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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ОКР БАКАЛАВР напряму: 6.010101 

Дошкільна освіта; 6.010106 Соціальна педагогіка; 6.030103 Практична 

психологія; 6.010102 Початкова освіта; 6.130102 Соціальна робота; 6.040201 

Математика*; 6.040203 Фізика*; 6.020303 Філологія. Мова та література 

(російська)  і   українська мова та література; 6.020303 Філологія. Українська 

мова та література; 6.030102 Психологія; 6.010201 Фізичне виховання; 

6.010203 Здоров'я людини; 6.030509 Облік і аудит; 6.030601 Менеджмент; 

6.010105 Корекційна освіта ( за нозологіями); 6.010103 Технологічна освіта. 

6.010104 Професійна освіта. 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від 

майбутніх фахівців достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка 

повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки. 

Навчальна програма з іноземної мови (за професійним спрямуванням) 

базується на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для 

ступеня бакалавра і є загальним для здобувачів різних спеціальностей. Ці 

вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів 

мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2. 

Програма відповідає сучасним змінам, що відбуваються в системі вищої 

освіти України, які було започатковано процесом інтеграції країни в 

європейський простір вищої освіти. 

Розроблені навчальні модулі відповідають вимогам національної 

кредитно-модульної системи та “Положенню про кредитно-модульну 

систему організації навчального процесу в ДВНЗ «ДДПУ»”. 



Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика підготовки фахівців 

відповідають сучасним досягненням лінгвістики, методики викладання 

іноземних мов, педагогіки та психології. 

Згідно з базовим навчальним планом Донбаського державного 

педагогічного університету навчальна дисципліна “Іноземна мова” 

відноситься до циклу навчальних дисциплін загальноосвітньої підготовки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики, граматики 

та види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо та 

переклад) необхідних для роботи з іномовною літературою з метою 

одержання професійної інформації, проведення бесіди-діалогу, а також 

мовна, мовленнєва та соціокультурна компетенція для професійного 

спілкування.  

Міждисциплінарні зв’язки: курс іноземної мови відкрито для 

встановлення міждисциплінарних зв’язків. Введення культурної, 

країнознавчої, політично-історичної інформації країни, мова якої вивчається 

закріплює міждисциплінарні зв’язки та допомагає студентам краще 

засвоювати навчальний матеріал з іноземної мови, розширює кругозір, 

сприяє вмінню вилучати необхідну інформація в галузях науки, техніки, 

культури та суспільства. Іноземна мова пов’язана з такими предметами як 

історія, філософія, література, рідна мова, фізика, математика, мовознавство, 

психологія, педагогіка. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Модуль 1. Особистість та її оточення (І семестр). 

Модуль 2. Україна (ІІ семестр). 

Модуль 3. Країна, мова якої вивчається (ІІІ семестр). 

Модуль 4. Освіта в Україні та країні, мова якої вивчається (ІV семестр). 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Загальною метою викладання навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА 

МОВА (ЗА ПРФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» є  формування у 



здобувачів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме 

їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального 

та професійного середовищ. 

Програма ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ) реалізується шляхом досягнення таких цілей: 

1) практична: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і 

прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищі. 

2) освітня: формувати у здобувачів загальні компетенції (декларативні 

знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); 

сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного 

навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в 

академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і 

після отримання диплома про вищу освіту. 

3) пізнавальна: залучати здобувачів до таких академічних видів 

діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей. 

4) розвивальна: допомагати здобувачам у формуванні загальних 

компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); 

зміцнювати впевненість здобувачів як користувачів мови, а також їх 

позитивне ставлення до вивчення мови. 

5) соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та 

вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що 

постійно змінюється. 

6)   соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і 

різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти 

належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних 

ситуацій. 



