
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 182 «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» 

(«Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування 

взуття та галантерейних виробів») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мукачево – 2017 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В програмі вступного екзамену з іноземної мови для прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки «магістр» зі спеціальностей  

«Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування взуття та 

галантерейних виробів» подано перелік питань та розкрито зміст граматичних та 

розмовних тем з основної іноземної мови (англійської, німецької, французької) 

професійного спілкування та запропоновано тестові завдання. Ця програма в повному 

обсязі дозволяє абітурієнтові підготуватись до вступу як на денну так i на заочну форми 

навчання на бaзi освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр. 

Прийом до вищого навчального закладу здійснюється за рейтингом, який 

формується за результатами фахових вступних випробувань та результатів вступного 

екзамену з іноземної мови. 

. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 

 У відповідності до вимог об'єктивна оцінка рівня знань з боку атестаційної комісії 

оцінюється наступним чином: 

- під час складання екзамену з іноземної мови (за професійним спрямуванням) кожен 

абітурієнт отримує індивідуальний білет, що містить лексико-граматичні  тести та одну 

розмовну тему професійно-орієнтованого характеру. 

-  на підготовку екзаменаційного білету відводиться 45 хвилин, а  викладення відповіді - 

20 хвилин. 

Відповіді студентів оцінюються за двома  критеріями: 

-  перший – оцінювання виконання лексико-граматичного тесту (30 тестів – 30 балів/ 1 бал 

за кожну правильну відповідь); 

- другий – оцінювання монологічного мовлення з однієї з розмовних тем професійно-

орієнтованого характеру (35 балів) та обговорення наукових інтересів студента (35 балів). 

 Загальна оцінка виводиться за результатами оцінювання цих двох критеріїв. 

 Рівень знань студентів оцінюється наступним чином: 
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2 35 Вичерпна відповідь на поставлене питання, з якої видно, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 здатний оперувати понятійним апаратом; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати; 

 демонструє знання   основних категорій і понять філолого-

педагогічних дисциплін;  

 наводить узагальнення і висновки;  

 дає правильні відповіді на додаткові запитання фахової комісії. 

30-25 Повна відповідь на поставлене питання, з якої видно, що студент: 

 виявив глибоке і всебічне знання програмного матеріалу; 

 оперує фактичним матеріалом; 

 вміє аналізувати, узагальнювати. 

20-15 Достатньо повна відповідь, в якій студент: 

 добре оперує термінологією; 

  засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою; 

 під час відповіді допустив незначні неточності. 
10 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями всіх основних категорій, що стосуються 

питання; 

 під час відповіді допускає помилки. 

5 Відповідь, в якій студент: 

  виявив знання основного програмного матеріалу в мінімально 

достатньому обсязі; 

 оперує визначеннями окремих категорій, що стосуються питання; 

 під час відповіді допускає суттєві помилки. 

0 Повна відсутність відповіді 

 

 

 



Програми дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з 

«Англійської мови професійного спілкування» . 
 

ЗМІСТ 

1. Розмовна тема (30 тем згідно фаху).  

2. Загальний лексико-граматичний тест. 

3. Рекомендована література. 

При підготовці до тестування з англійської мови необхідно опрацювати 

такі граматичні теми: 

Граматика. Морфологія 

Іменник. Рід, число, відмінки іменників. 

Артикль. Види артиклів. Основні правила вживання артикля. 

Відсутність артикля перед обчислюваними іменниками. 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вживання числівників у 

математичних операціях та при визначенні часу. Написання і читання дат. 

Займенник: особові, присвійні, зворотні, взаємні, питальні, сполучні, 

неозначені, заперечні, означальні, кількісні. 

Дієслово. Часи дієслова (Indefenite Tenses, Continuous Tenses, Perfect 

Tenses, Perfect Continuous Tenses). Активний та пасивний стан дієслова. 

Модальні дієслова. Наказовий спосіб. Інфінітив. Дієприкметник. Інфінітивні 

та дієприкметникові звороти. Умовний спосіб. 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.  

Прийменник. Класифікація прийменників.  

Синтаксис 

Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. 

Порядок слів у питальному реченні. Головні і другорядні члени речення. 

