


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
       

Фахове випробування з іспанської мови є обов’язковим вступним 
випробуванням до Київського університету імені Бориса Грінченка для 
навчання за програмою підготовки магістра. Іспит проводиться у письмовій 
формі у вигляді комп’ютерного тесту на базі сучасного програмного 
забезпечення у системі MOODLE. 

Для виконання тестових завдань абітурієнт має володіти основними 
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості виконання 
тестів різних типів: вибір з найменшої кількості варіантів відповіді, вибір з 
розширеного набору відповідей, вибір множин відповідей. На виконання і 
відповідь одного тестового завдання відводиться не більше двох хвилин. 
Увесь час роботи над тестовим завданням не перевищує 60 хвилин. 

Фахове випробування до магістратури ґрунтується на виявленні 
практичних навичок володіння іспанською мовою  і передбачає визначення у 
вступників достатньо високого рівня мовної компетенції (на рівні С1 за 
шкалою Ради Європи), що засвідчує готовність вступників до здобуття 
освітнього ступеня «магістр». 

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 
 

Особи, які вступають до магістратури повинні володіти комплексом 
іншомовних знань, умінь і навичок, необхідних для навчання за обраним 
напрямом та проведення дипломного дослідження. 

Під час іспиту з іспанської мови вступники повинні продемонструвати: 
 вільне володіння іспанською мовою, сформованість 

комунікативної компетенції в рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності; 

 багатий лексичний запас іспанської мови, вільне 
використання лексики та володіння основним набором синонімічних та 
антонімічних пар; 

 сформованість граматичної компетенції у практичному і 
теоретичному аспектах; 

 належне володіння орфоепічними нормами іспанської мови; 
 вміння аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні явища і 

факти. 
 
Іспанськомовна комунікативна компетенція студентів перевіряється у 
межах тематики, що передбачена програмами базових практичних 



 

 

дисциплін іспанської мови (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”), а 
саме: 

1. Los sistemas educativos de España y de Ucrania.  
2. Las etapas principales del desarrollo histórico de España. 
3. La vida de la juventud española. Los problemas económicos y sociales.  
4. El análisis de la situación lingüística en España.  
5. La economía de España en la actualidad.  
6. El hombre y la naturaleza. La protección del medio ambiente. 
7. Fiestas de ámbito nacional. Las tradiciones populares.  
8. El deporte en nuestra vida. Juegos Olímpicos.  
9. El papel de la lengua española en el mundo actual.  
10. Las fiestas navideñas en España y Ucrania.  
11. El papel de los medios de informacón pública en la vida de los españoles. 
12. La educación universitaria: ¿prestigio o necesidad?  
13. Mi futura actividad profesional. La profesión de maestro.  
14. El sistema estatal de España.  
15. Situación geográfica de España.  
16. Viajando conocemos mejor nuestro mundo.  
17. La corrida como una parte de la vida española.  
18. Las peculiaridades de la cocina española. 
19. Las personalidades destacadas de los países hispanohablantes.  
20. Madrid y Toledo. Dos capitales, dos épocas.  
21. Mens sana in corpore sano.  
22. España es un país del turismo internacional.  
23. El papel de Internet: ventajas y desventajas.  
24. El papel de las mujeres en la sociedad actual.  
25. El progreso tecnológico y los problemas globales de la civilización humana 

en el siglo XXI.   
26. Los españoles y los ucranianos. Tan distintos y en el fondo tan iguales.  
27. La Reconquista y su papel en la formación del estado español.  
28. Mi escritor español favorito y sus obras.  
29. La vida estudiantil: sus ventajas y desventajas.  
30. Vida más allá de la rutina: las aficiones personales. Hable de sus aficiones. 

¿Qué lugar ocupan en su vida?  
 

Перевірка знань системи іспанської мови ґрунтується на змісті базових 
теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр”, зокрема теоретична фонетика, теоретична 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fformandocasualidades.blogspot.com%2F&ei=ecRXU4LLJoXa4wSHtYHICA&usg=AFQjCNH36xbZ49L7ahJAGIUhfk9uKRtBog&bvm=bv.65177938,d.bGE


 

 

граматика, лексикологія, стилістика іспанської мови та порівняльна типологія 
іспанської та української мов. 

Теоретична фонетика іспанської мови 
Fonética teorica de la lengua española 

1. Sistemas vocálico y consonántico de los sonidos en la lengua española. 
Система голосних та приголосних звуків у іспанській мові. 

