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– Гаврилова А.В. – ст. викладач  кафедри перекладу Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» 

Робоча програма регламентує: 
– мету дисципліни; 
– зміст навчальної дисципліни, сформований за критерієм «дисциплінарні 

результати навчання»; 
– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 
очікуваних результатів навчання освітньої програми; 
– розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять; 
– узагальнені засоби діагностики рівня сформованості компетентностей; – 

критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів за 
дисципліною; 

– рекомендовані джерела інформації. 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде корисною для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ  

Метою дисципліни є опанування базових теоретичних та практичних 
навичок спілкування іспанською мовою, розуміння структури мови та основних 
граматичних засад. Вдосконалення навичок і умінь практичного володіння 
усною і письмовою мовами і перехід до використання іспанської мови як засобу 
для розширення загального і лінгвістичного кругозору.  
  
  

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
  
                                     Дисциплінарні результати навчання (ДРН)  
Шифр ДРН    

Зміст  
ДРН 1  цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та 
співробітництва;  

ДРН 2  організовувати процес свого навчання й самоосвіти;  
ДРН 3  оцінювати власну навчальну та науково професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 
самовдосконалення;  

ДРН 4  знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному 
колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

ДРН 5  характеризувати теоретичні та практичні аспекти конкретної філологічної 
галузі;  

  
ДРН 6  

застосовувати сучасні методики і технології для забезпечення якості 
наукового дослідження в конкретній філологічній галузі;  

  
ДРН 7  

демонструвати достатній рівень володіння іноземною мовою для здійснення 
успішної комунікації в побутовій, суспільній, навчальній і професійній 
сферах, представляти результати своїх досліджень іноземною мовою;  

  
ДРН 8  

оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 
значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну 
точку зору.  

  
 .  

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ   
  

Назва дисципліни  Здобуті результати навчання  
З1 Українська мова  
  

знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності;  



Б1 Латинська мова  знати й розуміти систему мови, загальні властивості латинської 
мови, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;  

  
  
    

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 
навчальни
х занять 

Розподіл за формами навчання, години  

денна  вечірня  заочна  

Обся
г  

аудиторн
і 
заняття 

самостійн
а робота 

аудиторн
і 
заняття 

самостійн
а робота 

Обся
г  

аудиторн
і заняття 

самостійн
а робота 

лекційні  -  -  -  -  -  -  -  - 
практичні  240  120  120  -  -  240  10  230 
лабораторні -  -  -  -  -  -  -  - 
семінари  -  -  -  -  -  -  -  - 
РАЗОМ  240  120  120  -  -  240  10  230 
5.  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 
ДРН 1 
ДРН 2 
ДРН 3 
ДРН 4 
ДРН 5 
ДРН 6 
ДРН 7 
ДРН 8 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  240 

Тема 1 Сім’я. Знайомство. Родинні стосунки. 
Інтонація. 
Іменник. Рід, число. Узгодження з іншими частинами мови 

16 

Тема 2 На заняттях іспанської мови. Мій інститут.  Майбутня 
професія 
Порядок слів у реченні; узгодження підмета та присудка 

16 

Тема 3 Вивчення іноземних мов. Особливості іспанської мови в 
іспаномовних країнах Латинської Америки. 
Артиклі (означений/неозначений; уживання артиклів та їх 
відсутність; артикль середнього роду “lo”; субстантивація). 

16 

Тема 4 Робочий день. 
Займенники (особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, 
неозначені,  заперечні,  зворотні,  займенник-прикметник, 
займенник “lo”). 

16 

 Тема 5 Вихідний день. 
Прислівники (місце в реченні, ступені порівняння, випадки 
вживання деяких прислівників). 

16 

 Тема 6 Вільний час. Хобі. 
Числівники (кількісні та порядкові; дробові; написання і читання 
дат, конструкції часу). 

16 



 Тема 7 Кімната, меблі. Квартира, інтер’єр 
Прийменники (відмінки, конструкції Preposición +Nombre 
(Infinitivo), прийменникові звороти). 

16 

 Тема 8 Кухня, кухонні прилади. Домашня техніка 
Стверджувальні, заперечні, питальні спонукальні та окличні 
речення 

16 

 Тема 9 Продукти харчування. Приготування їжі, улюблені 
страви. 
Просте речення та його види (неозначено-особові, безособові 
речення). 

16 

Шифри 
ДРН  Види та тематика навчальних занять  

Обсяг 
складових, 

години  
  Тема 10 Традиційна кухня України та Іспанії  

Утворення  складних часів іспанською. Особливості  взаємодії 
іспанських часів. Складне речення: складносурядні та 
складнопідрядні (складнопідрядні речення з підметовими, 
присудковими, додатковими, означальними підрядними 
реченнями, з підрядними реченнями причини часу, мети, місця).  