Структура складного речення.  

Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики.  

 

 



Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, 

наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без 

них. Порядок слів у простому поширеному реченні, місце додатку, означення 

та обставини. Типи питальних речень. Порядок слів у складносурядному та 

складнопідрядному реченні. Непряма мова. 

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. 

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання нульового артикля.  

Дієслово. Утворення і вживання часових форм. 

Вживання Present Participle. 

Вживання Past Participle 

Дієслівні властивості герундія. 

Прикметник. Утворення відмінювання і вживання ступенів порівняння 

прикметників у різних відмінках. 

Прислівник. Вживання та місце прислівників у реченні. 

Займенник. Вживання особових займенників. Відмінювання та 

вживання вказівних займенників this, that, these, those, присвійних 

займенників, займенників myself, herself, himself. themselves . 

Прийменник. Вживання прийменників. 

Б. Для читання 

Вступники повинні розуміти особливості вживання професійної 

термінології, вільно розпізнавати та визначати часові відношення у реченні 

та стилі мовлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topics on discipline “English for specific purposes”  for the students of  

specialty of “Sewing Articles” 

Розмовні теми з дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності Технологія виробів легкої 

промисловості (Швейні вироби)  

 

1) Design and modelling of clothes. (Конструювання та моделювання 

одягу). 

2) Production Technology. (Технологія виробництва). 

3) The economic basis of production. (Економічні засади виробництва). 

4) Safety and health in the manufacturing process. (Безпека 

життєдіяльності та охорона праці на виробничому процесі). 

5) Information technology in the manufacturing process. (Інформаційні 

технології у виробничому процесі). 

6) Art and creative thinking in modeling. (Художньо-образне мислення у 

моделюванні). 

7) The role of fashion. (Роль модних тенденцій). 

8) Fashion design. (Дизайн одягу). 

9) Fashion Shows. (Показ мод). 

10) The most famous fashion designers of the world. (Найвідоміші 

модельєри світу). 

11) License. (Патентознавство). 

12) Designers of Ukraine. (Модельєри України). 

13) Finishing products. (Оздоблення виробів). 

14) What does the clothing tell about? (Про що говорить одяг?). 

15) High Fashion. (Висока мода). 

16) History of Fashion. (Історія моди). 

17) History of Color. (Історія кольорів). 

18) Types of fabrics. (Види тканини). 

19) Culture of clothing. (Культура одягу). 

20) Fitting. (Примірка). 

21) Sewing machine and its components. (Швейна машинка та її 

основні частини). 

22) The main methods of tailoring. (Основні методи пошиття одягу). 

23) Preparation for tailoring. (Підготовка до пошиття). 

24) Sizes and types of standards. (Види розмірів та їх стандарти). 

25) Sewing Tools. (Швейні інструменти). 

26) The quality control. (Контроль якості). 

27) The problem of style. (Проблема стилю). 

28) The Computer design. (Комп’ютерний дизайн). 

29) History of costume. (Історія костюму) 

30) The role of foreign language in the technological production. (Роль 

іноземних мов у технології легкої промисловості). 
 

 



The list of topics on discipline “English for specific purposes” ” for the students 

of specialty of “Footwear articles ” 

Розмовні теми з дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» для студентів спеціальності Технологія виробів легкої 

промисловості (Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби) 

 

1) Design and simulation of product. (Конструювання та моделювання 

одягу) 

2) The production technology. (Технологія виробництва) 

3) The economic basis of production. (Економічні основи виробництва) 

4) Safety and health in the manufacturing process. (Безпека 

життєдіяльності та охорони праці у виробничому процесі) 

5) Information technology in the manufacturing process. (Інформаційні 

технології у виробничому процесі) 

6) Art and creative thinking in modeling. (Художньо-образне мислення у 

моделюванні) 

7) The role of fashion. (Роль модних тенденцій) 

8) Footwear Design. (Дизайн взуття) 

9) Finishing products. (Оздоблення виробів) 

10) Leather. Types of leather. (Шкіра. Види шкір) 

11) Size. Kinds of sizes. (Розмір. Види розмірів) 

