
МАГІСТРАТУРА: ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА) 

 

Анотація. Дисципліна належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін 

за освітінім рівнем магістр. Вона забезпечує формування професійно-орієнтованої 

компетентності та передбачає оволодіння другою  іноземною мовою (читання, 

аудіювання, говоріння, письма) на рівні В1 Загальноєвропейської шкали мовного 

володіння. 

Кількість кредитів: 3  

Викладач: канд. філол, наук, доцент Давиденко І.В. 

Мета навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни є 

практичне оволодіння студентами цією мовою на рівні В1, що передбачає 

формування та розвиток комунікативно-мовних навичок та навичок сприйняття 

іспанської мови у письмовій формі та на слух, формування та розвиток вимовних 

навичок, отримання та передача відповідної інформації.  

Попередні вимоги: володіння іспанською мовою на рівні А2 (бакалавр). 

Після закінчення курсу студент повинен знати: специфіку іспаномовного 

професійного дискурсу і його основних жанрів на рівні В1;  

та вміти: ефективно використовувати іспанську мову для здобуття і передавання 

фахової інформації;  

самостійного критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати здобуту 

інформацію;  

розуміти усну та письмову інформацію за фахом іспанською мовою; 

продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти іспанською 

мовою відповідно до сучасних вимог;  

володіти навичками адекватного усного та письмового перекладу на рівні речення 

і тексту. 

Мова викладання: українська / іспанська  

Місце у структурно-логічній схемі: читається на п’ятому (та шостому) році 

навчання.  

Термін вивчення: два / три семестри; підсумковий контроль ¬ екзамен.



 2 

La comida típica España se caracteriza por el poco uso de las especias. Es muy extendido el uso de 

aceite de oliva en la gastronomía española. La variedad de regiones en el país contribuye a una 

diversidad de verduras, cereales, hortalizas, carnes y pescados. Por lo que se considera que los 

ingredientes enriquecen más un plato que su misma preparación.  

Uno de los platos más representativos de la comida española es la paella valenciana, que está 

hecho a base de pollo, conejo, judia verde, pallar, tomate, arroz, aceite de oliva, agua, azafrán y sal. 

Los postres típicos de España más comunes son las rosquillas, el chocolate con churro, las natillas y la 

cuajada. Las bebidas típicas de España son el café, el vino, la sidra, y el aguardiente. 

La cerveza entre los españoles tiene mucha aceptación y es común beberla acompañada de 

algún aperitivo. La más consumida es la de tipo Pilsen. Es una bebida típica en España que ha ido 

ganando aceptación con el paso del tiempo. 
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