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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають 
створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення мобільності та 
конкурентноспроможності українських фахівців на світовому ринку праці. 
Це вимагає від студентів певного рівня володіння іноземною мовою, яка 
повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки. Вступний 
екзамен з іноземної мови (іспанської) проводиться для абітурієнтів, які 
мають намір навчатися за спеціальностями Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Метою вступного екзамену є перевірка знань, практичних навичок та 
вмінь вступників, які засвідчують готовність вступників до здобуття першого 
освітнього рівня (бакалаврського). 

Відповідно до поставленої мети завданнями вступного екзамену з 
іспанської мови є перевірити рівень: 

- володіння іспанською мовою, сформованості комунікативною 
компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності; 

- знання базової лексики розмовного спрямування;  
- володіння практичними лексичними навичками; 
- знань базових граматичних явищ і структур; 
- сформованості граматичної компетенції, яка полягає у знанні 

мовних форм, властивих для офіційних та розмовних стилів та їх 
адекватному контекстуальному використанні; 

- володіння орфоепічними нормами іспанської мови. 
  
Програма вступного екзамену розроблена з урахуванням змісту 

Програми з іспанської мови для професійного спілкування, 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів володіння 
мовою. Вступний рівень володіння іноземною мовою абітурієнтів дорівнює 
В2 (Незалежний користувач).  

 
Формою проведення вступного екзамену з іспанської мови є виконання 

тесту, який складається з двох блоків: блок “Лексика” та блок “Граматика”, 
які містять лексико-граматичний матеріал.  

Блок “Лексика” (30 завдань) складається з двох частин: 
1. Завдання на заповнення пропусків. 
2. Завдання на встановлення відповідності. 
Завдання на заповнення пропусків вимагає від вступника прочитати і 

зрозуміти речення та заповнити пропуски у ньому однією з чотирьох 
запропонованих лексичних одиниць. Завдання вважається виконаним, якщо 
абітурієнт обрав та позначив правильний варіант відповіді. Завдання 
вважається невиконаним у випадках, якщо:  

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді;  
б) абітурієнт обрав два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед 

них є правильний варіант;  
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в) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді. 
Завдання на встановлення відповідності вимагає від вступника 

прочитати і зрозуміти речення та підібрати до виділеного слова одну з 
чотирьох запропонованих лексичних одиниць, яка є його синонімом. 
Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну 
відповідність і обрав та позначив правильний варіант відповіді. Завдання 
вважається невиконаним у випадках, якщо:  

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді;  
б) абітурієнт обрав два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед 

них є правильний варіант;  
в) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді. 
Блок “Граматика” (30 завдань) складається з однієї частини. Вступник 

повинен прочитати речення і вибрати правильний варіант відповіді з 
чотирьох запропонованих варіантів відповіді, з яких лише один є 
правильним. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав 
правильний варіант відповіді. Завдання вважається невиконаним у випадках, 
якщо:  

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді;  
б) абітурієнт обрав два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед 

них є правильний варіант;  
в) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді. 
Загалом тест складається із 60 тестових завдань (30 – лексичних і 30 – 

граматичних). На виконання завдань відведено 60 хвилин. 
 

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 
 

LÉXICO 
Elija la palabra que sea adecuada en la oración siguiente : 

1.  Los españoles compran jamón y embutidos en __________
A frutería 
B carnicería 

C  charcutería 
D    pastelería

 
2. Don Pedro estaba tan cansado  que decidío comer rápido e ir a ___________  lo 
más rápido posible. 

A mirar la tele 
B hablar por teléfono 

C acostarse 
D leer un libro

 
3. Ana es muy amable y siempre está lista de __________ si se lo piden.

A comer 
B estudiar 

C bailar 
D ayudar

 
4. Hoy no he ido a la Universidad porque me he puesto  enferma. Así que he 
decidido quedarme  en_______  y curarme.

A el jardín 
B casa 

C la tienda 
D  el parque
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5. Mi amiga y yo estudiamos en la Universidad , somos _______________ y  
somos muy amigas.

A alumnas 
B parientes 

C padres 
D estudiante

 
GRAMATICA 

Ponga la forma gramatical adecuada en cada oración. Preste atención en otras 
partes de la oración. 
 
