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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Підсумкова атестація студентів з іспанської мови, літератури та лінгвістики є формою 

перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів-філологів 

спеціальності 035 ФІЛОЛОГІЯ,  освітній рівень ПЕРШИЙ (бакалаврський), освітня програма 

МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (іспанська), спеціалізація 035.05 РОМАНСЬКІ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) і проводиться у формі комплексного іспиту. Для його 

проведення організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та 

екзаменаторів. Комісія створюється щорічно і діє протягом календарного року. 

Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх готовності до 

практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшого саморозвитку й 

самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час підготовки до 

комплексного екзамену, допомагає систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, 

отримані в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

До складання комплексного іспиту допускаються студенти, які виконали усі вимоги 

навчального плану та програм з усіх практико-орієнтованих мовних предметів (практика 

усного та писемного мовлення, практична фонетика, практична граматика), з теоретичних 

курсів літератури, фонетики, граматики, основ романістики, історії мови, лексикології, 

стилістики, методики викладання іспанської мови та пройшли відповідну виробничо-

практичну підготовку під час усіх видів практик. 

На комплексний іспит виносяться питання, найбільш важливі для виявлення рівня 

теоретичної та методичної компетенції майбутнього філолога, вчителя іспанської мови та 

літератури. Завдання на іспиті підібрані та сформульовані на основі фахових 

компетентностей, що сформувалися у процесі навчання з фаху. З метою підвищення 

ефективності програми як навчально-методичного документа до неї також включені списки 

орієнтовних теоретичних питань та рекомендованої літератури. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що висуваються до студентів 

на випускному іспиті, з метою виявлення різнобічних і глибоких знань із циклу фахових 

дисциплін. На комплексному іспиті оцінка сформованості вмінь проводиться опосередковано, 

критерії її визначення – правильність уявлень студента про функціональний характер того чи 

іншого вміння, демонстрація мовної та предметної компетенції, застосування набутих знань 

до конкретних контекстів. Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати набуті знання 

на практиці, розкривати закономірності еволюції мовних одиниць і категорій з умінням 

виокремити етапи тих чи інших наукових парадигм. 

Комплексний іспит передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, 

комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої та професійної компетенції, наявності у студентів 

розвинених мовленнєвих навичок говоріння, письма, аудіювання та читання іспанською 

мовою, ґрунтовних знань про мову, літературу і романське мовознавство, а також умінь 

реалізовувати ці знання в майбутній професійній діяльності. 

На іспиті перевіряється сформованість таких компетенцій (згідно з освітньо-

професійною програмою): ЗК-2,3,4,5,6,10,12,15; ФК-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, а також 

досягнення таких програмних результатів навчання: ПРН-1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація випускників за спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ, освітній рівень ПЕРШИЙ 

(бакалаврський), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (іспанська), спеціалізація 035.05 

РОМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) здійснюється за допомогою засобів 

об’єктивного контролю ступеня досягнення цілей освітньо-професійної підготовки. 

Діагностика якості підготовки бакалаврів здійснюється під час атестації бакалаврів у терміни, 

що передбачені навчальним планом. 

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок 

випускників, передбачених спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ, освітній рівень ПЕРШИЙ 

(бакалаврський), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (іспанська), спеціалізація 035.05 
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РОМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) з використанням методів 

комплексної діагностики. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби 

об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є 

змістовні модулі дисциплін. 

Атестація якості підготовки бакалавра за спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ, освітній 

рівень ПЕРШИЙ (бакалаврський), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (іспанська), 

спеціалізація 035.05 РОМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) щодо 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підгoтовки вимогам освітньої програми 

здійснюється після виконання студентами навчального плану у повному обсязі 

Екзаменаційною комісією вищого навчального закладу з цього фаху. Голову та склад ЕК 

затверджує Вчена рада Університету.  

 

Процедура  комплексного іспиту з іспанської мови, літератури та лінгвістики 

 

До початку іспитів на основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки готуються матеріали та створюються 

екзаменаційні білети. 

Комплексний екзамен з фахових дисциплін бакалаври складають за розробленими і 

затвердженими екзаменаційними матеріалами, які спрямовані на виявлення у студентів 

загальнотеоретичних знань, вміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу 

при вирішенні практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. Питання 

охоплюють увесь зміст програми з дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й 

проблемно-пошуковий характер. 

Іспит проводиться фаховою іноземною мовою. Під час відповіді студента помилки й 

неточності не виправляються, недоліки відповіді заносяться до протоколу. Усі члени комісії 

слухають і оцінюють кожного відповідаючого, задають додаткові й перевірочні питання. 

Після відповіді останнього студента, комісія радиться щодо оцінювання кожного 

студента на основі індивідуально виставлених рейтингів по кожному компоненту відповіді. 

Іспит закінчується оголошенням фінального рейтингу кожного студента. 

 

 

Загальний зміст комплексного іспиту 

 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння іноземною мовою на 

базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог (близько 4500 лексичних одиниць для 

вживання в продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності). Компетентнісні 

вимоги до цього рівня володіння мовою такі: 

 Студент може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і 

розпізнавати імпліцитне значення. 

 Може висловлюватись спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком 

засобів вираження. 

 Може ефективно користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. 

 Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме 

володіння граматичними структурами, конекторами та необхідним лексичним мінімумом. 

Студенти повинні також володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами 

іноземної мови, вміти правильно реалізовувати цю норму в різних видах мовленнєвої 

діяльності та в різних комунікативних ситуаціях. 

Для підтвердження професійної компетенції студент повинен продемонструвати 

достатньо високий рівень знань і умінь із теоретичних дисциплін (основ романістики, 

літератури, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології, історії мови і 

стилістики), володіння базовою термінологією, вміння визначати, описувати та 

диференціювати мовні явища різними лінгвістичними методами. 
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Організація і робота екзаменаційної комісії 

 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації – комплексних 

екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт та діє протягом календарного року як єдина для 

денної, заочної форм навчання та екстернату з кожної спеціальності.  