16  

  Тема 11 Пори року  
Порівняльні ступені окремих частин  іспанської мови.    

16  

  Тема 12 Подорож літаком, поїздом, авто та на кораблі.  
Пасивний стан. Різновиди .  

16  

  Тема 13 Митні та прикордонні формальності.  
Підрядні речення способу дії, порівняльні та наслідкові.   

16  

  Тема 14 У готелі, ресторані, процедура реєстрації, обміну 
грошей.  
Підрядні умовні речення (вживання Modo Subjuntivo та Modo 
Imperativo в умовних реченнях).  

16  

  Тема 15 У місті. Міський транспорт, пошта, магазин, ринок. 
Узгодження часів складнопідрядних речень. Система  
неправильних та відхилених дієслів.    

16  

  РАЗОМ  240  

  
  

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 
університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».  

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 
навчання студента за дисципліною.  



6.1 Шкали  
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок мобільних студентів.  

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»  

Рейтингова  Інституційна  

90…100  відмінно / Excellent  

74…89  добре / Good  

60…73  задовільно / Satisfactory  

0…59  незадовільно / Fail  
Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу НТУ «ДП».  

6.2 Засоби та процедури  
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 
НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 
робочою програмою результатів навчання.  

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 
виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).  

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 
вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 
конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
результатів навчання.  

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни затверджуються кафедрою.   

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 
підсумкового контролю дисципліни подано нижче.   

  
Засоби діагностики та процедури оцінювання  

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ  ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ  

навчальне 
заняття  

  засоби  
діагностики  

процедури  

засоби  
діагностики  

процедури  

  
комплексна 
контрольна  
робота (ККР)  

визначення 
середньозваженого 
результату поточних  
контролів;  

практичні  контрольні  
завдання за 
кожною темою  

виконання завдань 
під час практичних 
занять  



або 
індивідуальне 
завдання  

виконання завдань 
під час самостійної 
роботи  

    
  

  
Під час поточного контролю практичні заняття оцінюються якістю 

виконання контрольного завдання за кожною темою або шляхом виконання 
індивідуального завдання.  

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 
кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.  

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 
занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 
студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.  

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку 
має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 
дисциплінарні результати навчання.  

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 
часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 
завдання.  

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 
складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.  

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 
складової опису кваліфікаційного рівня НРК.  

6.3 Критерії  
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 
описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.  

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 
контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується 
коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 
шкали:  

Оi = 100 a/m,  
де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 
до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 
еталону.  

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 
експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 
рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.  



Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 
НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче).  

  

Загальні критерії досягнення результатів навчання  для 
6-го кваліфікаційного рівня за НРК  

Опис 
кваліфікаційного 

рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

Знання   
 концептуальні 
наукові та практичні 
знання, критичне 
осмислення теорій, 
принципів, методів і 
понять у сфері 
професійної 
діяльності та/або 
навчання  

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність:  
.концептуальних знань;  
.високого ступеню володіння станом питання; 
.критичного осмислення основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні та професійній діяльності  

95-100  

Відповідь містить негрубі помилки або описки  90-94  
Відповідь правильна, але має певні неточності  85-89  
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована  

80-84  

Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена   

74-79  

Відповідь фрагментарна  70-73  
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об'єкт вивчення  

65-69  

Рівень знань мінімально задовільний  60-64  
Рівень знань незадовільний  <60  

 
Опис 

кваліфікаційного 
рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

Уміння/навички  



 поглиблені 
когнітивні та 
практичні 
уміння/навички, 
майстерність та 
інноваційність на 
рівні, необхідному 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач і практичних 
проблем у сфері 
професійної 
діяльності або 
навчання  

Відповідь характеризує уміння:  
.виявляти проблеми;  
.формулювати гіпотези;  
.розв'язувати проблеми;  
.обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

.збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію;  
.використовувати інноваційні підходи до розв’язання 
завдання  

95-100  

  Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності з негрубими помилками  

90-94  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації однієї вимоги   

85-89  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації двох вимог  

80-84  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації трьох вимог  

74-79  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації чотирьох вимог  

70-73  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності при виконанні завдань 
за зразком  

65-69  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком, але з 
неточностями  

60-64  

рівень умінь/навичок незадовільний  <60  
Комунікація  

 донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень, 
власного досвіду та 
аргументації;  
 збір, 
інтерпретація  

Вільне володіння проблематикою галузі.  
Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова:  
.правильна;  
.чиста;  
.ясна;  
.точна;  
.логічна;  
.виразна;  

95-100  

 