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА 

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» є: 

1.2.1. Сформувати іншомовну комунікативну компетентність, у тому 

числі у сфері спілкування, що визначена майбутніми професійними 

інтересами і потребами. Комунікативні мовні компетенції формуються на 

основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного, 

соціолінгвістичного й мовного розвитку студентів відповідно до їхніх 

вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною 

мовою й складаються з: 

– мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння 

студентами мовним матеріалом з метою використання його в усному й 

писемному мовленні; 

– соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь 

користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), 

особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, 

мова якої вивчається; 

– прагматичної компетенції, яка пов’язана зі знаннями принципів, за 

якими висловлювання організовуються, структуруються, використовуються 

для здійснення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з 

інтерактивними та трансактивними схемами. 

1.2.2. Сприяти формуванню програмних загальних компетентностей 

засобами іноземної мови, визначених відповідними освітніми програмами, 

зокрема: 

- умінню співвідносити теоретичні знання з практичними потребами 

майбутньої професійної діяльності; 

-  готовністю до ефективної комунікації в іншомовному середовищі, у 

тому числі у професійній сфері; 

- умінню працювати з навчально-методичною літературою та фаховою 

літературою; 

- умінню представити складну комплексну інформацію у стислій формі 

усно та письмово; 

- умінню аргументувати та обґрунтовувати власну позицію, висувати 

заперечення стосовно аргументів опонента, дотримуючись усталених норм; 

- навичкам міжособистісних стосунків та готовність роботи у команді; 



   - умінню і навичкам використання інформаційно-комунікаційних та 

комп’ютерних технологій як інструменту для набуття знань і умінь у 

професійній сфері;  

        - здатністю орієнтуватися у різних поглядах на світ і місце та роль 

людини в ньому, здатністю мати, обґрунтовувати власну світоглядну 

позицію, переконаність у принциповій важливості для кожної людини 

вільного світоглядного самовизначення; усвідомлення ролі пізнання і 

наукового знання для суспільного розвитку;  

– умінню вживати декларативні знань, що включають знання світу, 

соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення;  

- соціокультурну компетенцію, що передбачає засвоєння студентами 

знань соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається, 

культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а 

також формування умінь їх використовувати в практичній діяльності; 

– практичних і міжкультурних умінь та навичок, таких як соціальні 

вміння, навички повсякденного життя тощо; 

– компетенцію існування, яка пов’язана з індивідуальними 

особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів і типу особистості; 

– загальнонавчальні компетенції (вміння вчитися), що сприяють 

оволодінню здобувачами стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на 

розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

повинні: 

знати:  
 особливості граматики, лексики, фонетики виучуваної іноземної 

мови та володіння граматичними, лексичними та фонетичними навичками у 

різних видах мовленнєвої діяльності на рівні B2 (незалежний користувач, 

вище середнього) відповідно до Європейських рекомендацій з мовної освіти; 

 види мовленнєвої діяльності та стратегії мовленнєвої поведінки 

(читання, говоріння, аудіювання, письмо) на рівні B2 (незалежний 

користувач, вище середнього) відповідно до Європейських рекомендацій з 

мовної освіти, а саме:  

 чіткі та детальні повідомлення на різні теми та аргументування 

своєї позиції щодо обговорюваної проблеми;  

 культуру, історію, географію, політичний, економічний устрій 

країни, мова якої вивчається;  



 особливості мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови, 

що вивчається (лінгвокраїнознавчий блок).  

