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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія іспанської мови»
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів/ годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів із розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
іспанська
4/ 120
3
5
4
4
4
120
120
56
16
8
30
(екзамен)
26
104
екзамен
екзамен
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія іспанської мови»
Метою теоретичного курсу з історії іспанської мови є формування у студентів бази
знань про основні події розвитку іспанської мови в синхронії та діахронії, що поглиблює
загальну філологічну підготовку майбутніх викладачів, оскільки сприяє розумінню
студентами структури та системи іспанської мови, показує причини та шляхи утворення
специфічних мовних особливостей, які властиві сучасному стану іспанської мови.
Завданнями навчальної дисципліни «Історія іспанської мови» є досягнення таких
компетентностей випускника:
1. Інтегральної компетентності – здатності розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми історії мови, застосовуючи теорії та методи інших
філологічних дисциплін;
2. Загальних компетентностей:
- здатності до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості;
- уміння застосовувати отримані теоретичні знання у практичних ситуаціях;
- здатності учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями;
- уміння ефективно планувати й розподіляти свій час;
- здатності до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;
- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатності діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття
людини, природи, суспільства;
- здатності адаптуватися до нових ситуацій та генерувати нові ідеї;
- здатності працювати в команді та автономно;
- формування лідерських якостей;
- формування толерантності, уваги до відмінностей та впливу різних культур і
традицій інших країн;
3. Фахових компетентностей:
- філологічної компетентності – здатності вільно орієнтуватися в різних
лінгвістичних напрямах і школах, володіння методами наукового аналізу і структурування
мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних
принципів;
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- проектної компетентності – здатності планувати, організовувати, здійснювати і
презентувати прикладне дослідження з історії іспанської мови;
- мовної компетентності:
-

фонетичної

-

володіння

сформованими

фонетичними

навичками,

нормативною вимовою, інтонаційними моделями;
- лексичної - володіння лексичними, мовними знаннями і навичками; знання
семантики, системи форм слова, словотворчої структури і можливості сполучення, способів
словотвору,

лексичної полісемії,

лексичної антонімії,

лексико-семантичних полів,

особливостей фразеології;
- граматичної - володіння граматичними мовними знаннями і навичками,
знання граматичних категорій, форм і функцій слів, володіння відповідними граматичними
структурами.
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«Історія іспанської мови»
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати та розуміти новітні лінгвістичні і літературознавчі теорії та їх інтерпретації;
- знати та розуміти основні лексичні, фразеологічні, фонетичні, словотвірні,
морфологічні та синтаксичні норми сучасної іспанської мови;
– уміти застосовувати мовні знання на всіх рівнях сучасної іспанської літературної
мови з дотриманням стилістичних, лексичних, орфоепічних та граматичних норм та
застосовувати мовленнєві уміння в педагогічній практиці;
– вільно володіти іноземною мовою для здійснення професійної комунікації і
міжособистісного спілкування;
– сформувати здатність конструювати особистий освітній продукт;
– уміти оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і
втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;
– цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй
діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва;
– оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі
проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.
– дотримуватися правил академічної доброчесності.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія іспанської мови»
Денна форма навчання
Розподіл годин між видами робіт:

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Усього

Назви тем

п/п

Семінари

№

Лекції

Аудиторна

Змістовий модуль 1.
Романізація Піренейського півострову. Експансія кастильського діалекту і
1.

староіспанський період.
Предмет і завдання курсу історії 12
2
мови.

Спільність

походження

романських мов.

Перехід від

народної латинської мови
романських
Формування

6

4

2

4

до

діалектів.
та

розвиток

кастильської мови.
2.

Староіспанський період. Перші

8

2

пам’ятки кастильської мови.
Граматична система
староіспанської мови «Пісня про
мого Сіда» та її значення для
становлення мови.
Модульна контрольна робота № 1 2
Разом 22

2
4

8

2

8

Змістовий модуль 2.
Періоди розвитку іспанської мови.
1.

Мова середньоіспанського

4

2

2

6

2

2

періоду. Особливості
граматичної та інших мовних
систем.
2.

Ранньоновоіспанський період.
Становлення національної

2

9
іспанської мови.
3.

Основні тенденції розвитку мови

6

2

2

2

6

2

2

2

в новоіспанський період.
4.