12) The main methods of Shoemaking. (Основні методи пошиття 

взуття) 

13) Preparation Shoemaking. (Підготовка до пошиття взуття) 

14) Tools for sewing shoes. (Інструменти для пошиття взуття) 

15) Quality Control. (Контроль якості) 

16) The problem of style. (Проблема стилю) 

17) History of Footwear. (Історія взуття) 

18) The role of foreign language in the technological production. (Роль 

іноземної мови в технологічному виробництві) 

19) Examination of materials. (Експертиза матеріалів) 

20) Design Footwear details. (Проектування деталей взуття) 

21) Copy of different shoes. (Копіювання різних видів взуття) 

22)  The World brand shoes. (Світові марки взуття) 

23) Terms of saddlery design. (Основні положення з проектування 

шкірно галантерейних виробів) 

24) The haberdashery accessories. (Галантерейна гарнітура) 

25) The textile haberdashery production. (Текстильно-галантерейне 

виробництво) 

26) The 21t century fashion. (Мода 21-го століття) 

27) Sewing of fur products. (Пошив хутряних виробів) 

28) Shoe factories of Ukraine. (Взуттєві фабрики України) 

29) Methods of processing of leather. (Методи обробки шкіри) 

30) Taking care of footwear, saddlery and haberdashery. (Догляд за 

взуттєвими, шкіргалантерейними та лимарними виробами) 
 



Lexico-grammatical test in English 

Лексико-граматичний тест з англійської мови 

 

1.      When I went into the bathroom, I found that the bath……… . 

Відповідь: 

1. overflows         

2. overflowed         

3. had overflowed      

4. is overflowing 

 

2.     I was sure that I ……… him before. 

Відповідь: 

1 had met         

2 am meeting        

3 meet         

4 met 

 

3.      Your eyes are red ………? 

Відповідь: 

1. did you cry         

2. have you been crying         

3. have you cried           

4. do you cry 

 

4.       ……… this holiday for ages. 

Відповідь: 

1. We're looking forward to     

2. We've been looking forward to      

3. We look forward to               

4. We've look forward to 

 

5.      When I saw the vase in the shop window, I knew it was exactly what I 

……… . 

Відповідь: 

1. looked for         

2. look for         

3. had been looking for        

4. have looked for 

 

6.       ………. hard all year, so I felt that I deserved a holiday. 

Відповідь: 

1. I work         

2. I'd been working        

3. I'd work        

4. I'm working 

 



7.       I ………one of my special desserts for dinner, if you like. 

Відповідь: 

1. make         

2. 'm going to make         

3. 'll make        

4. 'm making 

 

8.      If Jack phones I ……… you know. 

Відповідь: 

1. ‘m going to let        

2.  let        

3. 'm letting        

4. ‘ll let 

 

9.  Your children are very good. They always help ………a lot. 

Відповідь: 

1. each other             

2. themselves          

3. them               

4. each the other 

 

10.  The. ……… faulty. 

Відповідь: 

1. equipments are         

2. equipment was         

3. equipments were  

4. equipment were 

 

11.  The. ……… shoes were covered in mud, so I asked them to take them 

off before they got into. ……… car. 

Відповідь: 

1. girl's...Tom's         

2. girls'...Toms'         

3. girls'...Tom's           

4. girl's...Toms' 

 

12.  The council ……… postponed a decision on the new road, and many 

leading members of the opposition party ………criticised the delay. 

Відповідь: 

1. has...have         

2. has...has        

3. have...has         

4. have...had 

 

13.   ………thinks that Phil should be given the job. 

Відповідь: 



1. Neither of us         

2. The majority of my colleagues        

3. Practically everyone         

4. A number of people 

 

14.  Against her parents' wishes, she wants to be. ……… . 

Відповідь: 

1. the journalist         

2. journalist         

3. a journalist         

4. journalists 

 

15.  'You look upset.' 'Yes, I've had. ……… .' 