уміти: По закінченню вивчення дисципліни “Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)” здобувачі повинні оволодіти такими вміннями: 

аудіювання: 

- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

обговорень, лекцій, бесід, дебатів, що за темою пов’язані з навчанням та 

спеціальністю; 

- розуміти інструкції в академічному та професійному середовищах; 

- розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлення 

(зауваження, поради та ін.); 

- визначати позицію і точку зору мовця; 

говоріння: 

- реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час 

обговорень, дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією; 

- поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 

ситуаціях; 

- реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 

- реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному і 

професійному середовищах; 

- реагувати на позицію або точку зору співрозмовника; 

- гнучко користуватись загальновживаними фразами; 

- виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

читання: 

- розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих журналів та джерел з Інтернету; 

- визначати точки зору і позицію в текстах, пов’язаних з навчанням та 

спеціальністю; 

- розуміти деталі у рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях 

(стосовно функціонування пристроїв або обладнання); 

- розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію; 

письмо: 

- писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та 

професійною сферами; 

- готувати ділову та професійну кореспонденцію; 

- писати з високим ступенем граматичної коректності ділову 

документацію; 

- заповнювати бланки для академічних та професійних цілей; 

мовні вміння: 

студенти повинні мати робочі знання: 

- граматичних структур, що є необхідним для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 



- правил синтаксису; 

- мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення; 

- широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), 

що є необхідним в академічній та професійній сферах; 

уміння вчитися: 

по закінченню вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)” здобувачі мають навчитися: 

- запитувати з метою пошуку інформації пов’язаної з навчанням за 

спеціальністю; 

- прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами” 

(заголовками, ім’ям автора та ін.); 

- виступати з доповідями з питань, пов’язаних з навчанням; 

- дотримуватись теми виступу; 

- враховувати різні точки зору; 

- виділяти головну ідею; 

- узагальнювати, перефразовувати ідеї з різних типів текстів; 

- стисло викладати зміст тексту; 

- писати висновки; 

- організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та 

підзаголовками; 

- вичитувати та виправляти роботу; 

- ефективно користуватися навчальними ресурсами; 

- сумлінно вести облік матеріалу, що вивчається; 

- розуміти вимоги щодо оцінювання; 

- розуміти критерії балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих 

завдань; 

- ефективно готуватися до різних видів контролю; 

- належним чином здійснювати самооцінювання. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 (I семестр). Студент та його оточення. 

Тема 1. Про себе, сім’ю, друзів. Зовнішність людини. 

Тема 2. Звичайні денні події. 

Тема 3. Житло студента.  

Тема 4. Навчання в виші. 

Змістовий модуль 2 (ІІ семестр). Україна. 

Тема 1. Географічне положення України. Клімат. 

Тема 2. Державний устрій України. Економіка України.  



Тема 3. Київ та інші міста України 

Тема 4. Традиції та свята. 

Змістовий модуль 3 (III семестр).  Країна, мова якої вивчається 

Тема 1. Географічне положення й клімат країни, мова якої вивчається. 

Тема 2. Політична система країни, мова якої вивчається. 

Тема 3. Економіка країни, мова якої вивчається. 

Тема 4. Столиця та міста країни, мова якої вивчається. 

Тема 5. Традиції та звичаї  країни, мова якої вивчається 

Змістовий модуль 4 (ІV семестр). Освіта. 

Тема 1. Середня освіта в Україні. 

Тема 2. Вища освіта в Україні. 

Тема 3. Середня освіта у країні, мова якої вивчається. 

Тема 4. Вища освіта у країні, мова якої вивчається. 

Тема 5. Моя майбутня професія. 

3. Рекомендована література 

Рекомендована література для вивчаючих англійську мову 

1. Абрамова О. Л. Збірник розмовних тем та тренувальних вправ з англійської мови 

для студентів немовних спеціальностей університету. – Бердянськ, 2004. – 108с. 

2. Акодес М. И. Сборник текстов на английском языке (по математике, физике, 

астрономии) / М. И. Акодес, Т. Н. Белая, Н. Д. Камененков. – М. , 1992. – 126 с. 

3. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / В.К. Шпак, В.Я. 

Полулях, З.Ф. Кириченко та ін.; За ред.. В.К. Шпака, 2- ге вид., допов. і перероб. – К.: 

Вища шк.., 2000 – 302 с. – Англ., укр. 

4. Английский язык : 2770 упражнений и текстов. – М. : Издат. дом „Дрофа”, 1999. – 

128 c. 