Опис 
кваліфікаційного 

рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

та застосування 

даних;  

 спілкування з 
професійних питань,  
у тому числі 
іноземною мовою, 
усно та письмово  

.лаконічна.  
Комунікаційна стратегія:  
.послідовний і несуперечливий розвиток думки;  
.наявність логічних власних суджень;  
.доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням;  
.правильна структура відповіді (доповіді);  
.правильність відповідей на запитання;  
.доречна техніка відповідей на запитання;  
.здатність робити висновки та формулювати пропозиції  

 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами.  
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами.  
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами  

90-94  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги)  

85-89  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги)  

80-84  

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог)  

74-79  

Задовільне володіння проблематикою галузі.  
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог)  

70-73  

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог)  

65-69  

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог)  

60-64  

Рівень комунікації незадовільний  <60  
Відповідальність і автономія  



 управління 
складною технічною 
або професійною 
діяльністю чи  

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на:  
1) управління комплексними проектами, що 

передбачає:  
.дослідницький характер навчальної діяльності,  

95-100  

Опис 
кваліфікаційного 

рівня  

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії  

Показник 
оцінки   

проектами;  
спроможність 
нести  
відповідальність за 
вироблення та 
ухвалення рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 

контекстах;  
формування 
суджень, що 
враховують 
соціальні, наукові та 

етичні аспекти;  
організація та 
керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 

груп;  здатність 
продовжувати 
навчання із значним 
ступенем автономії  

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 
життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 
особисту позицію;  
.здатність до роботи в команді;  
.контроль власних дій;  
2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: .обґрунтування 

власних рішень положеннями нормативної бази 

галузевого та державного рівнів; .самостійність під час 

виконання поставлених завдань;  
.ініціативу в обговоренні проблем;  
.відповідальність за взаємовідносини;  
3) відповідальність за професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп осіб, що передбачає:  
.використання професійно-орієнтовних навичок;  

.використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією;  
.володіння всіма видами навчальної діяльності; 4) 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає:  
.ступінь володіння фундаментальними знаннями;   
.самостійність оцінних суджень;  
.високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок;  
.самостійний пошук та аналіз  джерел інформації  

 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги)  

90-94  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано три вимоги)  

85-89  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано чотири вимоги)  

80-84  

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано шість вимог)  

74-79  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог)  

70-73  



Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог)  

65-69  

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний  60-64  
Рівень відповідальності і автономії незадовільний  <60  

  
  
    

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
  

1. Електронна версія Комплексу навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, має бути розташована на сайті кафедри.   

2. Склад комплексу:  
1) робоча програма дисципліни;  
2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій);  
3) методичне забезпечення практичних занять;   
4) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо:  
– попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням лекцій;  
– розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою;  
5) узагальнені завдання для поточного контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей;  
6) завдання комплексної контрольної роботи;  
7) завдання для після атестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 8) Дистанційна платформа MOODLЕ.  
  
  

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
  

                                                                 Базові  
1. Артуро  Хавіер , Кастро Родрігес  Так говорять  іспанською. Рівні  А1 і А2 у 

рамках  загальноевпропейської системи володіння  іноземною мовою.  
Кондор. Киів , 2016. 144с.  

2. M. Aragon , O. Gil, B. Barquero Pasaporte , Edelsa, Grupo Didascalia, M 2007.  
223 с. 3. Власенко М.  Розмовляйте іспанською мовою. Київ, 2006. 
288с.  
4  
5. Франциска Катро. Uso de  la gramatica espanola: Nivel avanzado/ Edelsa, 
Grupo Didascalia, 2011. 128с.  
6. Анхелес Енсіньяр Uso interactivo del vocabulario: Libro( nivel  A-B1), Edelsa, 
Grupo Didascalia , M 2012. 192 с.  



7. Рейс Моралес Vente : Libro de ejercicios + audio descargable / Edelsa , Grupo 
Didascalia, 2017. 112с.  
                                                    Допоміжні  
  
1. Словник «Easy Learning Spanish Idioms», Harpers Collins Publishers, 2010. 256 с.  
    

Інформаційні ресурси :  
 
3. ELE  y  DELE    [Електроний  ресурс]  –  Режим 

 доступу:  
https://www.facebook.com/groups/1450301721876115       
4. Espaňol  de  America  [Електроний  ресурс]  –  Режим 

 доступу: https://www.facebook.com/groups/Latinamerican spanish.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

«Практичний  курс  четвертої   іноземної (іспанської ) мови» для 
бакалаврів освітньо-професійної програми  

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» зі 
спеціальності 035 Філологія  

  
  
  
  

Розробник:   
Гаврилова Альвіна Валеріївна  
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