 До складу комісії входять викладачі випускаючих та профільних кафедр, провідні 

фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше ніж за місяць до початку 

роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором.  

Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про оцінку, а також про присвоєння випускнику освітнього рівня та 

кваліфікації, видачу йому документа про освіту і кваліфікацію приймається на закритому 

засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали 

участь у засіданні. Голос голови ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

- оцінки складання комплексного екзамену; 

- запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

- окремі думки членів ЕК; 

- здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

- назва документа про освіту і кваліфікацію, який видається випускнику; 

- інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. Результати 

кваліфікаційного іспиту визначаються рейтингами за 100-бальною системою та оголошуються 

того ж дня після оформлення протоколів засідання ЕК. 

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до навчального відділу. 

У звіті аналізується уміння випускників застосовувати знання при вирішенні виробничих 

проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, рекомендації щодо вдосконалення навчального 

процесу. Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на засіданні ради 

Інституту. 

 

 

ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Дисципліни, що виносяться на комплексну атестацію 

 

№  

з/п 

Шифр навчальної 

дисципліни за 

ОПП 

Дисципліна, що виноситься на комплексну атестацію 

 

1 ОДФ.1 Основи романістики 

2 ОДФ.6 Практична фонетика 

3 ОДФ.7 Практична граматика 

4 ОДФ.9 Теоретична фонетика 

5 ОДФ.10 Історія іспанської мови 

6 ОДФ.11 Лексикологія іспанської мови 

7 ОДФ.12 Теоретична граматика 

8 ОДФ.13 Стилістика іспанської мови 

9 ОДФ.14 Світова література: Історія зарубіжної літератури. Література 

Іспанії та Латинської Америки 

 

Процедура проведення іспиту 

 

Комплексний екзамен з іспанської мови, літератури та лінгвістики проводиться у формі 

усної співбесіди згідно з вказаними у білетах завданнями. 
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Структура екзаменаційного білета 

 

І. Читання, переклад, переказ прочитаного тексту та виконання практичного завдання з 

підведеним теоретичним підґрунтям та детальною експлікацією задіяних процесів та мовних 

явищ за змістом тексту. 

ІІ. Висвітлення питання з зарубіжної літератури. 

III. Розмовна тема у вигляді комунікативної ситуації. 

 

Перше питання білета пов’язане з опрацюванням автентичного тексту іспанською 

мовою (не більше 1200 др. знаків). Текст стосується тематики тих розділів, які були у 

програмі навчання бакалаврів. Його потрібно уважно прочитати, зрозуміти його основну 

думку та бути готовим переказати текст. У тексті означено уривок для читання вголос і 

перекладу на рідну мову. Завдання до тексту пов’язане з висвітленням фонетичних, 

граматичних, лексичних чи стилістичних явищ, наявних у проаналізованому тексті, із 

наведенням прикладів відмінювання, вживання, класифікацій тощо або розкриття зазначеної 

мовознавчої проблеми. Таким чином, опрацювання цього тексту дозволяє оцінити 

сформованість перевірку фахової компетенції бакалавра-філолога а саме, фонетичну, 

граматичну, перекладацьку та комунікативну компетенцію, зокрема знання базової 

термінології та основних лінгвістичних понять іспанської мови, характеристики різних 

мовних одиниць, сформованість науково-практичних навичок аналізу усіх рівнів іспанської 

мови, уміння аналізувати мовознавчі та літературознавчі проблеми. 

 Екзаменаційні тексти додаються. 

Друге питання  білета забезпечує перевірку літературознавчої компетенції студента, 

представленою системою ґрунтовних знань про періоди розвитку зарубіжної літератури, її 

представників та творів.  

Третє питання білета стосується всебічного розкриття студентом комунікативної 

ситуації згідно з тематикою: 

І. Особистісна сфера 

 Повсякденне життя і його проблеми. 

 Характер людини. 

 Здоровий спосіб життя. 

 Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. 

 Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії. 

 Значення спорту в нашому житті.  

 Проблема людських стосунків. 

 Обов’язки та права людини. 

ІІ. Публічна сфера 

 Навколишнє середовище. 

 Подорожі, екскурсії. 

 Культура і мистецтво в Україні та Іспанії.   

 Засоби масової інформації. 

 Молодь і сучасний світ. 

 Людина і довкілля. 

 Науково-технічний прогрес. 

 Іспанія у світовій спільноті. 

 Свята, знаменні дати, події в Україні та Іспанії. 

 Традиції та звичаї в Україні та Іспанії. 

 Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 

 Визначені об’єкти  історичної та культурної спадщини України та Іспанії.  

ІІІ. Освітня сфера 

 Освіта, навчання, виховання. 

 Університетське життя. 

 Улюблені навчальні предмети. 
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 Система освіти в Україні та Іспанії. 

 Іноземні мови у житті людини.  

 Навчання за кордоном 

 

 

 

 

Зразок екзаменаційного білету 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут філології 

 

Погоджено 

Проректор з науково-методичної  

та навчальної  роботи 

_________    Олексій ЖИЛЬЦОВ  

«        »  ___________________  2021 р. 

  

спеціальність 

освітній рівень 

спеціалізація 

освітня 

програма 

035 Філологія 

перший (бакалаврський) 

035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)  

Мова і література (іспанська) 

 

Комплексний екзамен 

з іспанської мови, літератури та лінгвістики 

 

Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Exprese su opinión acerca del contenido del texto recién leído. Reflexione sobre las 

etapas principales del desarrollo histórico de España. Analice las características generales del 

presente de indicativo. Висловіть свою думку щодо змісту прочитаного тексту. Основні етапи 

історичного розвитку Іспанії. Загальна функціональна характеристика теперішнього часу 

дійсного способу дієслова.  

2. Постмодернізм як культура постіндустріального суспільства. Ознаки 

постмодернізму в романі У. Еко «Ім’я Рози». 

3. Reflexione sobre el carácter español, cómo se distingue de los demás europeos. 

Розкажіть про характер іспанців, чим вони відрізняються від решти європейців. 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

протокол  №7  від «10» лютого 2021 р. 