5. Английский язык для гуманитарных факультетов / [Н. М. Карачарова, А. А. 

Масленникова, Э. Ф. Осипова и др.]. – Санкт-Петербург, 1997. – 521 c. 

6. Английский язык для гуманитарных вузов : [учебник] / А. Д. Пароятникова, М. Ю. 

Полева. – М. : Высшая школа, 2001. – 429 c. 

7. Аутентичні тексти за фахом з міжнародних журналів.  

8. Благодарная Т.П., Ужик В.А. Английский язык для студентов математических 

специальностей. – Харьков, 2001. – 143 с.  

9. Благодатна Т.П. Bases of Mathematical Sciences. Навчально-методичний посібник з 

англійської мови для студентів перших курсів математичних спеціальностей. – ХНУ імені 

В.Н. Карабіна, 2004. – 87с. 



10. Богацкий И. С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-

справочник. – Киев: ООО "ИП Логос", 2004. – 352с. 

11. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. 1 

Часть. – Переиздание. М.: "ДЕКОНТ+"-"ГИС", 2004. – 637с. 

12.  Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. 2 

Часть.– Переиздание. М.: "ДЕКОНТ+"-"ГИС", 2004. – 511с. 

13.  Бурова З. И. Английский язык для гуманитарных специальностей вузов: Учебник 

для вузов. М.: Высш. шк., 1987. – 463с. 

14.  Горкун М. Г. Учебник английского языка: Учебник. – К.: Вища шк., 1991. – 359с. 

15. Коганов А. Б. сучасна англійська мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, 

вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів: - К.: А.С.К., 2000. Кн. 1. – 352 с. 

16.  Кубарьков Г. Л., Тимощук В.А. 1000. Сборник новых тем современного 

английского языка. Москва: ЗАО "БАО-ПРЕСС", 2004. – 1184с. 

17.  Масюченко И. П. 250 правил современного английского языка: Справочник для 

школьников и студентов. Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2002. – 448с. 

18.  Мультимедійний посібник з англійської мови для організації самостійної роботи з 

відео матеріалами (для студентів, магістрів і аспірантів). Укл. Наумова І.О., Бучковська 

С.А. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 46 с. англ. мовою. (з додатком відео, CD) 

19. Павлоцкий В.М., Дьякова Е.В. Read. Learn. Discuss. Intermediate. – СПб.: БАЗИС, 

КАРО, 2003. – 208 с. 

20.  Практический курс английского языка. 1 курс. Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под ред. В.Д. Аракина, –5-е изд., испр. –  М.: Гуманит. изд. центр. 

ВЛАДОС, 2003. –544c. 

21.  Пронина Р.Ф. Пособие по английскому языку для заочных технических вузов: 

Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1980. – 277с.  

22.  Эккерсли К.Э. Английский язык. Полный курс в одном томе. Русская версия. – 

М.: ЮНВЕС, 2001. – 736с. 

23.  Ятель Г.П. та ін. Англійська мова для студентів технічних  вузів: Підручник. 

– К.: Вища шк., 1993. – 382с. 

24.  English Grammar in Use (Second Edition by R. Morthy)/ - Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 1994. – 350p.  

25.  How English Works. A Grammar practical book./ (Ed.by M.Swan). – Oxford 

Univ.Press, 1997. -358p.  

26.  Lytvynink O. Bright English. Навчальна книга. Дніпропетровськ.: 1996. – 542с. 

27.  Panchenko L. Your Guide in English. Part II. Lugansk. – 2000. –72с. 

28.  We learn to speak English: под редакцией Сергеевой Е.А. – Харьков: ХНУ им. В.Н. 

Каразина, 2004. – 100с.  