2. Fonema como el segmento de la estructura fonética de español. La asimilación. 
Los tipos de asimmilación. Фонема як складовий сегмент фонетичної 
структури іспанської мови. Асиміляція. Типи асиміляції. 

3. Acento en la palabra. Tipos y funcciones del acento en español. Наголос у 
слові. Типи та функції наголосу. 

4. Acento en la frase y sintagmas. Наголос у реченні та поділ на синтагми. 
5. Sistema de la entonación en la lengua española. Los componentes de la 

entonación de la frase: la melodía, pausación, duración, timbre. Система 
інтонації у іспанській мові. Компоненти інтонації: інтонування, паузація 
речень,  темп та ритм. 

 
Теоретична граматика іспанської мови 
Gramática teórica de la lengua española 

 
1. El empleo del modo subjuntivo en las oraciones simples (o 

independientes). (Вживання умовного способу в простих 
(незалежних) реченнях.) 

2. El infinitivo (simple y compuesto) y clasifique las construcciones con él. 
Граматична характеристика простого і сладного інфінітива та 
конструкцій з ними. 

3. Los grados de comparación de los adjetivos. Загальна характеристика 
ступенів порівняння прикметників. 

4. El empleo del modo subjuntivo en las oraciones relativas. Вживання 
умовного способу  в означальному складнопідрядному реченні. 

5. El empleo del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas 
sustantivas. Вживання умовного способу в додатковому 
складнопідрядному реченні. 

6. El empleo del potencial simple en tres valores: temporal, modal y 
condicional. Рotencial simple в основних його значеннях: часовому, 
модальному і умовному. 

7. El proceso de formación del participio pasado y su empleo. Процес 
утворення participio pasado та його вживання в іспанській мові. 

8. El gerundio (simple y compuesto) y las construcciones con él. Простий і 
складний герундій. Граматичні конструкцій з ними. 



 

 

9. El proceso de formación de voz pasiva en el idioma español. Утворення 
пасивного стану в іспанській мові. 

10. Las características generales de los tiempos pasados de indicativo. 
Загальна функціональна характеристика минулих часів дійсного 
способу. 

Лексикологія іспанської мови 
Lexicología de la lengua española 

 
1. El proceso de formación de las palabras españolas. Різновиди та способи 

іспанського словотвору. 
2. Los elementos lingüísticos que influyeron a la formación de la lengua 

española. Шляхи та чинники еволюції іспанської лексики. 
3. Las peculiaridades de la lengua castellana en los países de América Latina. 

Териториальна диференціація іспанської мови в країнах Латинської 
Америки. 

4. Los dialectos del idioma castellano. Діалекти кастильської мови. 
5. El habla popular (o coloquial) y sus peculiaridades. Лексичні особливості 

розмовної іспанської мови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Стилістика іспанської мови 
Eslitistica de la lengua española 

1. La caracteristica general del estilo coloquial. Las peculiaridades del nivel 
lexico, morfo-sintactico, fonetico. Загальна характеристика розмовного 
стилю. Особливості на лексичному, морфо-синтаксичному та 
фонетичному рівнях. 

2.  La caracteristica general del estilo cientifico. Las peculiaridades del nivel 
lexico, morfo-sintactico, fonetico. Загальна характеристика наукового 
стилю. Особливості на лексичному, морфо-синтаксичному та 
фонетичному рівнях. 

3.  La caracteristica general del estilo oficial. Las peculiaridades del nivel 
lexico, morfo-sintactico, fonetico. Загальна характеристика офіційно-
ділового стилю. Особливості на лексичному, морфо-синтаксичному та 
фонетичному рівнях. 

4.  La caracteristica general del estilo publicístico. Las peculiaridades del nivel 
lexico, morfo-sintactico, fonetico. Загальна характеристика 
публіцистичного стилю. Особливості на лексичному, морфо-
синтаксичному та фонетичному рівнях. 

5.  La caracteristica general del estilo literario (artistico). Las peculiaridades 
del nivel lexico, morfo-sintactico, fonetico.  El lugar que ocupan tropos y 
sus funciones. Загальна характеристика художнього стилю. Особливості 
на лексичному, морфо-синтаксичному та фонетичному рівнях. Роль 
тропів та їх функції. 
 