Завідувач кафедри __________  Русудан МАХАЧАШВІЛІ  

 

*Примітка. На випадок продовження карантинних заходів із запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, можливе уточнення особливостей проведення підсумкової атестації. Див. 

(Додаток 1.) 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

При виставленні підсумкової оцінки за екзамен усі складові питання вважаються 

практично рівноцінними. Кількість балів за екзамен обчислюється як сума з усіх отриманих 

балів за відповіді на три питання екзаменаційного білета. 

 Відповіді на перше та друге питання оцінюються за 30-бальним рейтингом. Відповідь 

на третє питання може бути оцінена максимально у 40 балів, з яких 20 балів – це максимальна 

оцінка монологічного висловлення студента із запропонованої комунікативної ситуації, 20 

балів – максимальна оцінка продемонстрованих комунікативних компетентностей під час 

відповідей на запитання екзаменаторів стосовно розмовної теми, що обговорюється. 

Кожен екзаменатор веде протокол оцінювання, робить нотатки помилок студента під 

час усної відповіді та підраховує бали за кожен компонент білета. Під час відповіді 

екзаменатори не зобов’язані вказувати на мовні й мовленнєві помилки студента, але можуть 

виправляти ті помилки, які унеможливлюють успішну відповідь. Після відповідей студентів 

екзаменаційна комісія зводить до середнього арифметичного індивідуальні бали кожного 

члена комісії та виводить загальний рейтинг за відповіді на усі завдання за 100-бальною 

шкалою шляхом визначення суми отриманих балів. Оцінка за іспит є колегіальним рішенням 

усіх членів на підставі обчислених рейтингів. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії  користуються 

такими вимогами й критеріями: 

 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Рейтингова 

оцінка 

Критерії оцінювання 

90-100 А Відмінний рейтинг має студент, який продемонстрував всебічні, 

систематичні й глибокі знання програмового матеріалу, вільно 

володіє спеціальною термінологією, викладає матеріал 

послідовно, правильно застосовує теоретичні знання з усіх 

фахових дисциплін для розв’язання практичних завдань; уміє 

розробляти методику вирішення дослідницьких проблем, 

використовуючи при цьому новітні досягнення мовознавства і 

літературознавства;  

82-89 

 

В 

 

Відповідь студента демонструє всебічні, систематичні й глибокі 

знання програмового матеріалу, вільне володіння спеціальною 

термінологією, матеріал викладено послідовно, із застосованням 

теоретичних знань з різних дисциплін для розв’язання 

практичних завдань; припускається 1-2 неточності у викладенні 

матеріалу, які не призводять до помилкових висновків і рішень 

 

 

75-81 

 

 

С 

Студент достатньо розкриває основний зміст теоретичних 

питань, володіє навичками лінгвістичного й літературознавчого 

аналізу, вміє теоретично обґрунтувати й застосувати набуті 

знання з мовознавства і літературознавства; правильно 

використовує професійну термінологію, не допускає у відповіді 

грубих помилок; можливі 3-4 неточності у використанні 

спеціальної термінології, несуттєві помилки у висновках, 

узагальненнях, які не спотворюють зміст відповіді 

69-74 D 

 

Студент в основному правильно відповідає на питання, але 

викладає матеріал неповно, не завжди послідовно; відчуває певні 

труднощі у застосуванні теоретичного матеріалу для виконання 

практичних завдань; помиляється в застосуванні професійної 

термінології 

 

60-68 

 

Е 

Студент коротко, схематично, але в основному правильно 

відповідає на питання; викладає матеріал неповно, не завжди 
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послідовно; відчуває певні труднощі у застосуванні теоретичного 

матеріалу для виконання практичних завдань; помиляється в 

застосуванні професійної термінології 

1-59 

 

F Незадовільний рейтинг отримує студент, який не може розкрити 

основний зміст теоретичних питань, не володіє навичками 

застосування набутих знань для  виконання практичних завдань; 

не володіє професійною термінологією; допускає грубі помилки 

в остаточних висновках 

 

Орієнтовні питання з теоретичних дисциплін, винесених на атестацію 

 

1. La noción de las lenguas romances. El contenido del término “Romania” (Поняття  

романських  мов.  Зміст  терміна  “Романія”). 

2. Las etapas del desarrollo de la lengua latina. La noción del latín vulgar (Етапи розвитку 

латинської мови. Поняття народної латини). 

3. Los factores de la diferenciación del latín vulgar y su transformación en las lenguas 

romances (Чинники диференціації народної латини та перетворення її на романські мови).  

4. Los primeros vestigios escritos de las lenguas romances (Перші писемні свідоцтва 

романських мов). 

5. La periodización del desarrollo de la lengua castellana (Періодизація розвитку 

іспанської мови). 

6. El analitismo y la simplificación como los rasgos básicos de la evolución del español 

(Аналітизм і спрощення як головні риси еволюції іспанської мови). 

7. Las reglas de la fonotáctica española (Правила фонотактики іспанської мови). 

8. Los tipos del acento en la lengua española (Типи наголосу в іспанській мові). 

9. Los diptongos y triptongos. Su clasificación (Дифтонги і трифтонги. Їх класифікація). 

10. La estructura del sintagma nominal. Las clases léxico-semánticas del sustantivo, sus 

categorías gramaticales (Фунціонально-структурна характеристика іменникової синтагми. 

Лексико-семантичні класи іменника, його граматичні категорії). 

11. Las clases de los pronombres españoles. (Граматичне значення займенника. Лексико-

граматичні розряди займенника). 

12. La estructura del sintagma adjetivo. Sus categorías gramaticales (Функціонально-

структурна характеристика прикметникової синтагми. Граматичні категорії прикметника). 

13. La estructura del sintagma preposicional, las clases de las preposiciones 

(Функціонально-структурна характеристика прийменникової синтагми, класи прийменників). 

14. La estructura del sintagma verbal. Las categorías gramaticales del verbo 

(Функціонально-структурна характеристика дієслівної синтагми. Загальна характеристика 

граматичних категорій дієслова). 