Сучасна іспанська мова.
Актуальні тенденції розвитку
іспанської мови.

Модульна контрольна робота № 2 2
Разом 24

2
8

8

2

6

Змістовий модуль 3.
Еволюція фонетичного та морфологічного (іменні частини мови)
рівнів іспанської мови.
1.

Історична фонетика: еволюція

8

2

4

2

10

2

4

4

систем голосних і приголосних
від латини до сучасної іспанської
мови.
2.

Історична морфологія: еволюція
іменника, артикля, займенника і
прикметника від латини до
сучасної іспанської мови.

Модульна контрольна робота № 3 2
Разом 20

2
4

8

2

6

Змістовий модуль 4.
Еволюція морфологічного (дієслово, прислівник) рівня іспанської мови.
3.

Історична морфологія: еволюція
часових форм дієслова дійсного
й умовного способів від латини
до сучасної іспанської мови.

12

2

6

4

4.

Історична морфологія: еволюція
форм наказового способу й
пасивного стану дієслова,
неособових дієслівних форм та

10

2

6

2

прислівника від латини до
сучасної іспанської мови.
Модульна контрольна робота № 4 2
Разом 24
Екзамен 30

2
4

12

2
30

6

10
Усього 120

20

36

38

26

«Історія іспанської мови»
Заочна форма навчання
Розподіл годин між видами робіт:

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Усього

Назви тем

Лекції

№
п/п

Семінари

Аудиторна

Змістовий модуль 1.
Романізація Піренейського півострову. Експансія кастильського діалекту і
1.

староіспанський період.
Предмет і завдання курсу історії 14
2

-

12

мови. Спільність походження
романських мов. Перехід від
народної латинської мови
романських
Формування

до

діалектів.
та

розвиток

кастильської мови.
2.

Староіспанський період. Перші

16

-

2

14

Разом 30

2

2

26

2

2

-

2

2

-

пам’ятки кастильської мови.
Граматична система
староіспанської мови «Пісня
про мого Сіда» та її значення
для становлення мови.
Змістовий модуль 2.
Періоди розвитку іспанської мови.
1.

Мова середньоіспанського
періоду. Особливості
граматичної та інших мовних
систем.

2.

Ранньоновоіспанський період.
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Становлення національної
іспанської мови.
3.

Основні тенденції розвитку

14

-

14

12

-

12

Разом 30

4

26

мови в новоіспанський період.
4.

Сучасна іспанська мова.
Актуальні тенденції розвитку
іспанської мови.

Змістовий модуль 3.
Еволюція фонетичного та морфологічного (іменні частини мови)
рівнів іспанської мови.
1.

Історична фонетика: еволюція

4

4

-

26

-

26

Разом 30

4

26

систем голосних і приголосних
від латини до сучасної
іспанської мови.
2.

Історична морфологія: еволюція
іменника, артикля, займенника і
прикметника від латини до
сучасної іспанської мови.

Змістовий модуль 4.
Еволюція морфологічного (дієслово, прислівник) рівня іспанської мови.
3.

Історична морфологія: еволюція
часових форм дієслова дійсного
й умовного способів від латини
до сучасної іспанської мови.

4

4

-

4.

Історична морфологія: еволюція
форм наказового способу й
пасивного стану дієслова,
неособових дієслівних форм та
прислівника від латини до
сучасної іспанської мови.

26

-

26

Разом 30

4

26

14

104

Екзамен Усього 120

2

12
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія іспанської мови»
Змістовий модуль 1.
Романізація Піренейського півострову. Експансія кастильського діалекту і
староіспанський період.
Теми лекцій:
1. Предмет і завдання курсу історії мови. Спільність походження романських мов. Перехід
від народної латинської мови

