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Силабус курсу  

Орфографія сучасної іспанської мови 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів другого курсу 

2021-2022 навчального року 

 

 

Назва курсу Орфографія сучасної іспанської мови 

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 Філологія; 035.051 Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша - іспанська 

Викладачі курсу Маркос Коркоба Енсіна, старший викладач кафедри французької 

філології 

 

Контактна інформація 

викладачів 

Marcos.Corcoba@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день проведення занять та консультаційних годин викладача (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

телефонувати. 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/orfohrafiia-suchasnoi-ispanskoi-movy 

Інформація про курс Орфографія - розділ мовознавства, який вивчає систему правил 

передавання звукової мови (слів і форм) на письмі. Орфографія як 

система написань у буквеному письмі містить кілька розділів, кожен із 

яких є сукупністю правил, що базуються на певних принципах 

(позначення звуків мови буквами), написання слів окремо, разом чи 

через дефіс; вживання великої літери; графічне скорочення слів; 

правопис запозичених слів. 

Курс висвітлює основи орфографії іспанської мови. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Орфографія сучасної іспанської мови» є вибірковою 

навчальною дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для освітньої 

програми Іспанська та англійська мови і літератури, яка викладається в 

2-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Основною метою курсу є ознайомити студентів із основними 

орфографічними завданнями. Сформувати належну орфографічну 

грамотність у студентів, які вивчають іспанську мову. Сформувати на 

основі цих понять орфографічні уміння. 

Теоретично висвітлити основі правила орфографічного розбору. 

Навчити студента на практиці застосовувати необхідний запас 

теоретичних знань, умінь та навичок з фонетики, графіки, лексики, 

морфології, словотвору  та синтаксису. Сформувати міцну 

орфографічну грамотність. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Ortografia de la lengua española. Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. Ortografía de la lengua española. Larousse 

Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської мови. Навчальний посібник. Друге 

https://lingua.lnu.edu.ua/course/orfohrafiia-suchasnoi-ispanskoi-movy


видання. Троць С.Д., Цимбалістий І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Real Academia Española. - Madrid: 1999. 

2. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf 

3. https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia 

 

Тривалість курсу 90   год. 

 

Обсяг курсу 90 годин. З них 32 годин лекцій та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Знати: структуру орфографії та її місце в системі наук, основні методи 

орфографічних досліджень, терміни лінгвістики і орфографії в межах 

навчальної дисципліни, функції орфографії, структуру орфографії. 

Уміти: орієнтуватися в системі орфографії, на практиці застосовувати 

необхідний запас теоретичних знань, умінь та навичок з фонетики, 

графіки, лексики, морфології, словотвору  та синтаксису. Розвинути 

міцну орфографічну грамотність. 

Ключові слова Орфографія, орфографічні правила, написання лексичних одиниць, 

Орфографічні знаки, орфографічний наголос 

Формат курсу Дистанційне навчання, очне навчання 

 Проведення консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подані у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

комбінований 

Пререквізити Ця філологічна дисципліна опирається на знання з практики сучасної 

іспанської мови. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Словесні методи: Лекція, презентація, пояснення, розповідь, навчальна 

дискусія, робота з підручником. Наочні методи: метод ілюстрування, 

демонстрування та самостійного спостереження. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• контрольні заміри (модулі): 70% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 70 

 • індивідуальне завдання: 30% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів 30 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають одне 

індивідуальне заняття. 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 незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання 

занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції курсу. Студенти мають інформувати викладача 

https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia


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; 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 заліку Залік виставляється на основі балів, набраних студентом під час курсу. 

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

завершенню курсу. 
 

 
 



Схема курсу “Орфографія сучасної іспанської мови” для студентів 1 курсу,  

2021-2022 навчального року, 2 семестр 

 
 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.***  

Ресурси в Інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

1- 2 

тиждень:  

09.02. -

19.02  

 

 

Поняття про 

орфографію. 

Функції 

орфографії. 

Основні 

орфографічні 

правила. 

 

 

 

Лекції, 

самостійна 

робота 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

4. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

5. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

edadesOrtografia.pdf 

6. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 

 

Лекції 

– 4 год, 

самості

йна 

робота 

– 8год 

1- 2 

тиждень: 

09.02. -

19.02  

 

 

3- 4 

тиждень:  

22.02 – 

05.03 

Походження та 

розвиток системи 

іспанської 

орфографії. 

Система сучасної 

іспанської 

орфографії. 

 

Лекції, 

самостійна 

робота 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

7. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

8. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

Лекції 

– 4год, 

самості

йна 

робота 

– 8год 

3- 4 

тиждень:  

22.02 – 

05.03 

https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf


edadesOrtografia.pdf 

9. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 

 

5- 6 

тиждень:  

08.03 – 

19.03 

Принципи 

орфографії 

іспанської мови. 

Соціальна 

необхідність 

орфографії. 

 

Лекції,  

самостійна 

робота 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

10. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

11. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

edadesOrtografia.pdf 

12. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 

 

Лекції 

– 4год, 

самості

йна 

робота 

– 8год 

5- 6 

тиждень:  

08.03 – 

19.03 

 

7- 8 

тиждень:  

22.03 – 

02.04 

Фонеми та 

графеми іспанської 

мови. 

Орфографічний 

наголос  у 

іспанській мові. 

Лекції,  

самостійна 

робота, 

модуль 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

13. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

14. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

edadesOrtografia.pdf 

15. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 

 

Лекції 

– 4год, 

самості

йна 

робота 

– 8год 

7- 8 

тиждень:  

22.03 – 

02.04 

https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia


9- 10 

тиждень:  

05.04 – 

16.04 

Орфографічні 

знаки. Правила 

вживання великої 

та малої літер. 

Лекції,  

самостійна 

робота 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

16. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

17. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

edadesOrtografia.pdf 

18. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 

 

Лекції 

– 6 год, 

самості

йна 

робота 

– 8 год 

9- 10 

тиждень:  

05.04 – 

16.04 

11- 12 

тиждень:  

19.04 – 

30.04 

Правильне 

написання 

лексичних 

одиниць. 

Орфографія 

запозичених слів 

Лекції,  

самостійна 

робота 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Інформаційні ресурси 

19. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

20. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

edadesOrtografia.pdf 

21. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 

 

Лекції 

– 6 год, 

самості

йна 

робота 

– 10год 

11- 12 

тиждень:  

19.04 – 

30.04 

13- 14 

тиждень:  

03.05 – 

14.05 

Орфографія 

власних назв. 

Орфографія 

числівників. 

Лекції, 

самостійна 

робота, 

модуль. 

1. Ortografía de la lengua española. 

Real Academia Española. - Madrid: 

2010. 

2. Larousse Comunicación. 

Ortografía de la lengua española. 

Larousse Editorial: 2010. 

3. Правила орфографії іспанської 

мови. Навчальний посібник. Друге 

видання. Троць С.Д., Цимбалістий 

І.Ю.- Тернопіль: 2010. 

 

Лекції 

– 4год, 

самості

йна 

робота 

– 8год 

13- 14 

тиждень:  

03.05 – 

14.05 

https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia


Інформаційні ресурси 

22. Real Academia Española. - Madrid: 

1999. 

23. https://www.fundeu.es/wp-

content/uploads/2013/01/FundeuNov

edadesOrtografia.pdf 

24. https://hispanismo.cervantes.es/mater

ias-de-especializacion/ortografia 
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https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia
https://hispanismo.cervantes.es/materias-de-especializacion/ortografia