Відповідь: 

1. the terrible morning        

2. terrible morning       

3. some terrible morning         

4. a terrible morning 

 

16.  It happened ………Friday. 

Відповідь: 

1. at lunch-time in      

2. at lunch-time on    

3. in lunch-time on     

4. on lunch-time at 

 

17.  She described the thief ………a tall, bearded man. 

Відповідь: 

1. like               

2. such as       

3. as         

4. as though 

 

18.  Professor Owen is giving a talk ……… the Romans in Lecture Hall 1. 

Відповідь: 

1. with 

2. on 

3. of 

4. about 

 

19.  I had to care ………my elderly parents when they both became ill. 

Відповідь: 

1. for 

2. after 

3. about 

4. of 



 

20.  He is a……… . 

Відповідь: 

1. capable of taking difficult decisions manager    

2. manager capable of taking difficult decisions  

3. capable manager of taking difficult decisions    

4. manager capable to take difficult decisions 

 

21.  I met my ………. professor the other day. She is now advising on the 

government's ……… . 

Відповідь: 

1. old politics...very foreign policy        

2. very old politics...foreign policy  

3. very old politics...very foreign policy         

4. old politics...foreign policy 

 

22.  I was……….to find that the film was quite. ……… . 

Відповідь: 

1. surprised...frightening         

2. surprised...frightened      

3. surprising...frightening         

4. surprising...frightened 

 

23.  It was. ………as we went into the room. 

Відповідь: 

1. strange quiet         

2. strange quietly         

3. strangely quiet  

4. strangely quietly 

 

24.       Heavy snow ……… the train for several hours. 

Відповідь: 

1. cancelled     

2. hindered     

3 .delayed     

4. postponed 

 

25.      Only three people ……… the plane crash. Everyone else was killed. 

Відповідь: 

1. lived         

2. recovered  

3. relieved  

4. survived 

 

26.  The more electricity you use ……… . 

Відповідь: 



1. your bill will be higher     

2. will be higher your bill  

3. the higher your bill will be 

4. your will be higher 

 
27 .     She told us about an interesting ……… which she is planning - across 

Europe by train and bicycle. 

Відповідь: 

1. voyage  

2. travel  

3. crossing  

4. journey 

 

28.      'Excuse me, Mr Hadid. There's a / an ………  message for you from 

your daughter.' 

Відповідь: 

1. vital  

2. hasty  

3. urgent  

4 .essential 

 
29.      If you buy a camera in Singapore and take it back to England, you have 

to pay ……… on it. 

Відповідь: 

1. cash   

2. expenses    

3. duty    

4. fines 

 

30.     The meeting will begin at 10.30……… . Not 10.34 - do you understand? 

Відповідь: 

1. exact    

2. on time    

3. immediately    

4. sharp 

 
31 .     Kathy……… a few minutes ago. 

Відповідь: 

1. has left         

2. leaves         

3. left        

4. had left 

 
32.  He suddenly saw Sue ………the room. He pushed his way ………the 

crowd of people to get to her. 

Відповідь: 



1. across...through         

2. over…through         

3. across...across     

4. over...along 

 

33.  The concert features,  ………. others, Karl Frisk and the Johnsons. 

Their music is still very popular. ……… teenagers. 

Відповідь: 

1.between...among         

2. between...between         

3. among...between            

4. among...among 

 

34.  ………a pause in the conversation, she left the room. 

Відповідь: 

1. On         

2. During        

3. Over        

4. Throughout 

 

35.  ……… cricket, I enjoy watching football and basketball. 

Відповідь: 

1 Apart from         

2 Except         

3. Except for         

4. Beside 

 

36.  The government has introduced ……… . 

Відповідь: 

1. a children's clothes tax      

2. a tax on children clothes  

3. a children clothes tax        

4. a tax on children's clothes 

 

37.     I'm a vegetarian. I ………meat since I was a child. 

Відповідь: 

1. haven't eaten         

2. don't eat               

3. haven't been eating  

4. am not eating 

 

38.     When we arrived, the train ……… the station. 

Відповідь: 

1. already left     

2. had already left     

3. had left already   



4. has left already 

 

39.       When Carol was younger, she ……… in a jazz band. 

Відповідь: 

1. use to sing         

2. sang usually      

3. was singing          

4. used to sing 

 

40.     What……… do tomorrow? 

Відповідь: 

1. you are going to    

2. are you going    

3. you are going    

4. are you going to 

 
41. Знайдіть продовження речень. 