29.  Yachontova T.V. English Academic Writing. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2002. – 220 с. 



Допоміжна (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) для вивчаючих 

англійську мову: 

1. Oxford Concise Dictionary. – Ninth Edition. – Oxford: OUP, 2001(CD) 

2. The Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – Second Edition. – Random 

House   

3. Inc., 1996 (Software copyright © 1994–96 by Novell, Inc.) 

4. Online Dictionaries http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html 

5. English for Science Links http://www.hut.fi/rvilmi/EST 

6. Advice on Academic Writing http://www.etoronto.ca/writing/ 

7. Academic English resources: 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learning_english/activities/aez/resources/ 

Рекомендована література для вивчаючих німецьку мову 
1. Архипкина Г.Д. Тесты по немецкому языку. - М.: ИКЦ «МарТ», 2004. - 256 с. 

2. Басова Н.В.,      Гайвоненко  Т.Ф.       Немецкий      для экономистов,  6-е  изд.  - 

Ростов  н/Д:   изд-во  «Феникс», 2003. - 384 с. 

3. Басова Н.В. Немецкий для технических вузов. Учебник / Н,В, Басова. – Изд. 6-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 512 с.  

4.  Богатырёва Н.А.    Немецкий    язык    для    менеджеров. Учебное пособие для 

вузов. Москва Астрель АСТ., 2002.  - 221 с. 

5. Бориско Н.Ф.        Бизнес-курс    немецкого    языка    -    ОО «Логос» ЗАО 

«Славянский дом книги», 2002. - 360 с. 

6. Бориско    Н.Ф.    Deutsch    ohne    Probleme!    Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.  1. - Киев: «Логос», 2002.- 480 с.  

7. Волина  С.А.,   Воронина  Г.Б.,   Карпова  Л.М.   Время немецкому. В 3 ч. Ч. - М.: 

Ин. Язык, 2002. - 752 с. 

8. Володіна Н.В.,   Данукало Н.Г.   Методичні   вказівки  до проведення   практичних   

занять   з   практичної   фонетики (для     студентів-германістів     І     курсу      

філологічного факультету)   Бердянськ,   БДПІ,   2001   Видавничий  центр БДШ, 2001. - 

79с. 

9. Володіна   H.В.,    Данукало    H.Г.    Збірник    вправ    з граматики    німецької    

мови.    Бердянськ:    Видавництво БДПУ, 2004. - 90 с. 

10. Володіна Н.В., Данукало Н.Г. Методичний посібник з країнознавства.  «Країна і 

люди» Видавництво БДПУ, 2004-40 с. 

11. Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов:  Учеб./В.А.  Гандельман, 

А.Г.  Катаева - 2-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2003. - 303 с. 

12. Гінка Б.І., Зінь P.M. Was ist deutsch?: Stereotype und Realität.   Reader   zur   

Landeskunde.   «Типово   німецьке»: стереотипи та реальність. Навчальний посібник з 

лінгво-країнознавства.   -2-е   вид.,   випр.   і   доп.   -   Тернопіль: Навчальна книга - 

Богдан, 2004. - 368 с. 

13. Завьялова     В.,     Ильина     Л.     Практический     курс немецкого языка. Для 

начинающих. М.: Лист Нью, 2002. - 880 с. 

14. Куленко В.Є., Власов В.І. Підручник для вивчаючих німецьку мову як другу. – 

Вінниця, 2002. 

15. Основной курс грамматики немецкого языка / M.Reimann. Huber Verlag – Ismaning, 

2000 – 240 c. 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/learning_english/activities/aez/resources/


16. Паремская   Д.А.    Практическая   грамматика   (немецкий язык): Учеб. пособие / 

Д.А. Паремская. - 2-е узд. - Мн.: Высш. Шк., 2003. - 350 с. 

17. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти,   діалоги,   

вправи):   Для   школярів,   абітурієнтів, студентів. - К.: А.С.К., 2001. – 286 с. 

18. Попов А.А., Дианова Н.Д. Практический курс немецкого языка. Страноведение: 

Учебник. - М.: Ин. Язык, 2001. - 448 с. 