1. ¿A qué hora sales de casa para ir a trabajar? 
 Normalmente ____________   a las 8 de la mañana.                            

a. Salió                c. Ha salido 
b. b.Salgo     d. Saldrá 

2. Tadeo: fumar ____ malo para la salud. Jerónimo: Pues, voy a dejar de fumar. 
Tadeo: pues eso ______ bien, ¡hombre!. 

a. es/está   c. es/es  
b.  está/es  d. está/está  

 
3. Conozco a una chica que ______bailar muy bien sevillanas pero necesito buscar 
a otra que _______ bailar tango. 

a. sabe/sabe   c. sabe/sepa 
b. sepa/sepa  d. sepa/sabe  

4. Aunque ________ a mares, que no lo creo, yo me ________ igualmente de 
vacaciones. 

a.llueve/iba   c. lloviera/iría 
b. llovería/iré d.  lloviera/voy 

5. Gabriel: ¡Por fin! He terminado de limpiar mi habitación. 
 Alberto: Oye, pues ________ has terminado, ¿por qué no me _______ con la 
cocina.  

a. sabe/sabe   c. sabe/sepa 
b. sepa/sepa  d. sepa/sabe  

 
 
 

Критерії оцінювання знань з мінімальною кількістю балів 100  
для допуску до участі в конкурсі  

 
Кількість балів Національна шкала 

65-99 Незадовільно 

100-132 Задовільно
133-166 Добре 

167-200 Відмінно 
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Критерії оцінювання знань з мінімальною кількістю балів 120  

для допуску до участі в конкурсі  

Кількість балів Національна шкала 
до 119 Незадовільно 

120-145 Задовільно 

146-173 Добре 

174-200 Відмінно 

 

 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного 

матеріалу:  
 
Іменник (Sustantivo) 
Рід, число іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині або 

тільки в множині. Правила правопису множини іменників. Окремі випадки 
утворення множини іменників. Складні іменники. 

Артикль (Artículo) 
Види артиклів: означений, неозначений, середнього роду. Основні 

функції означеного та неозначеного артиклів. Основні правила вживання 
артиклів. Відсутність артиклю. Вживання артиклів el та un перед 
іменниками, що починаються на a  наголошену. 

Прикметник (Adjetivo)  
Граматичні категорії. Рід і число. Синтаксичні функції прикметника. 

Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Ступені 
порівняння прикметників. 

Займенник (Pronombre) 
Види займенників: особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, 

неозначені, заперечні. 
Числівник (Pronombre) 
Види числівників: кількісні, порядкові, цілі та дробні, кратні. 
Дієслово ( Verbо) 
Правильні та неправильні дієслова. Граматичні категорії дієслова. Час. 

Спосіб. Стан. Вид. 
 Modo Indicativo. Presente, Futuro, Indefinido, Perfecto, Pluscuamperfecto;  
 Modo Subjuntivo. Presente, Imperfecto, Perfecto y Pluscuamperfecto;  
  Modo Imperativo.  Afirmativo, Negativo; 
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 Узгодження часів (Concordancia de los tiempos  de los tiempos del Modo 
Indicativo y Modo Subjuntivo. Загальні правила узгодження часів 
іспанського дієслова. 
 

Лексичний матеріал перевіряється у межах наступних тем: 
 

1. Я і моє оточення: cім’я, родичі, друзі. (Yo y mi entorno: familia, parientes, 
amigos). 

2. Характер та зовнішність. (Carácter y apariencia). 
3. Помешкання: кімната, квартира, будинок, сучасні зручності. (Domicilio : 

habitación, piso, casa, las comodidades modernas). 
4. Робочий день: розпорядок дня. (Día de trabajo: orden del día).  
5. Вихідний день: організація дозвілля, канікули, подорожі, спорт. (Día de 

descanso:  ocio, vacaciones, viajes, deporte).  
6. Погода та погодні умови: пори року, прогноз погоди, клімат. (Tiempo y  

precipitaciones atmosféricas: estaciones del año, pronóstico, clima). 
7. Магазини та покупки, їжа: продовольчі та непродовольчі магазини, 

заклади громадського харчування. (Tiendas y compras, comida: tiendas de 
alimentación y tiendas de productos no alimenticios, establecimientos de 
restauración). 

8. Міста та столиці: міста України, Київ-столиця України, міста Іспанії, 
Мадрид– столиця Іспанії (Ciudades y capitales: ciudades de Ucrania, Kyiv -la 
capital de Ucrania, ciudades de España, Madrid -la capital de España). 

9. Загальні відомості про Україну: географічне положення та політична 
система. (Información general sobre Ucrania:  situación geográfica y sistema 
político). 

10. Загальні відомості про Іспанію. (Información general sobre España:  
situación geográfica y sistema político). 

11. Освіта в Україні: cистема освіти України, вища освіта в Україні. 
(Educación en Ucrania : Sistema de educación en Ucrania, educación superior 
en Ucrania). 

12. Освіта у Іспанії: cистема освіти Іспанії, вища освіта у Іспанії. (Educación 
en España : Sistema de educación en España, educación superior en España). 
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