1. Having already seen the film twice ...  

2. When I asked her if she knew about it she answered 

3. The interpreter did not remember whether ... 

4. The director wanted to have ... 

5. We watched the children ... 

(-1) I didn't want to go to the cinema. 

(-2) he recommend me do not go there. 

(-3) the letter had been translated already. 

(-4) the letter translated at once. 

(-5) I shall ring him up. 

(-6) have just jumped over the wall and had run away. 

(-7) jumping in the yard. 

(-8) to be jumping so much. 

(-9) that she had been told about everything. 

(-10) as soon as 1 am told about it. 

 
42. Заповніть пропуски відповідною формою дієслова. 

      1) step aside; 2) has stepped on; 3) to step down; 4) will step aside; 5) steps; 6) 

steps off;       7) should step back; 8) took a step; 9) to step aside; 10) stepping 

down from;,11) have  stepped; 12) stepped off; 13) stepping forward; 14) had 

stepped; 15) was stepping 

 1. He ... towards her, then changed his mind. 

 2. ..., please, the firemen can't get through. 

 3. If you ... back you could have fallen down the cliff. 

 4. As the Queen ... the train, the crowd cheered. 

 5. ... the stage, he took a man by the hand and led him up the steps. 
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Програми дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з 

«Німецької мови професійного спілкування» . 
 

ЗМІСТ 

1. Розмовна тема (30 тем згідно фаху).  

2. Загальний лексико-граматичний тест. 

3. Рекомендована література. 

При підготовці до тестування з німецької мови необхідно опрацювати 

такі граматичні теми: 

Граматика. Морфологія 

Іменник. Рід, число, відмінювання іменників. 

Артикль. Види. артиклів. Основні правила вживання артикля. 

Відсутність артикля. 

Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Вживання числівників у 

математичних операціях та при визначенні часу. Написання і читання дат. 

Займенник. Особові займенники, їх відмінювання. Вказівні та присвійні 

займенники, їх відмінювання. Питальні та відносні займенники. Зворотний 

займенник sich. Неозначено-особовий займенник man та безособовий 

займенник es.  

Дієслово. Часи дієслова (Prasens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum I, Futurum II). Активний та пасивний стан дієслова. Зворотні 

дієслова. Модальні дієслова. Наказовий спосіб. Інфінітив. Дієприкметник. 

Інфінітивні та дієприкметникові звороти. Умовний спосіб. 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Займенникові 

прислівники. 

Прийменник. Класифікація прийменників. Керування прийменників. 

Прийменникове керування дієслів. Місце прийменників. 

 



 

Синтаксис 

Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. 

Порядок слів у питальному реченні. Головні і другорядні члени речення. 

Структура складного речення.  

Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики. Слова утворені від відомих коренів за 

допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ler, -chen, -lein, -ung, - heil, -keit; 

прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників –te, -ste; 

префіксів прикметників un-; префіксів дієслів zuruck-, auf-, mit-. Дієслова з 

невідокремлюваними префіксами; іменники, утворені шляхом 

словосполучення. 

Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, 

наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без 

них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи 

прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим 

дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з 

відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Perfect, 

Futurum I). 

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим 

модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu. 

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із 

сполучником dabb, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним 

причини із сполучниками weil, da для позначення одночасності дії в 

головному і підрядному реченнях. Вживання складносурядних речень із 

сполучниками und, aber, denn, deshalb. Вживання речень з підметом, 

вираженим займенниками man, es. 

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках. 



Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання нульового артикля.  

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких 

дієслів у Präsens, Futurum, Perfect, Imperfect . 

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. 

Вживання Perfect у бесіді і короткому повідомленні про те, що 

відбулося.  

Вживання Imperfect у розповіді. 

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, 

відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних 

відмінках. 

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. 

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і 

знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, 

dieser, присвійних займенників, займенників wer, was . 

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, 

прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, vor, zu, 

прийменників з родовим відмінком; із знахідним відмінком fur, durch, ohne, 

um, gegen. 

Б. Для читання 

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при прочитанні 

інформативні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu . 

