación en el primer encuentro. 

Tema 3. Mi gente. 

Recursos comunicativos y situaciones: La familia. Describir el aspecto físico 

y el carácter de personas. La fecha y los meses. Decir la edad y el 

cumpleaños. Expresar gustos. 

Gramática: Los números del 11 a 100. Los artículos posesivos. La 

concordancia de sustantivos y adjetivos. El presente de estar. Quién / 

quiénes. Cuántos / cuántas. Me gusta/ n ... ¿Te / Le gusta/n ..? 

Cultura: Una empresa familiar: Chocolates Valor. La familia española. El 

diminutivo de cortesía (gordito, bajito). Cecilia Roth y Ariel Rot. Canción: 

Cumpleaños Feliz. 

Tema 4. Es la hora de comer. 

Recursos comunicativos y situaciones: Comprar alimentos. Cantidades y 

envases. Hablar de preferencias. Referirse a una cosa mencionada. Pedir en 

un bar. Preguntar por un plato. La hora y el momento del día. 

Gramática: Verbos con cambio vocálico e → ie (querer, preferir). 

Adverbios de frecuencia (todos los días, pocas veces, nunca ...). Los 

números a partir de 100. Los pronombres de objeto directo. Se + 3ª persona 

(se impersonal). Verbos con cambio vocálico o → ue (poder, probar). 

Cultura: La cesta de Navidad. Productos (turrón, tapas). Bares españoles 

(compartir las tapas, no sentarse en mesas de desconocidos, compartir la 

cuenta). Las horas de las comidas. 

Tema 5. Por la ciudad. 

Recursos comunicativos y situaciones: Describir una ciudad. Preguntar y 

decir dónde se encuentra algo. Pedir información en la oficina de turismo. 

Indicar el camino con medios de transporte y a pie. Algunas tiendas. Los 

días de la semana.  

Gramática: El uso de hay y está/n. El presente de ir. Preposiciones de lugar. 

Verbos con cambio vocálico e → i (pedir, seguir). Tener que + infinitivo. 

Cultura: Sevilla. Bogotá. El Transmilenio. El Museo del Oro. 

Tema 6. El placer de viajar.  

Recursos comunicativos y situaciones: Reservar una habitación en un hotel. 

Pedir información. Expresar preferencias. Expresar acuerdo y desacuerdo. 
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Escribir una postal. Hablar de experiencias. Hacer una reclamación, 

quejarse. Disculparse y reaccionar. 

Gramática: Verbos irregulares en la 1ª persona (hago, pongo ...). También, 

tampoco. Los pronombres de objeto indirecto. El perfecto. Participios 

irregulares. El uso de muy y mucho. 

Cultura: Mallorca. Cuba. Una queja formal. 

Tema 7. Caminando. 

Recursos comunicativos y situaciones: La ropa y los colores. Describir la 

rutina diaria. El tiempo. Hacer comparaciones. Señalar algo. Recomendar 

algo. Describir un proceso. 

Gramática: Los adjetivos de colores. Verbos reflexivos. Verbos del grupo -

zc-. Comparativo y superlativo. La preposición a con el objeto directo de 

persona. Los pronombres demostrativos este/-a y ese/-a. El gerundio. 

Cultura: El Camino de Santiago en España.  El Camino Inca al Machu 

Picchu. 

Tema 8. Tengo planes. 

Recursos comunicativos y situaciones: Hacer una propuesta y reaccionar. 

Quedar. Dar una definición. Pedir en un restaurante. Modos de preparación 

(al horno ...). Valorar la comida. 

Gramática: Preposición + pronombre (para mí, conmigo ...). El uso de saber 

y poder. Frases de relativo con que y donde. Adjetivos de nacionalidad. 

Otro/-a, un poco más de. El futuro con ir a + infinitivo. 

Cultura: El diseñador Javier Mariscal. La importancia de salir a comer. En 

el restaurante. 

Tema 9. Mi nueva casa. 

Recursos comunicativos y situaciones: Describir un piso. Nombrar los 

muebles y los electrodomésticos. Hacer cumplidos y reaccionar. Dar datos 

sobre la biografía. Hablar del pasado. 

Gramática: Cuantificadores (la mayoría, algunos, nadie). El indefinido de 

los verbos regulares. El indefinido de ser e ir. 