до романських діалектів. Формування та розвиток

кастильської мови.
2. Староіспанський період. Перші пам’ятки кастильської мови. Граматична система
староіспанської мови. «Пісня про мого Сіда» та її значення для становлення мови.
Теми практичних занять:
1. Предмет і завдання курсу історії мови. Спільність походження романських мов.
Зв’язок історії мови з іншими лінгвістичними дисциплінами. Іспанська мова як
одна з мов романської групи. Тісний зв’язок історії мови з історією народу-носія даної
мови, тобто зв’язок і взаємодія “внутрішньої” історії мови, що розглядає еволюцію
фонетичної, граматичної та лексичної системи мови, з його “зовнішньою” історією, яка
вивчає явища етнологічного та історичного характеру. Спільність походження романських
мов. Розмовна та літературна латинська мова. Класифікація романських мов.
Література: [1, 2, 6, 9, 10].
2. Перехід від народної латинської мови до романських діалектів. Формування та
розвиток кастильської мови.
Особливості процесу романізації Піренейського півострова та їх значення для
мовного розвитку півострова. Класична й народна латинь на півострові. Ступінь
романізації різних областей півострова. Період двомовності. Поступове витіснення
місцевих мов. Утворення іспанської латини та її особливості. Причини архаїчності
іспанської латини порівнюючи з латинською мовою інших романізованих територій.
Причини, що призвели до утворення різних романських мов та діалектів на спільній базі –
розмовній формі народної латинської мови. Субстрати та суперстрати. Германський
елемент в іспанській мові. Арабський елемент в іспанській мові. Лексичний фонд
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латинського походження. Лексичні пласти нелатинського походження: запозичення з
кельтської, іберійської, грецької, германської та арабської мов.
Література: [1, 6, 7, 10, 15].
3. Примітивні діалекти Піренейського півострова. Експансія кастильського
діалекта.
Королівства Піренейського півострову та відповідні мовні діалекти. Еволюція мови
в північній та в південній частині півострова в арабський період. Мосарабська мова.
Експансія кастильського діалекту та його роль в утворенні національної іспанської мови.
Література: [3, 5, 8, 14, 16].

4.

Староіспанський

період.

Фонетична,

лексична

й

граматична

системи

староіспанської мови. Перші пам’ятки кастильської мови. «Пісня про мого Сіда» та
її значення для становлення мови.
Глоси. Творчість Гонсало де Берсео. «Книга про Олександра», «Поема про Фернана
Гонсалеса» та інші перші літературні пам’ятки кастильської мови. «Пісня про мого Сіда»
та її значення для становлення мови. Словниковий склад староіспанської мови.
Фонетичні, орфографічні та граматичні особливості мови періоду.
Література: [3, 5, 8, 14, 16].
Змістовий модуль 2.
Періоди розвитку іспанської мови.
Теми лекцій:
1. Мова середньоіспанського періоду. Особливості граматичної системи.
2. Ранньоновоіспанський період. Становлення національної іспанської мови.
3. Основні тенденції розвитку мови в новоіспанський період.
4. Сучасна іспанська мова. Актуальні тенденції розвитку іспанської мови.
Теми практичних занять:
1. Мова середньоіспанського періоду. Особливості граматичної системи.
Стисла характеристика літературних пам’яток середньоіспанського періоду. Перша
граматика іспанської мови Антоніо де Небріхи (1492). Укладання першого іспанського
словника. Особливості фонетичної системи. Особливості граматичної системи. Поява
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нових граматичних форм. Відсутність регулярності в їх уживанні. Словниковий склад
мови середньоіспанського періоду. Лексичні архаїзми. Запозичення з італійської,
каталонської та французької мов, їх звукові та семантичні характеристики. Збагачення
словника за рахунок внутрішніх ресурсів мови.
Література: [2, 4, 5, 13, 17, 18].
2. Ранньоновоіспанський період. Становлення національної іспанської мови.
Становлення національної іспанської мови, Хуан де Вальдес та його “Діалог про
мову”. Роль Сервантеса в становленні іспанської національної літературної мови. Внесок
найвидатніших письменників XVI - першої чверті XVII ст. у процес уніфікації
літературної норми іспанської мови. Фонетичні зміни у вимові деяких приголосних.
Граматичні зміни. Закріплення в уживанні дієслів ser, estar, а також haber, tener.
Словниковий склад. Вплив латинської та італійської мов на іспанську. Проникнення в
іспанську лексику американізмів.
Література: [2, 5, 6, 13, 17].
3. Основні тенденції розвитку мови в новоіспанський період.
Основні тенденції розвитку іспанської мови. Іспанська Королівська Академія та її
діяльність. Установлення нових норм іспанської орфографії (1815). Вплив французької
мови на іспанську. Вплив народної мови на літературну.
Література: [2, 5, 6, 11, 12].
4. Сучасна іспанська мова. Актуальні тенденції розвитку іспанської мови Іспанії та
Латинської Америки.
Сучасний стан розвитку іспанської мови. Іспанська мова в Латинській Америці.
Запозичення з англійської мови та її американського варіанта. Інтернаціоналізми. Кальки.
Неологізми. Діалекти іспанської мови. Відмінності у фонетичній, лексичній, граматичній
системах діалектів. Соціолінгвістичний аспект вивчення літературної іспанської мови і
діалектів.
Література: [2, 5, 6, 11, 12].