15. Los tiempos de Indicativo y su concordancia en las oraciones (Система часів дійсного 

способу. Узгодження часів). 

16. El modo subjuntivo, su empleo en las oraciones simples y compuestas. (Загальна 

функціональна характеристика вживання субхунтива в реченнях простих і складних). 

17. El modo Imperativo (Загальна характеристика наказового способу). 

18. La categoría gramatical de la voz. El proceso de formación de voz pasiva en el idioma 

español. (Утворення пасивного стану в іспанській мові). 

19. La clasificación general de las oraciones por su complejidad: oraciones simples y 

compuestas. (Класифікація речень за структурою: прості і складні речення та їх типи). 

20. Las oraciones compuestas coordinadas y sus tipos (Складносурядні речення і їх типи). 

21. Las oraciones compuestas subordinadas y sus tipos (Складнопідрядні речення та їх 

типи). 

22. Los tipos de la formación de palabras en la lengua española (Загальна характеристика 

типів словотвору в іспанській мові). 

23. La diferencia entre los arcaísmos y los neologismos (Порівняльна характеристика 

архаїзмів та неологізмів). 
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24. Los elementos jergales de la lengua española (Загальна характеристика жаргонізмів в 

іспанській мові). 

25. La clasificación de los fraseologismos en el español (Класифікація фразеологізмів в 

іспанській мові). 

26. Los recursos expresivos del español: los tropos y figuras. (Загальна характеристика 

виражальних засобів іспанської мови. Тропи та фігури). 

27. La clasificación de los estilos funcionales del español. Los rasgos característicos de uno 

de éstos (Класифікація функціональних стилів іспанської мови. Категоріальні риси одного з 

них на вибір). 

28. El análisis comparativo de los rasgos del Romanticismo y Realismo en la literatura. Los 

más famosos representantes de estas corrientes en la literatura española y latinoamericana 

(Порівняльний аналіз рис Романтизма і Реалізма в літературі. Найвідоміші представники цих 

течій в літературі Іспанії та Латинської Америки). 

29. El modernismo hispanoamericano y su influencia en la literatura europea. La obra de 

Rubén Darío (Іспаноамериканський модернізм і його вплив на європейську літературу. 

Творчість Рубена Даріо). 

30. Las generaciones literarias de españa del siglo XX: el análisis comparativo, los 

representantes más famosos (Літературні генерації Іспанії ХХ ст.: порівняльний аналіз, 

найвідоміші представники). 

 

Орієнтовний перелік комунікативних ситуацій 

1. Reflexione sobre el carácter español, como se distingue de los demás europeos. 

(Розкажіть про характер іспанців, чим вони відрізняються від решти європейців.)  

2. Describa el día ordinario de un estudiante. (Опишіть звичайний день студента.) 

3. Expresa su opinión sobre el cine español contemporáneo. (Висловте свою думку щодо 

сучасного іспанського кіно.) 

4. ¿Cuáles son los medios para viajar más populares? ¿Qué ventajas y deventajas tienen? 

(Які засоби транспорту  при подорожуванні є найпопулярнішими? Які в них позитивні та 

негативні сторони?) 

5. Cuente de que se consta la dieta Mediterránea y que peculiaridades supone. (Розкажіть 

про Середземноморську дієту, які продукти включає та які її особливості.) 

6. ¿Cómo es la casa de sus sueños? (Яким є будинок Ваших мрій?) 

7. ¿Por qué es importante viajar? Cuéntenos las ventajas que ofrecen los viajes: el 

desarrollo personal, el conocimiento del mundo, etc. (Чому важливо подорожувати? Які цінності 

та переваги мають подорожі для особистісного розвитку та для пізнання світу?). 

8. Sabemos que nuestro medio ambiente se encuentra en peligro. Reflexione sobre las 

amenazas que existen no sólo para ecosistemas, sino para todos los humanos. (Ми знаємо, що наше 

довкілля знаходиться в небезпеці. Розкажіть про екологічні загрози, що існують не тільки для 

навколишнього середовища, але й та для людства). 

9. Reflexione sobre los estilos del arte en general y en pintura en particular. Nombra los 

pintores españoles más famosos. (Розкажіть про напрями в мистецтві загалом та в 

образотворчому мистецтві зокрема. Назвіть найвідоміших іспанських художників.) 

10. Cuente sobre la posición geográfica y el clima de España. (Розкажіть про географічне 

положення та клімат Іспанії.) 

11. Cuente si está de acuerdo que hoy en día existen muchos tipos de familias a pesar de la 

tradicional. ¿Qué es la familia moderna? (Розкажіть чи згодні Ви з тим, що зараз існує багато 

«видів» сімей. Що таке сучасна родина?) 

12. Piense en el trabajo ideal. ¿Cuáles son los criterios que lo definirían? (Подумайте про 

ідеальну роботу. За якими критеріями ви б її для себе визначили) 

13. Dé consejos de cómo prepararse para una entrevista de trabajo. (Дайте поради щодо 

того як підготуватися до співбесіди.) 

14. Hoy está muy de moda hablar de las diferencias generacionales (X, Y, Z). Háblenos de 

diferencias que hay entre las generaciones: tus abuelos, padres, amigos. (Сьогодні дуже модно 
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говорити про різницю поколінь (покоління X, Y, Z). Розкажіть нам, яку різницю ви бачите між 

представниками різних поколінь (вашими дідусями, батьками, друзями). 

15. Describa su media naranja ideal (apariencia y rasgos de carácter). (Опишіть свою 

ідеальну другу половинку (зовнішність та риси характеру). 

16. Cuéntenos sobre problemas de personas con discapacidad. Partiendo de la película 

española “Campeones” reflexione sobre un enfoque diferente de estos problemas. (Розкажіть про 

проблеми людей з обмеженими можливостями. На прикладі іспанського фільму «Чемпіони» 

можна переконатися, що і до цих проблем можна підійти по-іншому). 

