
 

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» 

 

V курс 

 

спеціальності   291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

освітнього рівня   другого (магістерського) 

освітньої програми  291.00.02 Регіональні студії 

 

Форма проведення Усна, платформа Zoom 

Тривалість проведення 1 година  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з одного 

завдання:  

1. Представлення розмовної теми в комунікативній 

ситуації – мінімум 60 слів. 

Відповідно екзаменаційна оцінка складається з 

двох складових: зміст – 20 балів, форма – 20 балів. 

Час на підготовку: 3-5 хвилин. 

Критерії оцінювання:  

- за повне розкриття змісту нараховується 18-20  

балів; за несуттєві випущення смислових сегментів 

– 15-17, за розкриття змісту з неточностями – 12-

14; за розкриття змісту з неточностями та  

порушенням логічності викладу – 9-11; за неповне 

розкриття змісту з порушенням логічності викладу 

та причинно-наслідкових зв’язків – 5-8; за 

практично не розкритий зміст – 1-4 бали.  

- за кожну орфоепічну помилку знімається 0,25 

балів, за кожну стилістичну чи незначну 

граматичну помилку знімається 0,5 бали, за кожну 

лексичну, а також значну граматичну помилку 

знімається 1 бал. 
 

 

 



 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Mi presentación. 

2. Presentación de otra persona. 

3. Mi habitación. 

4. Mi casa. 

5. El piso/ la casa de mi sueño. 

6. Mi barrio. 

7. Orientación por la ciudad. 

8. Mi apariencia física. 

9. La apariencia física de mi amigo/ miembro de mi 

familia. 

10. Mi familia. 

11. Mi día de trabajo. 

12. Mi día de descanso. 

13. Mi día ideal. 

14. Mis aficiones. 

15. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

Основна література 

1. Castro F., Marín F., Morales R., Rosa S. Nuevo Ven: Libro de ejercicios, Edelsa, 

2003. 

2. Castro F., Marín F., Morales R., Rosa S. Nuevo Ven: Libro de alumno, Edelsa, 

2003. 

1. Базовий тематичний словник з іспанської мови. – К.: Ленвіт, 1999. 

 

Додаткова література 

1. Кожемяко В.М. Elemento. Граматичний практикум з іспанської мови. 

Неособові форми дієслова. – Київ, 2017. 

2. Кожемяко В.М. Elemento. Граматичний практикум з іспанської мови. 

Умовний спосіб. – Київ, 2017. 

3. Кожемяко В.М. Elemento. Граматичний практикум з іспанської мови. Дійсний 

спосіб. – Київ, 2018. 

4. Нуждин Г.А. Учебник современного испанского языка. – М., 2013. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://petitepolyglot.com/espanol-58/ 

2. http://www.newsinslowspanish.com/ 

3. https://radiolingua.com/coffeebreakspanish/ 

4. http://www.videoele.com/ 

5. http://www.lingus.tv/ 
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