Складнопідрядні речення з підрядними часу і сполучниками als, 

nachdem, у яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а 

наступна – Imperfect. 

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться 

сполучним словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною Präsens 

Imperfect Passiv. Речення з конструкцією: haben sein + zu + Infinitive. Речення 

з конструкцією: модальне слово + Infinitive Passiv.  

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить у 

дієприкметникові звороти з Partizip I, Partizip II. 



Gesprächsthemen aus der Disziplin „Die deutsche Sprache der 

Fachunterhaltung“ für die Studenten der Fachrichtung Technologie der 

Leichtindustrie (Nähewaren) 

(Розмовні теми з дисципліни «Німецька мова професійного спілкування» 

для студентів спеціальності Технологія виробів легкої промисловості 

(Швейні вироби) 

 

1. Konstruierung Modellierung der Kleidung. (Конструювання та 

моделювання одягу). 

2. Herstellungstechnologie. (Технологія виробництва).  

3. Ökonomische Grundlagen der Herstellung. (Економічні основи 

виробництва).  

4. Lebenswirkungssicherheit und die Arbeitsbewahrung im 

Unternehmensvorgang. (Безпека життєдіяльності та охорони праці 

у виробничому процесі).  

5. Informatorische Technologien im Unternehmensvorgang. 

(Інформаційні технології у виробничому процесі). 

6. Künstliches Denken in der Modellierung. (Художньо-образне 

мислення у моделюванні).  

7. Rolle der Modetendenzen. (Роль модних тенденцій). 

8. Kleidungsdesign. (Дизайн одягу). 

9. Modeschau. (Показ мод).  

10. Bekannteste Modellierer der Welt. (Найвідоміші модельєри світу).  

11. Patentierung. (Патентознавство).  

12. Modellierer der Ukraine. (Модельєри України). 

13. Warenschmücken. (Оздоблення виробів). 

14. Worüber spricht die Kleidung? (Про що говорить одяг?) 

15. Hohe Mode Pret-a-Porte. (Висока мода Прета-Порте).  

16. Geschichte der Mode. (Історія моди).  

17. Geschichte der Farben. (Історія кольорів).  

18. Stofffarben. (Види тканин).  

19. Kleidungsanprobe. (Примірка одягу). 

20. Kleidungskultur. (Культура одягу).  

21. Nähemaschine und ihre Grundteile. (Швейна машинка, її основні 

частини).  

22. Grundmethoden des Kleidungsnähens. (Основні методи пошиття 

одягу).  

23. Vorbereitung zum Kleidungsnähen. (Підготовка до пошиття).  

24. Grössenarten und ihre Standards. (Види розмірів та їх стандарти).  

25. Näheinstrumenten. (Швейні інструменти). 

26. Qualitätskontrolle. (Контроль якості).  

27. Stilproblem. (Проблем стилю).  

28. Computerdesign. (Комп’ютерний дизайн). 

29. Geschichte des Kostüms. (Історія костюму). 

30. Rolle der Fremdsprachen in der Technologie der Leichtindustrie. (Роль 

іноземних мов у технології легкої промисловості). 



Gesprächsthemen aus der Disziplin „Die deutsche Sprache der 

Fachunterhaltung“ für die Studenten der Fachrichtung Technologie der 

Leichtindustrie (Schuh, Lederkonfektionswaren) 

 (Розмовні теми з дисципліни «Німецька мова професійного спілкування» 

для студентів спеціальності Технологія виробів легкої промисловості 

(Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби) 

1. Konstruierung Modellierung der Kleidung. (Конструювання та 

моделювання одягу). 

2. Herstellungstechnologie. (Технологія виробництва).  

3. Ökonomische Grundlagen der Herstellung. (Економічні основи 

виробництва).  

4. Lebenswirkungssicherheit und die Arbeitsbewahrung im 

Unternehmensvorgang. (Безпека життєдіяльності та охорони праці 

у виробничому процесі).  

5. Informatorische Technologien im Unternehmensvorgang. 

(Інформаційні технології у виробничому процесі). 

6. Künstliches Denken in der Modellierung. (Художньо-образне 

мислення у моделюванні).  