17. Zara, la moda española triunfa en el mundo. Cuéntenos lo que sabe sobre esta marca de 

ropa popular y su fundador, Amancio Ortega. (Zara – найуспішніший в світі іспанський бренд. 

Розкажіть, що ви знаєте про цей популярний бренд одягу та  його засновника, Амансіо 

Ортега). 

18. Díganos su opinión sobre los riesgos y peligros de las redes sociales ¿Son realmente 

peligrosas y por qué? (Дайте свою оцінку ризикам та небезпекам соцмереж. Чи дійсно вони 

небезпечні і чому?) 

19. Reflexione sobre estereotipos verdaderos y falsos sobre España y los españoles. 

(Розкажіть про правдиві та уявні стереотипи про Іспанію та іспанців). 

20. Reflexione sobre sus aficiones. (Розкажіть про свої хобі.) 

21. Describa sus vacaciones ideales. (Опишіть свій ідеальний відпочинок, канікули.) 

22. España es uno de los destinos favoritos de los turistas de todo el mundo. ¿Qué sabemos 

sobre este país? ¿Por qué atrae a tantos turistas? (Іспанія - один з найпопулярніших туристичних 

напрямків. Що ми про це знаємо? Чому країна настільки приваблива для туристів). 

23. Exprese su opinión sobre cómo los libros influyen a la gente. Dé nombres de los 

escritores españoles más famosos. (Висловіть власну думку щодо того як книги впливають на 

людей. Назвіть найвидатніших іспанських письменників.) 

24. Describa las fiestas más populares en España. (Опишіть найвідоміші свята Іспанії) 

25. Reflexione sobre las medicinas alternativas de hoy. (Розкажіть про сучасні 

альтернативні методи лікування.) 

26. ¿Qué hay que hacer para mantenerse saludable? (Що необхідно робити щоб 

залишатися здоровим?) 

27. Exprese su opinión sobre los deportes más populares en España y en el mundo en 

general. (Висловіть власну думку щодо найпопулярніших видів спорту ві Іспанії та у всьому 

світі.) 

28. Reflexione sobre sus gustos gastronómicos y describa su plato favorito. (Розкажіть про 

власні гастрономічні вподобання та опишіть свою улюблену страву.) 

29. Elabore su opinión sobre donde es mejor vivir: en un apartameto o en una casa privada. 

(Висловіть власну думку щодо де краще жити: у квартирі чи у приватній домівці.) 

30. Reflexione sobre la vida y la obra de algún pintor@ hispanohablante. (Розкажіть про 

життя та творчість якогось іспаномовного митця/ мисткині). 

 

 

Орієнтовні питання до із зарубіжної літератури 

 

1. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 

2. Давньогрецький театр та його особливості. Поняття про драму, трагедію і комедію. 

«Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне відлуння трагедії 

«Прометей прикутий». 

3. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів. Вергілій і 

Гомер. 

4. Загальна характеристика французького героїчного епосу. «Пісня про Роланда»: 

історична основа, сюжет, проблематика та система образів.  

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» – філософсько-художній синтез 

середньовічної культури. Особливості сюжету і композиції. Проблеми людського буття, 
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моралі й вищої справедливості в розповідях і роздумах про долі окремих персонажів (на 

матеріалі «Пекла»). 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та трагікомічна 

епопея іспанського життя. Значення твору для розвитку нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В. Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність трагедії 

«Гамлет». 

8. Ознаки бароко у філософській драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». 

9. Ознаки класицизму у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». 

10. Просвітницькі ідеї в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо». Художня своєрідність 

образу головного героя.  

11. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії Й.В. Гете 

«Фауст». 

12. Романтизм як літературно-мистецький напрям ХІХ століття: естетичні, 

філософські та соціально-історичні чинники, характерні ознаки, течії, представники. 

13. Ознаки романтизму у казці Е.Т.А. Гофмана «Малюк Цахес на прізвисько 

Циннобер». 

14. Реалізм як літературно-мистецький напрям ХІХ століття: естетичні, філософські та 

соціально-історичні чинники, характерні ознаки, представники. 

15. Ідейно-художня своєрідність французького реалізму (на прикладі повісті О. де 

Бальзака «Гобсек»).  

16. Творчість французьких поетів-символістів (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме). 

«Музика вірша» і «пейзажі душі» у ліриці П. Верлена. 

17. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

(на матеріалі драми Г. Ібсена «Ляльковий дім»). 

18. Постулати теорії естетизму О. Вайльда та їхня інтерпретація в романі «Портрет 

Доріана Грея». 

19. Модернізм як втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Авангардизм 1910-

20-х рр. і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, 

дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). 

20. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. Кафки 

«Перевтілення». 

21. Проблематика та система образів роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», 

традиції світової літератури у творі. 

22. Метод «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса (на прикладі есею «Джакомо 

Джойс»). 

23. Постмодернізм як культура постіндустріального суспільства. Ознаки 

постмодернізму в романі У. Еко «Ім’я Рози». 

 

Документи про освіту та кваліфікацію 

 

Здобувачі першого (бакалаврського) освітнього  рівня, які успішно пройшли атестацію, 

отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої освіти за відповідною освітньою 

програмою та кваліфікації бакалавра. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку при складанні комплексного іспиту, 

відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна література 

 

1. Баршак М.А. Практическая фонетика. М.: Высш. школа, 1989. 

2. Виноградов В.С. Лексикология испанского языка. М., 1994. 

3. Серебрянська А.О., Підіпригора Ю.Г. Граматика іспанської мови: граматичний аналіз. - 

К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002. -127 с. 
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4. Botrel Jean-François. Libros y lectores en la España del siglo XІX. – RENNES, JFB, 2008 

5. Canavaggio Jean. Historia de la literatura española. El siglo XX. – M: Ariel, 2015. 

6. Guitlitz A. Curso de lexicología de la lengua española contemporánea. M., 1974. 

7. Litvinenko E.V. Historia de la lengua española. К., 1982 

8. Sánchez Prado, Ignacio M. América Latina en la "literatura mundial". – M: Ariel, 2006 

 

Додаткова література 

 

9. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка 

Морфология и синтаксис частей речи). М.: Высш. школа, 1972. 