19. Смолій М.С. Німецька мова: Навчальний посібник для учнів та студентів / Смолій 

М.С.–   Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 304 с. 

20. Терещенко     В.А.     Немецкий    язык.     Методика    и практика   преподавания   /   

Серия   «Книга   для   учителя». Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 320 с. 

21. Чулкова   Л.О.    Збірник   текстів    з    інформаційного читання     для     студентів 

педагогічних     університетів (німецька мова). - Бердянськ, 2003. - 101 с. 

22. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B 2 / U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, R.Sonntag. 

Langenscheidt. – Berlin/München, 2008 – 200 с. 

23. Arbeitsbuch. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B 2 / U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, 

R.Sonntag. Langenscheidt. – Berlin/München, 2008. 

24. Fit für Goethe-Zertifikat B 2 / E. Fray, Huber. – Ismaning, 2007 – 98 c. 

25. Wolfgang Rüg Andreas  Tomaszewski  Grammatik mit Sinn und Verstand, München, 

1993, -   

        321 s.  

Допоміжна (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) для вивчаючих 

німецьку мову: 
1. Інтернет ресурси: 

 

 

 

 

 

 

www.schule.de 

www.tatsachen.de 

www.deutschland.de 

www.bild-online.dk 

www.hoethe.de 

 www.goethe.de 

 www.sclulweb.de 

www.lo-net.de 

www.wander-freunde.de 

www.deutschservice.de 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література для вивчаючих французьку мову 
1. Барановська В.П. Французька мова: Навч. посіб. для студ. І курсу. – Х.: Право, 

2005. 

2. Болдина Л. А. Деловой французский язык. - М.: ИКЦ «МарТ». - Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2005. – 128 с. 

http://www.schule.de/
http://www.tatsachen.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bild-online.dk/
http://www.hoethe.de/
http://www.goethe.de/
http://www.sclulweb.de/
http://www.lo-net.de/
http://www.wander-freunde.de/
http://www.deutschservice.de/


3. Зубенко В.Д., Зубова Н. С. Збірник текстів з інформаційного читання для студентів 

педагогічних вузів. Спеціалізація: Основи підприємництва. Основи економіки. – 

Бердянськ: БДПІ, 2001. – 43 с. 

4. Зубова Н. С., Зубенко В.Д. Французька мова. Збірник текстів з інформаційного 

читання новел Андре Моруа: Навчальний посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 

2008. - 112 с. 

5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – СПб, КАРО, 2005. – 320 с. 

6. Исмаилов Р. А. Автоматика и вычислительная техника. Пособие по обучению 

чтению на французском языке: Учеб. пособие для техн. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 

141 с. 

7. Китайгородская Г. А. Французский язык. Интенсивный курс обучения: Учеб. 

пособие для студентов вузов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 271 с. 

8. Китайгородская Г. А. Французский язык. Интенсивный курс обучения. 

Продвинутый этап: Учеб. пособие для студентов вузов. /Г. А. Китайгородская, А. А. 

Крашенинников, Я. В. Гольдштейн. – М.: Высш. шк., 1989. – 303 с. 

9. Коржавин А. В. Практический курс французского языка (для технических вузов): 

Учеб. для спец. по автоматике и вычисл. технике. – М.: Высш. шк.; 2000. – 247 с. 

10. Кролль М. И., Степанова О. М. Французский язык: Практический курс. 

Продвинутый этап: Учебник для студентов вузов. – М.: гум. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

312 с. 

11. Крючков Г. Г. Прискорений курс французької мови. Підручник для студентів 

немовних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ: «Вища школа», 2005. – 216 с. 

12. Леус В. И., Леус И. Л. Тестовые задания по французскому языку. Серия 

«Грамматика». – М.: «Лист», 1997. – 192 с. 

13. Мамичева В. Т. Французский язык. Пособие по переводу технических текстов с 

французского языка на русский. – М.: Высш. шк., 2005. – 180 с. 