7. Rolle der Modetendenzen. (Роль модних тенденцій). 

8. Kleidungsdesign. (Дизайн одягу). 

9. Modeschau. (Показ мод).  

10. Leder. Lederarten. (Шкіра. Види шкіри).  

11. Patentierung. (Патентознавство).  

12. Grundmethoden des Schuhnähens. (Основні методи пошиття 

взуття).  

13. Schuhnähensinstrumenten. (Інструменти для пошиття взуття).  

14. Vorbereitung zum Schuhnähens. (Підготовка до пошиття взуття).  

15. Hohe Mode Pret-a-Porte. (Висока мода Прета-Порте).  

16. Geschichte der Mode. (Історія моди).  

17. Geschichte der Schuhe. (Історія взуття).  

18. Stofffarben. (Види тканин).  

19. Stoffexpertise. (Експертиза матеріалів).  

20. Projektierung der Schuhteile. (Проектування частин взуття).  

21. Kopierung verschiedener Schuharten. (Копіювання різних видів 

взуття).  

22. Schuhweltmarken. (Світові марки взуття). 

23. Grundsätze der Projektierung der Lederkonfektionswaren. (Основні 

положення проектування шкіргалантерейних виробів). 

24. Konfektionsfurniture. (Галантерейна фурнітура).  

25. Textilkonfektionsindustrie. (Текстильно-галантерейне виробництво).  

26. Mode des 21-en Jahrhunderts. (Мода 21-ого століття). 

27. Pelzwarennähen. (Пошив хутряних виробів). 

28. Schuhfabriken der Ukraine. (Взуттєві фабрики України). 

29. Methoden der Lederverarbeitung. (Методи обробки шкіри).  

30. Schuh und Konfektionswarenpflege. (Догляд за взуттєвими та 

шкіргалантерейними виробами). 



 
 

Allgemeine lexikalisch-grammatische Test aus der deutschen Sprache 

(Загальний лексико-граматичний тест із німецької мови) 

Означені та неозначені артиклі 

Виберіть правильний варіант 

1. Es war einmal ______ Müller. 

ein 

der 

einer 

2. Der Müller hatte drei Söhne, ____ Mühle, _____ Esel und _____ Kater. 

eine, einen, einen 

einen, einen, einen 

die, den, den 

3. Nach einigen Jahren starb _____ alte Müller. 

ein 

einer 

der 

4. Nach dem Tod des Vaters bekam _____ älteste Bruder die Mühle. 

ein 

der 

einer 

5. _____ Zweite bekam den Esel 

der 

einer 

ein 

Множина іменників 

Виберіть правильний варіант множини іменників, зверніть увагу на 

форму множини іменників у давальному відмінку 

6. Die _________ dieser Kinder arbeiten alle am Betrieb. 

Muttern 

Mütter 

Mutter 

7. Unsere Wohnung hat vier _______ . 



Fenstere 

Fenstern 

Fenster 

8. Die meisten _______ der Europäischen Union haben die gemeinsame 

Währung. 

Staate 

Stätte 

Staaten 

9. Früh in der Frische fischen _______ ________. 

Fische, Fischer 

Fischer, Fischen 

Fischer, Fische 

10. Ich mag es, wenn meine Mutter am Wochenende ________ bäckt. 

Kuchen 

Kuche 

Küche 

 

Відмінювання іменників 

Виберіть правильний варіант відміни іменників 

11. Das Geschenk ___ machte ___ Freude. 

des Kindes \ der Eltern 

des Kindes \ den Eltern 

dem Kind \ den Eltern 

12. Der Vater gibt ___ ein neues Buch mit schönen Bildern. 

dem Sohn 

dem Sohnen 

den Sohn 

13. ___ ist es gelungen, eine lange Schlange zu fangen. 

einem Jungen 

einem Junge 

einen Jungen 

14. Die Lehrerin lobte ___. 

den Schüler 

dem Schühler 



der Schüler 

15. Der Fremde gab ___ keine Antwort. 

der Mädchen 

das Mädchen 

dem Mädchen 

16. Ich habe dem Sohn ___ Briefmarken für seine Briefmarkensammlung 

geschenkt. 