Змістовий модуль 3.
Еволюція фонетичного та морфологічного (іменні частини мови) рівнів іспанської
мови.
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Теми лекцій:
1. Історична фонетика: еволюція систем голосних і приголосних від латини до сучасної
іспанської мови.
2. Історична морфологія: еволюція іменника, артикля, займенника і прикметника від
латини до сучасної іспанської мови.
Теми практичних занять:
1. Історична фонетика: еволюція системи голосних від латини до сучасної іспанської
мови.
Еволюція голосних. Трансформація наголошених і ненаголошених голосних.
Формування дифтонгів.
Література: [2, 5, 6, 11].
2. Історична фонетика: еволюція системи приголосних від латини до сучасної
іспанської мови.
Еволюція приголосних. Трансформації приголосних на початку, в середині та в
кінці слів. Вплив yod на попередній приголосний. Вокалізація приголосних. Групи
приголосних та їх особливості.
Література: [2, 5, 6, 11].
3. Історична морфологія: еволюція іменника, артикля, і прикметника від латини до
сучасної іспанської мови.
Рід та число іменників. Становлення означених і неозначених артиклів. Еволюція
латинських форм прикметників та їх граматичних категорій.
Література: [2, 5, 6, 11].
4. Історична морфологія: еволюція числівника й займенника від латини до сучасної
іспанської мови.
Еволюція латинських форм різних розрядів числівників. Особові займенники.
Становлення класів присвійних, вказівних, неозначених, заперечних та відносних
займенників.
Література: [2, 5, 6, 11].
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Змістовий модуль 4.
Еволюція морфологічного (дієслово, прислівник) рівня іспанської мови.
Теми лекцій:
1. Історична морфологія: еволюція часових форм дієслова дійсного й умовного способів
від латини до сучасної іспанської мови.
2. Історична морфологія: еволюція форм наказового способу й пасивного стану дієслова,
неособових дієслівних форм та прислівника від латини до сучасної іспанської мови.
Теми практичних занять:
1. Історична морфологія: спрощення як одна з характерних рис еволюції часових
форм дієслова дійсного й умовного способів від латини до сучасної іспанської мови.
Становлення відмін дієслова. Еволюція форм дієслова дійсного й умовного
способів, що спричинила скорочення кількості дієслівних форм порівняно з латиною.
Література: [2, 5, 6, 11].
2. Історична морфологія: аналітизм як одна з характерних рис еволюції часових
форм дієслова дійсного й умовного способів від латини до сучасної іспанської мови.
Особливості виникнення нових, аналітичних за формою часових дієслівних форм
сучасної іспанської мови.
Література: [2, 5, 6, 11].
3. Спрощення та аналітизм як характерні риси еволюції часових форм дієслова
дійсного й умовного способів від латини до сучасної іспанської мови: аналіз текстів.
Діахронічний аналіз вивчених явищ у літературних текстах.
Література: [2, 5, 6, 11].
4. Історична морфологія: еволюція форм пасивного стану дієслова, суплетивних та
неправильних дієслів від латини до сучасної іспанської мови.
Еволюція форм пасивного стану дієслова. Суплетивні дієслова. Неправильні
дієслова.
Література: [2, 5, 6, 11].
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5. Історична морфологія: еволюція неособових дієслівних форм та прислівника від
латини до сучасної іспанської мови.
Неособові дієслівні форми: їх утворення та особливості вживання у конструкціях.
Становлення прислівника.
Література: [2, 5, 6, 11].
6. Еволюція форм пасивного стану дієслова, суплетивних та неправильних дієслів,
неособових дієслівних форм та прислівника від латини до сучасної іспанської мови:
аналіз текстів.
Діахронічний аналіз вивчених явищ у літературних текстах.
Література: [2, 5, 6, 11].