10. Данилич В.С., Скробот А.И. Методические указания к изучению теоретической 

фонетики испанского языка. К.: КГПИИЯ, 1988. 

11. Данилич В.С. Становлення національної мови Іспанії (за пам’ятками писемності ХІІ – 

першої чверті ХУІ ст.). Монографія. – К.: КНЛУ, 2007.  

12. Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка. К.: Вища школа, 1976 (на испанском 

языке).  

13. Cerrolaza Gili O., Diccionario práctico de gramática. Madrid, Edelsa, 2005. 

14. Garcia de Diego, Vicente. Gramatica historica espanola. – Madrid: Gredos, 2006. 

15. Gómez Torrego L., Gramática didáctica del español. Madrid, Ediciones SM, 1997.  

16. Ivanitskaya A. Lexicología práctica de la lengua española. K.: Вища школа, 1989. 

17. Lapesa, Rafael. Historia de la lengua espanola. – Madrid: Gredos, 1995.  

18. Moral del Rafael. Historia de las Lenguas Hispanicas. – Barcelona: La Espiga, 2009. 

19. Nueva gramática de la lengua española. Manual RAE. – Madrid, Espasa, 2012. 

20. Quilis, Antonio. Historia de la lengua espanola. – Madrid: Aguilar, 2007.  

21. Shishkova T., Popok J. Estilística de la lengua española. Minsk, 1989. 

22. Vicioso C., Cuaderno Lengua y Literatura. Bachillerato. Gramatica II. Analisis de la oracion 

compuesta. – Madrid, E.C.E., 2008  

23. Vicioso C., Cuaderno Lengua y Literatura. Gramatica I. Analisis de la oracion simple. – 

Madrid, E.C.E., 2008.  

24. Vorónina M.M. Antología de la lexicología de la lengua española. K., 1977. 

 

Посібники та навчальна література із зарубіжної літератури 

 

1. Бітківська Г.В., Динниченко Т.А. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. 

Практикум. К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. 160 с. 

2. Зарубежная литература ХХ века: Учебн. для вузов / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2000. 

3. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. / Прокаєв Ф. та 

ін. К.: Вища школа, 1994. 

4. Ковбасенко Ю.І. Антична література. Навчальний посібник. К.: КУБГ, 2012. 

5. Ковбасенко Ю.І. Література Середньовіччя. К.: КМПУ, 2009. 

6. Ковбасенко Ю.І. Література Просвітництва. Тема. На допомогу вчителю зарубіжної 

літератури. 2001. № 1. 

7. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. К., 1997. 

8. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії. Харків, 2003. 

9. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Харків: Веста: 

Ранок, 2003. 

10. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. К.: Либідь, 2001. 

11. Тверітінова Т.І., Шовкопляс Г.Є. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Частина І: 

доба романтизму. К.: КУБГ, 2018. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Програма дистанційного проведення комплексного іспиту з іспанської мови, літератури 

та лінгвістики в умовах пандемії COVID-19 

 

Дистанційна форма проведення комплексного екзамену з іспанської мови, літератури 

та лінгвістики в умовах пандемії COVID-19 відбуватиметься протягом одного дня із 

застосуванням платформи Google Meet та Moodle у три етапи: 

1. Підключення студентів до платформи Google Meet із корпоративного аккаунту та 

ідентифікація особи шляхом пред’явлення паспорту в режимі онлайн, що 

фіксується секретарем. 

2. Виконання тесту з теоретичних дисциплін, винесених на атестацію, на платформі 

Moodle у режимі онлайн. 

3. Представлення розмовної теми в запропонованій комунікативній ситуації і 

подальше її обговорення з екзаменаторами на платформі Google Meet. 

Тест на платформі Moodle складається з 50 питань різних рівнів складності таких 

типів: альтернативного вибору, множинного вибору з однією правильною відповіддю, 

множинного вибору з декількома правильними відповідями, питань на відповідність. Час 

виконання – 60 хвилин.  

 

Орієнтовна тематика теоретичних питань тесту: 

 

 Етапи розвитку латинської мови. Поняття народної латини. Поняття романських мов. 

 Чинники диференціації народної латини та перетворення її на романські мови. 

 Перші писемні свідоцтва романських мов. 

 Періодизація розвитку іспанської мови. 

 Аналітизм і спрощення як головні риси еволюції іспанської мови. 

 Правила фонотактики іспанської мови. 

 Типи наголосів іспанської мови. 

 Дифтонги і трифтонги, їх класифікація. 

 Іменник. Його граматичні категорії та лексико-семантичні розряди. Іменникова синтагма. 

 Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Прикметникова синтагма. 

 Граматичні класи займенників.  

 Прийменник. Прийменникова синтагма. 

 Дієслово. Дієслівна синтагма. 

 Граматичні категорії дієслова: час, спосіб, особа, число, стан.  

 Система часів індикатива та субхунтива.  

 Загальна граматична характеристика неособових форм дієслова. 

 Утворення пасивного стану в іспанській мові. 

 Просте речення. Типи речень. Порядок слів у простому реченні.  

 Складне речення. Складносурядне речення. Типи та вживання в іспанській мові.  

 Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання в іспанській мові. 

 Типи іспанського словотвору. 

 Архаїзми та неологізми. 

 Терміни та жаргонізми. 

 Класифікація фразеологічних одиниць. 

 Тропи і фігури. 

 Функціональні стилі іспанської мови та їх характеристики. 

 Риси Романтизма і Реалізма в літературі. Найвідоміші представники цих течій в літературі 

Іспанії та Латинської Америки та їх твори. 
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 Іспаноамериканський модернізм і його вплив на європейську літературу. Творчість Рубена 

Даріо. 

 Літературні генерації Іспанії ХХ ст.: найвідоміші представники, їх твори. 

 

 

Орієнтовні питання до тесту із зарубіжної літератури 

 

1. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, художні особливості. 

Гомерівське питання. 

