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ПЕРЕДМОВА
Навчальний посібник призначений для студентів, що вивча ють іс-

панську мову як другу y лінгвістичному вузі. 
Посібник має на меті систематизацію та закріплення знань і нави-

чок, набутих студентами за попередні роки навчання.
Зміст посібника визначений Типовою програмою з практики іс-

панської мови як другої для студентів п’ятого курсу.
Тексти посібника мають країнознавчий характер: уривки з творів 

іспанських письменників висвітлюють деякі, найбільш яс краві, істо-
ричні епізоди країни, мова якої вивчається, зна йомлять студентів з 
культурою іспанського народу та її носіями.

Посібник складається з десяти ідентичних за структурою роз ділів 
та додатка. Крім двох базових та допоміжного текстів кожен розділ 
репрезентує модель їхнього лексико-граматичного аналізу.

Текстам кожного розділу передує знайомство з новими лек сич-
ними одиницями y формі їх інтерпретації іспанською мовою, слово-
сполучення з їх відповідниками в українській мові, а також коментарі 
реалій, що в них зустрічаються. 

Для повторення граматики, засвоєної на попередніх курсах у пов-
ному (за програмою) обсязі, в розділ включено найбільш складну, але 
дуже поширену у розмовній мові тему, а саме: умовний (subjuntivo) 
спосіб дії іспанського дієслова. 

Практична частина представлена вправами, які забезпечують ви-
вчення та закріплення мовного матеріалу всіх складових час тин розді-
лу. У прикладах та вправах використано переважно автен тичні речення.

Посібник забезпечений схемою морфолого-синтаксичного аналізу 
речень y супроводі практичних завдань.

Додаток представлений низкою літературних текстів – фраг мен   тів 
творів сучасних іспанських письменників. За обсягом, склад  ністю та 
практичною частиною вищезгадані фрагменти від повідають вимогам 
до текстів, призначених для державного іспи ту. Додаток має бути ви-
користаний цілком самостійно напередодні іспиту.

Структура розділу, розміщення матеріалу, зміст лексичних та грама-
тичних вправ значною мірою сприяють самостійній роботі студентів.