Cultura: La vivienda en España. Reaccionar a un cumplido. El artista del 

chocolate Xiu Xiul. El origen del chocolate y su viaje a España. 

 

4 СЕМЕСТР 

Tema 1. Mi equipaje. 

Recursos comunicativos y situaciones: Expresar preferencias y dificultades 

al aprender español. Indicar el material y la función de un objeto. Describir 

el carácter de una persona. Resaltar algo. Expresar hipótesis y deseo. 

Elaborar un perfil de estudiante. 

Gramática: Formas irregulares del pretérito indefinido. Léxico: Material de 

oficina. Lo (que). Adjetivos en –or. El uso de hace, desde, desde hace. 

Cultura: El español como lengua del mundo. El deportista José Mujika 

Eizagirre. Costumbres navideñas: las Posadas (México) y los Reyes Magos 

(España). 

Tema 2. ¡Qué descanso! 

Recursos comunicativos y situaciones: Describir los síntomas de una 

enfermedad. Hacer recomendaciones. Indicar de qué modo se realiza una 

acción. Pedir un medicamento en la farmacia. Describir en el pasado. 

Presentar acciones habituales en el pasado. Elaborar una guía con remedios 



 7 

caseros. 

Gramática: Léxico: Las partes del cuerpo. Demasiado, muy, bastante, poco. 

Adverbios en – mente. El uso de adjetivos y adverbios. El imperfecto. 

Complementos temporales del pasado. 

Cultura: La siesta. El balneario de Mondariz (Galicia). El baño de Temascal 

(México). El carnaval de Oruro (Bolivia) y de Cádiz (España). 

Tema 3. ¿Te acuerdas? 

Recursos comunicativos y situaciones: Hablar de recuerdos de la infancia. 

Describir costumbres y sucesos en el pasado. Contar historias y anécdotas. 

Estructurar una historia. Escribir una historia en cadena. 

Gramática: El uso del indefinido y del imperfecto en una narración. 

Conectores (cuando, mientras ...). Diminutivos. Léxico: animales. El cambio 

de significado.  

Cultura: El cuento del ratoncito Pérez. Las Fallas de Valencia. 

Tema 4. Lo quiero todo. 

Recursos comunicativos y situaciones: Pedir algo en una tienda. Describir y 

comprar ropa. Hablar de los hábitos de compra. Elegir entre varias cosas. 

Describir el inicio, la continuación y el final de una historia. 

Gramática: Pronombres indefinidos. La revisión de los pronombres de 

objeto directos e indirectos. Los pronombres de objeto en una oración. El 

uso de ¿qué? / ¿cuál? Perífrasis verbales: empezar a, dejar de, seguir + 

gerundio. 

Cultura: El Rastro (Madrid). La vida del cantante Peret. La Semana Santa en 

Sevilla. 

Tema 5. ¡Qué amable! 

Recursos comunicativos y situaciones: Felicitar. Aceptar y rechazar una 

invitación. Dar un regalo y dar las gracias al recibir uno. Presentar a alguien. 

Ofrecer algo para comer o beber. Dar permiso. Escribir un manual para 

hispanohablantes que están invitados a una fiesta en un país extranjero. 

Gramática: El imperativo afirmativo. La posición de los pronombres de 

objeto con el imperativo. El uso de ir / venir y llevar / traer. Apócope y 

posición de los adjetivos grande, bueno, malo. El sufijo –ísimo. 

Cultura: Las invitaciones y sus diferencias interculturales. El Velorio de 

Cruz de Mayo (Venezuela). 

Tema 6. Vamos al parque. 

Recursos comunicativos y situaciones: Organizar una excursión. Expresar 

alegría y decepción. Mantener una conversación telefónica. Hablar de 

medidas para proteger el medio ambiente. Expresar prohibición y 

obligación. Describir paisajes. 

Gramática: El imperativo negativo. Los pronombres demostrativos este, ese, 

aquel. Los adverbios aquí / ahí / allí. Los pronombres posesivos tónicos (el 

mío, el tuyo, el suyo, ...). 

Cultura: El Parque Nacional de Doñana. El "Parque del amor" en Lima. La 

noche de San Juan en Galicia. 

Tema 7. Proyectos con futuro. 