2. Давньогрецький театр та його особливості. Поняття про драму, трагедію і комедію. 

«Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне відлуння трагедії 

«Прометей прикутий». 

3. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів. Вергілій і Гомер. 

4. Загальна характеристика французького героїчного епосу. «Пісня про Роланда»: історична 

основа, сюжет, проблематика та система образів.  

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» – філософсько-художній синтез 

середньовічної культури. Особливості сюжету і композиції. Проблеми людського буття, 

моралі й вищої справедливості в розповідях і роздумах про долі окремих персонажів (на 

матеріалі «Пекла»). 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та трагікомічна епопея 

іспанського життя. Значення твору для розвитку нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В. Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність трагедії 

«Гамлет». 

8. Ознаки бароко у філософській драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». 

9. Ознаки класицизму у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». 

10. Просвітницькі ідеї в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо». Художня своєрідність образу 

головного героя.  

11. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії Й.В. Гете «Фауст». 

12. Романтизм як літературно-мистецький напрям ХІХ століття: естетичні, філософські та 

соціально-історичні чинники, характерні ознаки, течії, представники. 

13. Ознаки романтизму у казці Е.Т.А. Гофмана «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер». 

14. Реалізм як літературно-мистецький напрям ХІХ століття: естетичні, філософські та 

соціально-історичні чинники, характерні ознаки, представники. 

15. Ідейно-художня своєрідність французького реалізму (на прикладі повісті О. де Бальзака 

«Гобсек»).  

16. Творчість французьких поетів-символістів (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме). «Музика 

вірша» і «пейзажі душі» у ліриці П. Верлена. 

17. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на 

матеріалі драми Г. Ібсена «Ляльковий дім»). 

18. Постулати теорії естетизму О. Вайльда та їхня інтерпретація в романі «Портрет Доріана 

Грея». 

19. Модернізм як втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Авангардизм 1910-20-х рр. 

і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, 

експресіонізм, сюрреалізм). 

20. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. Кафки 

«Перевтілення». 

21. Проблематика та система образів роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції 

світової літератури у творі. 

22. Метод «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса (на прикладі есею «Джакомо Джойс»). 

23. Постмодернізм як культура постіндустріального суспільства. Ознаки постмодернізму в 

романі У. Еко «Ім’я Рози». 
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Зразки тестових завдань: 

 

 

 
 

 

  
 

Розмовна тема обирається на платформі Moodle у форматі тестового завдання «Есе». 

Запропоновані теми представлені в таких комунікативних ситуаціях: 

1. Reflexione sobre el carácter español, como se distingue de los demás europeos. 

(Розкажіть про характер іспанців, чим вони відрізняються від решти європейців.)  

2. Describa el día ordinario de un estudiante. (Опишіть звичайний день студента.) 

3. Expresa su opinión sobre el cine español contemporáneo. (Висловте свою думку 

щодо сучасного іспанського кіно.) 

4. ¿Cuáles son los medios para viajar más populares? ¿Qué ventajas y deventajas tienen? 

(Які засоби транспорту  при подорожуванні є найпопулярнішими? Які в них позитивні та 

негативні сторони?) 

5. Cuente de que se consta la dieta Mediterránea y que peculiaridades supone. 

(Розкажіть про Середземноморську дієту, які продукти включає та які її особливості.) 

6. ¿Cómo es la casa de sus sueños? (Яким є будинок Ваших мрій?) 
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7. ¿Por qué es importante viajar? Cuéntenos las ventajas que ofrecen los viajes: el 

desarrollo personal, el conocimiento del mundo, etc. (Чому важливо подорожувати? Які цінності 

та переваги мають подорожі для особистісного розвитку та для пізнання світу?). 

8. Sabemos que nuestro medio ambiente se encuentra en peligro. Reflexione sobre las 

amenazas que existen no sólo para ecosistemas, sino para todos los humanos. (Ми знаємо, що наше 

довкілля знаходиться в небезпеці. Розкажіть про екологічні загрози, що існують не тільки для 

навколишнього середовища, але й та для людства). 

9. Reflexione sobre los estilos del arte en general y en pintura en particular. Nombra los 

pintores españoles más famosos. (Розкажіть про напрями в мистецтві загалом та в 

образотворчому мистецтві зокрема. Назвіть найвідоміших іспанських художників.) 

10. Cuente sobre la posición geográfica y el clima de España. (Розкажіть про 

географічне положення та клімат Іспанії.) 

11. Cuente si está de acuerdo que hoy en día existen muchos tipos de familias a pesar de 

la tradicional. ¿Qué es la familia moderna? (Розкажіть чи згодні Ви з тим, що зараз існує багато 

«видів» сімей. Що таке сучасна родина?) 

12. Piense en el trabajo ideal. ¿Cuáles son los criterios que lo definirían? (Подумайте про 

ідеальну роботу. За якими критеріями ви б її для себе визначили) 

13. Dé consejos de cómo prepararse para una entrevista de trabajo. (Дайте поради щодо 

того як підготуватися до співбесіди.) 

14. Hoy está muy de moda hablar de las diferencias generacionales (X, Y, Z). Háblenos 

de diferencias que hay entre las generaciones: tus abuelos, padres, amigos. (Сьогодні дуже модно 

говорити про різницю поколінь (покоління X, Y, Z). Розкажіть нам, яку різницю ви бачите між 

представниками різних поколінь (вашими дідусями, батьками, друзями). 

15. Describa su media naranja ideal (apariencia y rasgos de carácter). (Опишіть свою 

ідеальну другу половинку (зовнішність та риси характеру). 

16. Cuéntenos sobre problemas de personas con discapacidad. Partiendo de la película 

española “Campeones” reflexione sobre un enfoque diferente de estos problemas. (Розкажіть про 

проблеми людей з обмеженими можливостями. На прикладі іспанського фільму «Чемпіони» 

можна переконатися, що і до цих проблем можна підійти по-іншому). 

17. Zara, la moda española triunfa en el mundo. Cuéntenos lo que sabe sobre esta marca 

de ropa popular y su fundador, Amancio Ortega. (Zara – найуспішніший в світі іспанський бренд. 