Порівняльна типологія іспанської та української мов 
Tipología comparativa del español y ucraniano 

 
1. Análisis de los sistemas fonológicos del español y ucraniano. Аналіз 

фонологічних систем іспанської та української мов. 
2. Modos de la formación de palabras en español y ucraniano. Способи 

словотворення в іспанській та українській мовах. 
3. Rasgos comunes y diferentes en la formación de los nombres sustantivos en el 

ucraniano y español. Спільні і відмінні риси формування іменників в 
іспанській та українській мовах. 

4. Tipología comparativa y metodología de la enseñanza del español. 
Порівняльна типологія та методика викладання іспанської мови. 

5. Característica comparativa de las categorías del adjetivo en español y 
ucraniano. Порівняльна характеристика категорій прикметника в 
іспанській та українській мовах. 

 



 

 

СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 
 

Фахове випробування  передбачає виконання п`ятидесяти тестових 
завдань з іспанської мови на підготовленому індивідуальному робочому місці 
без використання додаткових джерел інформації. Під час виконання тесту 
абітурієнт не користується нотатками, не робить індивідуальних поміток та 
не переписує завдання, або його фрагменти. 

Тестування з іспанської мови передбачає визначення  рівня мовних 
знань, умінь і навичок, а саме: знання фонетичних, лексичних і граматичних 
аспектів іспанської мови, вміння визначати мовні явища, здійснювати 
адекватний вибір необхідних лексичних і граматичних елементів, коректно 
інтерпретувати їх з урахуванням особливостей мовної системи іспанської 
мови. Тестування визначає уміння абітурієнта граматично правильно 
використовувати видо-часові форми дієслів, адекватно вживати слова і фрази 
в іспанськомовному контексті, оперувати мовними засобами для цілей 
спілкування, відрізняти правильні у мовному відношенні висловлювання від 
неправильних. 

В основу розробки завдань покладено програми базових курсів практики 
усного і псиемного мовлення іспанської мови, що вивчаються студентами 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з першого по четвертий курс. 

Виконання тестового завдання з іспанської мови полягає у виборі 
правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів. Завдання 
вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді.  

Завдання вважаються невиконаним у випадках, якщо: 
а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді; 
б) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді; 
в) абітурієнт вибрав усі варіанти відповідей. 
За одне правильно виконане завдання нараховується один бал. 
Спеціальна програма автоматично підсумовує бали за виконання усіх 

тестових завдань, встановлює відповідність балів за шкалою оцінювання та 
фіксує результат у протоколі.  

На виконання і реєстрацію відповіді на одне тестове завдання 
відводиться не більше 2 хвилин. Увесь час роботи над тестовим завданням не 
перевищує 60 хвилин. У випадку, якщо вичерпано час на виконання тестових 
завдань, система автоматично закриває програму, зберігає наявні відповіді, 



 

 

підсумовує результат виконання тесту абітурієнтом та фіксує у протоколі 
результат за встановлений часовий ліміт. 
 

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ  
 

1. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 
a) 12 
b) 23 
c) 17 
 

 
2. ¿A qué dinastía pertenece el rey contemporáneo de España? 
a) Aragón 
b) Tudor 
c) Borbón 

 
 

3. ¿Cuántas lenguas co-oficiales hay en España? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
 

 
4. El manco de Lepanto es: 
a) el rey Carlos II 
b) el Greco 
c) Velázquez 
d) Cervantes 

 
5. Estábamos muy cansados ________ habíamos caminado mucho. 
a)  cuando 
b)  ya que 
c)  por lo tanto 
d)  a pesar de que 
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Кількість балів 
(max – 100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка 
за 

шкалою ECTS 

Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання навчального 
матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих літературних 
джерелах; вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, 
чітко і лаконічно; логічно і послідовно 
відповідати на поставлені запитання; вміння 
застосовувати теоретичні положення під час 
розв'язання практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання навчального 
матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язування 
практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання навчального 
матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак, містять певні 
(несуттєві) неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання 
навчального матеріалу, мало аргументовані 
відповіді, слабке застосування теоретичних 
положень при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального 
матеріалу, неточні або мало аргументовані 
відповіді, з порушенням послідовності його 
викладання, за слабке застосування 
теоретичних положень при розв’язанні 
практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання значної частини 
навчального матеріалу, істотні помилки у 
відповідях на запитання, невміння 
орієнтуватися під час розв'язання практичних 
задач, незнання основних фундаментальних 
положень. 
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