Recursos comunicativos y situaciones: Hacer predicciones. Describir 

proyectos sociales. Expresar necesidad. Expresar hipótesis. Hacer 

comparaciones. Escribir una carta para ofrecerse como voluntario en un 

proyecto o asociación. 
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Gramática : El futuro. El uso de ser y estar. El uso de estar en combinación 

con adjetivos. El comparativo de igualdad: tan y tanto/-a/-os/-as ... como. 

Cultura: El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en Venezuela. El 

director de orquesta Gustavo Dudamel. El compromiso social en España. La 

Verbena de la Paloma (Madrid). 

Tema 8. Muy informados. 

Recursos comunicativos y situaciones: Hablar sobre los medios de 

comunicación. Opinar sobre los programas de televisión. Expresar acuerdo, 

desacuerdo y duda. Describir un proceso. Indicar la simultaneidad de dos 

acciones. Hacer una entrevista en clase sobre el uso de los medios. 

Gramática: Léxico: Programas de televisión. El condicional. Léxico: El 

ordenador e internet. El uso de mismo. El uso de las preposiciones por y 

para. 

Cultura: Los medios de comunicación en España. Las fiestas de la vendimia 

en La Rioja. 

Tema 9. ¡Buen trabajo! 

Recursos comunicativos y situaciones: Describir condiciones laborales. 

Actividades en un puesto de trabajo. Hablar de los factores necesarios para 

un trabajo ideal. Escribir una carta de solicitud de empleo. Hablar del propio 

historial profesional. 

Gramática: El pluscuamperfecto. Estar + participio. Porcentajes, cantidades 

y números ordinales. 

Cultura: La satisfacción de los españoles en su trabajo. El Día de los 

Muertos en México. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці ІІІ семестру 

Пререквізити Оволодіння другою іноземною мовою тісно пов’язане з вивченням 

першої іноземної мови (англійської), а також із знанням лінгвістичних 

аспектів рідної мови. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Інтерактивні методи навчання : 

 Кооперативне навчання : робота в групах, парах, коло ідей 

 Колективно-групове навчання : мозковий штурм, мікрофон 

 Ситуативне моделювання : рольова гра, імітаційні ігри, 

глобальна симуляція, техніка драми, дидактичні ігри та розваги 

 Дискусія, дебати 

 Сенкан, твори-перетворення  

 Тренувальні вправи 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, персональний комп’ютер.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 25; 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 25; 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  
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Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. Перелік питань на іспит (третій семестр навчання): 

 

Граматичні теми: 

1. Reglas de acentuación.  

2. El artículo definido e indefinido.  

3. El género y el plural de los sustantivos. Adjetivo. 

4. Los pronombres de sujeto.  

5. Numerales cardinales. 

6. Pronombres interrogativos.  

7. Los artículos posesivos.  

8. Gustar y verbos que funcionan igual. 

9. Presente de indicativo.  

10. Adverbios de frecuencia. También, tampoco. Muy y mucho. 

11. Los pronombres de objeto directo e indirecto.  

12. Se + 3ª persona (se impersonal).  

13. El uso de hay y está/n.  

14. Preposiciones.  

15. El perfecto.  

16. Verbos reflexivos.  

17. Comparativo y superlativo.  

18. Los pronombres demostrativos.  
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19. El gerundio. 

20. El futuro con ir a + infinitivo.  

21. El indefinido. 

 

Розмовно-лексичні теми: 

1. La lengua española.  

2. El origen de palabras españolas.  

3. La siesta. 

4. Las comidas en España. 

5. La dieta española. 

6. Montevideo. 

7. El Día de los Muertos. 

8. Las islas Galápagos. 

9. Antonio Gaudí. 

10. Simon Bolívar. 

11. Un paseo por Madrid. 

12. ¿Qué hacen los españoles en el tiempo libre? 

13. Tu mejor regalo. 

14. Las vacaciones de los españoles. 

15. Los incas. 

16. La vida en España a principios del siglo XX. 

17. ¿Comer para vivir o vivir para comer? 

18. El origen del chocolate y su viaje a España. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу. 
 

 
*ПРИМІТКА 

Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до візуального сприйняття 
не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої структури. Можливе наповнення силабусу 
додатковими розділами із розширенням інформації про курс. Запропонована форма є лише 
зразком. 
 
 
 