Розкажіть, що ви знаєте про цей популярний бренд одягу та  його засновника, Амансіо 

Ортега). 

18. Díganos su opinión sobre los riesgos y peligros de las redes sociales ¿Son realmente 

peligrosas y por qué? (Дайте свою оцінку ризикам та небезпекам соцмереж. Чи дійсно вони 

небезпечні і чому?) 

19. Reflexione sobre estereotipos verdaderos y falsos sobre España y los españoles. 

(Розкажіть про правдиві та уявні стереотипи про Іспанію та іспанців). 

20. Reflexione sobre sus aficiones. (Розкажіть про свої хобі.) 

21. Describa sus vacaciones ideales. (Опишіть свій ідеальний відпочинок, канікули.) 

22. España es uno de los destinos favoritos de los turistas de todo el mundo. ¿Qué 

sabemos sobre este país? ¿Por qué atrae a tantos turistas? (Іспанія - один з найпопулярніших 

туристичних напрямків. Що ми про це знаємо? Чому країна настільки приваблива для 

туристів). 

23. Exprese su opinión sobre cómo los libros influyen a la gente. Dé nombres de los 

escritores españoles más famosos. (Висловіть власну думку щодо того як книги впливають на 

людей. Назвіть найвидатніших іспанських письменників.) 

24. Describa las fiestas más populares en España. (Опишіть найвідоміші свята Іспанії) 

25. Reflexione sobre las medicinas alternativas de hoy. (Розкажіть про сучасні 

альтернативні методи лікування.) 

26. ¿Qué hay que hacer para mantenerse saludable? (Що необхідно робити щоб 

залишатися здоровим?) 
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27. Exprese su opinión sobre los deportes más populares en España y en el mundo en 

general. (Висловіть власну думку щодо найпопулярніших видів спорту ві Іспанії та у всьому 

світі.) 

28. Reflexione sobre sus gustos gastronómicos y describa su plato favorito. (Розкажіть 

про власні гастрономічні вподобання та опишіть свою улюблену страву.) 

29. Elabore su opinión sobre donde es mejor vivir: en un apartameto o en una casa 

privada. (Висловіть власну думку щодо де краще жити: у квартирі чи у приватній домівці.) 

30. Reflexione sobre la vida y la obra de algún pintor@ hispanohablante. (Розкажіть про 

життя та творчість якогось іспаномовного митця/ мисткині). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

При виставленні підсумкової оцінки за кваліфікаційний екзамен усі складові питання 

вважаються практично рівноцінними: виконання тесту і представлення комунікативної 

ситуації максимально оцінюються в 50 балів. При оцінюванні представлення розмовної теми в 

комунікативній ситуації максимальна оцінка 50 балів складається з 25 балів оцінювання 

монологічного висловлення студента із запропонованої комунікативної ситуації та 25 балів 

оцінювання продемонстрованих комунікативних компетентностей під час відповідей на 

запитання екзаменаторів стосовно розмовної теми, що обговорюється. 

Кожен екзаменатор веде протокол оцінювання, робить нотатки помилок студента під 

час відповіді та виставляє оцінку за кожен компонент білета. Під час відповіді екзаменатори 

не зобов’язані вказувати на помилки студента, але можуть виправляти ті помилки, які 

унеможливлюють успішну відповідь. Після відповідей студентів екзаменаційна комісія 

зводить до середнього арифметичного індивідуальні оцінки кожного члена комісії та виводить 

загальний рейтинг за відповіді на усі три питання за 100-бальною шкалою шляхом визначення 

суми балів, отриманих за всі відповіді. Оцінка за іспит є колегіальним рішенням усіх членів на 

підставі обчислених рейтингів. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії користуються 

такими вимогами й критеріями: 

 

 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Рейтингова 

оцінка 

Критерії оцінювання 

90-100 А Відмінний рейтинг має студент, який продемонстрував всебічні, 

систематичні й глибокі знання програмового матеріалу, вільно 

володіє спеціальною термінологією, викладає матеріал 

послідовно, правильно застосовує теоретичні знання з усіх 

фахових дисциплін для розв’язання практичних завдань; уміє 

розробляти методику вирішення дослідницьких проблем, 

використовуючи при цьому новітні досягнення мовознавства і 

літературознавства;  

82-89 

 

В 

 

Відповідь студента демонструє всебічні, систематичні й глибокі 

знання програмового матеріалу, вільне володіння спеціальною 

термінологією, матеріал викладено послідовно, із застосованням 

теоретичних знань з різних дисциплін для розв’язання практичних 

завдань; припускається 1-2 неточності у викладенні матеріалу, які 

не призводять до помилкових висновків і рішень 

 

 

75-81 

 

 

С 

Студент достатньо розкриває основний зміст теоретичних питань, 

володіє навичками лінгвістичного й літературознавчого аналізу, 

вміє теоретично обґрунтувати й застосувати набуті знання з 

мовознавства і літературознавства; правильно використовує 

професійну термінологію, не допускає у відповіді грубих 

помилок; можливі 3-4 неточності у використанні спеціальної 
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термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, які 

не спотворюють зміст відповіді 

69-74 D 

 

Студент в основному правильно відповідає на питання, але 

викладає матеріал неповно, не завжди послідовно; відчуває певні 

труднощі у застосуванні теоретичного матеріалу для виконання 

практичних завдань; помиляється в застосуванні професійної 

термінології 

 

60-68 

 

Е 

Студент коротко, схематично, але в основному правильно 

відповідає на питання; викладає матеріал неповно, не завжди 

послідовно; відчуває певні труднощі у застосуванні теоретичного 

матеріалу для виконання практичних завдань; помиляється в 

застосуванні професійної термінології 

1-59 

 

F Незадовільний рейтинг отримує студент, який не може розкрити 

основний зміст теоретичних питань, не володіє навичками 

застосування набутих знань для  виконання практичних завдань; 

не володіє професійною термінологією; допускає грубі помилки в 

остаточних висновках 

 