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Кількість одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 4

Максимальна
кількість балів

Модуль 3

Кількість одиниць

Модуль 2

Максимальна кількість
балів за одиницю

Модуль 1

Відвідування лекцій

1

2

2

4

4

2

2

2

2

Відвідування практичних

1

4

4

4

4

4

4

6

6

10

4

40

4

40

4

40

6

60

5

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Вид діяльності студента

занять
Робота на практичних
заняттях
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної
роботи

18
Разом

-

76

-

78

-

76

-

98

Максимальна кількість балів: 328
Розрахунок коефіцієнта: 5,46
Екзамен: 40

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
У першому модулі завданням для самостійної роботи студентів є груповий проєктпрезентація у межах теми «Реконкіста: політичні адміністративні одиниці та відповідні
мовні діалекти Іспанії» (5 балів).
У другому та третьому модулях завдання для самостійної роботи полягає в
індивідуальному аналізі орфографічних, граматичних та лексичних особливостей художніх
текстів середньовічного періоду становлення іспанської мови (5 балів).
У четвертому модулі студенти готують аналітичне повідомлення (500 зн.) із
запропонованої тематики з метою закріплення теоретичних та практичних знань і розвитку
аналітичного мислення. Результати проведеної самостійної роботи представляються й
обговорюються на семінарських заняттях (5 балів).
Карта самостійної роботи студента
Змістовний модуль

Лекції

Бали

Термін виконання
(місяці)

Модуль 1

1-2

5

Вересень

Модуль 2

3-6

5

Жовтень

Модуль 3

7-8

5

Листопад

Модуль 4

9-10

5

Грудень

Разом

20 балів
Критерії оцінювання групового проєкту-презентації

№

Максимальна кількість

п/п

балів

1. Активна участь у підготовці та презентації

2

2 Виклад фактів в логічній послідовності

1

3. Наявність візуалізації у вигляді наочних засобів

1

19
(презентації PowerPoint, тощо)
4. Орфоепічна грамотність та відповідність лексичним та

1

граматичним нормам.
Разом

5 балів

Критерії оцінювання аналізу художнього тексту
№

Максимальна кількість

п/п

балів

1. Змістовний аналіз мовних явищ та еволюційних процесів,

2

що з ними відбуваються.
2 Виклад фактів в логічній послідовності
3. Ілюстрація

кожного

твердження

1
відповідними

1

4. Орфоепічна й орфографічна грамотність та відповідність

1

прикладами
лексичним та граматичним нормам.
Разом

5 балів
Критерії оцінювання аналітичного повідомлення
Максимальна кількість

№
Критерії оцінювання роботи

п/п

1. Структура повідомлення, стислий виклад матеріалу,

балів за кожним критерієм
2

максимальна інформативність тексту, чіткий порядок
викладу інформації

2 Дедуктивно-індуктивний аналіз представленого явища.

2

3. Дотримання правил граматики.