14.  Маркина Т. И., Пешкова Л. Ф. Повторим французский язык: Учеб. пособие.– М.: 

Высш. шк., 1989. – 191 с. 

15.  Матвиишин В. Г., Ховхун В. П. Бизнес-курс французского языка: Учеб пособие / 

Под общей ред. В. Г. Матвиишина. – К.: «Логос», 2000. – 384 с. 

16.  Михелине Функе. Французский за 30 дней – К.: Методика, 1998. – 288 с. 

17. Миньяр-Белоручев Р. К. Курс устного перевода. Французский язык. – М.: 

Московский лицей, 2000. – 144 с. 

18. Пассов Е.И., Кузнецова О.В.  Начнем с начала. Les premiers pas. Учеб. пособ. – М.: 

Ин. язык, 2001. – 256 с. 

19. Е.И. Пассов, Шацких В.Н. Grammaire française? Pas de problèmes. Французская 

грамматика. Нет проблем. -  Учеб. пособ. – М.: Ин. язык, 2001. – 264 с. 

20. Прокофьева Г. Н. Тесты по грамматике французского языка. – М.: Рольф, Айрис-

пресс, 1998. – 288 с. 



21. Редозубов К. Н. Технический перевод в школе: Учеб. пособие для учащихся X-XI 

кл. шк. с углубл. изуч. фр. яз. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с. 

22. Соколова Г. Г. Избранные страницы французской литературы. XX век. Учеб 

пособие для студентов педвузов. – М.: ВЛАДОС ПРЕСС, 2003. – 160с. 

23.  Степанян А. Х. Французский язык: Интенсивный экспресс-курс: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: Высш. шк., 1992. – 190 с. 

24. Французька мова. Завдання та тести. – К.: «Генеза », 1993. – 255 с. 

25. Шишковская О.В., Первова Л.Н., Яковлева Н.В., Фпанцева И.С. Французский язык 

для экономистов (продвинутый этап). Уч. Пос. – М.: НВИ – ТЕЗАУРУС. 2006. – 276 с. 

26. Элен Кнорр и Алис Вайнберг Французский язык. Средний уровень: учеб.пособие  – 

М.: Астрель: АСТ, 2006. – 388 с. 

27. Gilberte Niquet Reussir le brevet. – Hatier Paris septembre, 1986. – 158p. 

28.  Maїf Grégoire, Gracia Merlo Grammaire progressive du français – К.: Методика, 1997. 

– 190с. 

29.  Відеокурси: Dis voir, Paris, La France, Panorama. 

30. Комп’ютерні програми: Le Français platinum, Triple français, Le Français d’or. 

31. Відеозаписи новин (Euro news). 

Допоміжна (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) для вивчаючих 

французьку мову: 

1. Мамичева В. Т. Лексический минимум французского языка для технических вузов: 

Учеб  

     пособие. – М.: Высш. шк., 2004. – 62 с. 

2. Словарь- справочник французской технической терминологии / А.В. Коржавин, 

И.М.   

     Полякова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 655 

с. 

3. Французско-русский словарь современного делового языка (экономика) / Сост.  

      И.В.Ивлиева. – Ростов н /Д :Феникс, 2006. – 314 с. – (Высшее образование) 

4. Широков А. Н., Донар Ж. Ж. Французско-русский словарь информационно- 

    библиотечных и документивных терминов. – М.: Тезаурус, 2005. – 98 с. 

5. Інтернет-ресурси: 

     www.francite.ru (www.voila.fr); 

     www.kartoo.fr (www.yahoo.fr);  

     www.bibliotekar.ru/bep/1.htm. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Іспит (2-й семестр) 

http://www.voila.fr/
http://www.yahoo.fr/
http://www.bibliotekar.ru/bep/1.htm


Іспит (4-й семестр) 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

- методи письмового контролю: лексико-граматичний переклад, словниковий 

диктант; 

- метод тестового контролю; 

-метод самоконтролю. 

 

 

 

 
 