1

Разом

5 балів

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульний контроль проводиться у формі тестових завдань множинного чи
перехресного вибору. За кожну правильну відповідь нараховується відповідна кількість
балів, зазначена в інструкції. За неправильні відповіді бали не нараховуються.
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Максимально можлива кількість балів – 25.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Згідно з навчальною програмою семестровим контролем є іспит. До іспиту
допускаються студенти, які після виконання всіх зазначених у програмі видів діяльності
отримали рейтинг не нижче 35 балів.
Формою іспиту є комп’ютерне тестування на відповідному ЕНК в системі Moodle.
Екзаменаційний тест складається з 40 питань різного рівня складності (прості, середні,
складні), які оцінюються від 1 до 3 балів. Система формує окремий варіант тесту для
кожного студента шляхом відбору випадкових питань із банку питань, який охоплює весь
навчальний матеріал курсу.
Критерії оцінювання:
Оцінка автоматично вираховується системою, яка переводить отримані бали в 40бальну шкалу. У випадку отримання дробового числа, воно округлюється до цілого згідно
з правилами математичного округлення чисел.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Historia de la lengua como una materia lingüística, su objetivo
2. La familia de las lenguas románicas
3. Las lenguas y los dialectos de la Península Ibérica
4. El fenómeno de la romanización
5. El latín clásico y el latín vulgar: diferenciación
6. Los rasgos característicos del romance ibérico
7. Los períodos de la formación del castellano
8. El período preliterario
9. Los sustratos y los supersatratos del romance ibérico
10. Los celtismos, los iberismos, los germanismos, los arabismos
11. El período del castellano antiguo: rasgos característicos.
12. El Cantar del Mio Cid y otras obras literarias de la época
13. El período del castellano medieval: rasgos característicos
14. Las obras literarias y los autores más importantes del período medieval.
15. El período del castellano antenuevo: rasgos característicos
16. Las obras literarias y los autores más importantes del período antenuevo.
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17. El período nuevo de la formación de la lengua española: rasgos característicos
18. Las obras literarias y los autores más importantes del período nuevo.
19. El período moderno: el español de la Península y el español americano.
20. El período moderno: dialectismos, vulgarismos, elementos jergales.
21. El fenómeno de Espanglish
22. La evolución del sistema vocálico del latín hacia el español.
23. La evolución del sistema cpnsonántico del latín hacia el español.
24. La evolución del sustantivo, adjetivo, pronombre y numeral del latín hacia el español.
25. La evolución de las formas verbales y sus categorías (persona, tiempo, voz) del latín hacia el
español.
Орієнтовний перелік термінів:
el sustrato, el superstrato, la romanización, el latín clásico, el latín vulgar, mozárabe, la
Reconquista, el cantar de gesta, Manco de Lepanto, la vocalización, la metátesis, el Espanglish,
el casus obliquus, el voseo, el analitismo.
6.6. Шкала відповідності оцінок
Рейтингова

Оцінка за

оцінка

стобальною шкалою

A

B

C

90-100
балів

82-89
балів

Значення оцінки
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)
у

межах

обов’язкового

матеріалу

з,

можливими, незначними недоліками
Дуже добре ― достатньо високий рівень
знань

(умінь)

у

межах

обов’язкового

матеріалу без суттєвих грубих помилок

75-81

Добре ― в цілому добрий рівень знань

балів

(умінь) з незначною кількістю помилок
Задовільно ― посередній рівень знань

D

69-74

(умінь) із значною кількістю недоліків,

балів

достатній для подальшого навчання або
професійної діяльності

E

60-68

Достатньо

―

мінімально

балів

допустимий рівень знань (умінь)

можливий

22
Незадовільно з можливістю повторного

FX

35-59
балів

складання ― незадовільний рівень знань,
з можливістю повторного перескладання за
умови

належного

самостійного

доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
F

1-34

вивченням курсу ― досить низький рівень

балів

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
«Історія іспанської мови»
Разом: 120 год. Лекції – 20 год., семінарські заняття – 36 год., самостійна робота – 26 год., модульний контроль — 8 год., семестровий контроль
(іспит) – 30 год.
Тиждень

1

Модулі
№ теми
Присутність
на лекціях і

2

3

4

5

Змістовий модуль 1
1
1
л

1
п

1
п

1
л

7

8

9

Змістовий модуль 2

2
1
п

6

1
1
п

1
л

2
1
п

1
л

3
1
п

1
л

11

12

13

Змістовий модуль 3
4

1
п

10

1
л

1
п

1
л

1
1
п

1
п

1
л

2
1
п

14

15

16

Змістовий модуль 4
1
1
п

1
л

1
п

2
1
п

1
п

1
л

1
п

1
п

1
п

семінарах
Самостійна

5

5

5

5

робота
Робота на

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

практ.
заняттях
Модульний

25

25

25

контроль
Загальна
кількість
балів
Коефіцієнт
розрахунку
рейтингових
балів
Семестровий
контроль

328

5,46

40

25

10

10

24
Заочна форма навчання
Разом: 120 год. Лекції – 2 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 104 год.
Тиждень
Модулі
№ теми
Присутність

1-4

5-7

8-10

11-13

14-16

17-19

20-22

Змістовий модуль
1
1
1х2 = 2

Змістовий модуль
2
1
1х2 = 2

Змістовий модуль 3
1
1х2 = 2

Змістовий
модуль 4
1
1х2 = 2

50

50

50

50

10х1 = 10

10х2=20

10х2=20

10х2 = 20

на лекціях і
семінарах
Самостійна
робота
Робота на
практ.
заняттях
Загальна
кількість
балів
Коефіцієнт
розрахунку
рейтингових
балів
Семестровий
контроль

278

4,63

40

25
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