meines Freundes 

meines Freunden 

meines Freund  

17. «Du sollst auf dem Blatt ___ schreiben,» - sagte die Lehrerin 

deinen Name 

dein Name 

deinen Namen 

18. Peter zeigte ___ sein Tagebuch. 

dem Mutter 

die Mutter 

der Mutter 

19. Es lebte einmal ___. 

einen Drachen 

ein Drache 

eines Drachen 

20. Herr Direktor wurde nach ___ ___ gefragt. 

dem Namen \ des Studenten 

dem Name \ des Studenten 

dem Name \ des Studentes 

21. Viele von ___ hatten keinen Beruf. 

den Arbeitslose  

den Arbeitslosen 

der Arbeitslose 

22. Wie geht es jetzt ___? 

der Kusine 

dem Kusine 

die Kusine 

23. Gestern habe ich eine Diskussion zwischen ___ und ___ gehört. 



dem Studenten \ dem Aspiranten 

dem Student \ dem Aspirant 

dem Studenten \ dem Aspirant  

24. Sie trug ___. 

eine Brille 

einer Brille 

einem Brillen 

 

Модальные глаголы. Простое прошедшее время. 

 
Виберіть правильний варіант модального дієслова у простому минулому 

часі  

25. Ich _______ nicht beten, ich hörte nur mein Herz schlagen. 

konnte 

kann 

könnte 

26. Er ______ doch immer an die Kleinen denken. 

muβte 

muβ 

müβte 

27. Ich ______ mich aufstützen, aber ich______ es nicht. 

wollte, kannte 

wollte, konnte 

will, kann 

28. Alles ______ auch Täuschung sein. 

kannte 

konnten 

konnte 

29. Aber als sie alle raus waren, ______ er die Tränen einfach laufen. 

lieβ 

läβt 

lieβt 

 

Дієслова із відокремлюваними префіксами  

Виберіть підходящий за змістом відокремлюваний префікс 



30. Emil ruf mich ___, um nach Adresse der Firma zu fragen. 

an 

ein 

ab 

31. Karl heiratet und zieht in eine neue Wohnung ___. 

um 

ab 

auf 

32. Alle Flüsse und Seen unserer Region frieren ___. 

auf 

durch 

zu 

33. Ich glaube, das Kind ist gestern früh ___geschlafen. 

ein 

an 

zu 

34. Die Freunde der Tochter wurden auch den Gästen ___gestellt. 

ver 

vor 

an 

 

Дієслова із не відокремлюваними префіксами 

Виберіть підходящий за змістом не відокремлюваний префікс 

35. Habt ihr ___standen, worum es geht? 

er 

zer 

ver 

36. Es gelang ihr bald wieder, ihre Heimat zu ___suchen. 

be 

ver 

ge 

37. Heinrich hatte einen altgriechischen Text ins Deutsche zu ___setzen. 

über 

be 



ver 

38. Dann wurde die Geschichte vom Gast zu Ende ___zählt. 

be 

er 

über 

39. Wir wollen nach dem Musikunterricht das Lied ___holen. 

wieder 

über 

er 

Зворотні дієслова 

Знайдіть правильний варіант відповіді 

40. відпочивати 

sich erholen 

erholen 

41. розчісувати волоси 

sich die Haare kämmen 

die Haare kämmen 

42. одягатися 

sich anziehen 

anziehen 

43. вмиватися 

sich waschen 

waschen 

44. радіти 

freuen 

sich freuen 

 

 

Складнопідрядні речення 

Виберіть правильний сполучник у складнопідрядному реченні 

 

       45. Der Lehrer meint, _________ nicht alle Schüler die Aufgabe richtig 

verstanden  

haben.  

ob 



wenn 

dass 

weil 

 

46. Er sagte so darum, ________ er auf dich ärgerlich war. 

dass 

weil 

ob 

wenn 

47. Gehst du im Sommer baden, ________ das Wetter gut ist? 

als 

wenn 

weil 

dass 

48. Ich konnte nicht arbeiten, _______ ich war krank. 

dass 

wenn 

denn 

weil 

49. Er lebt, _______ es ihm der Arzt vorschreibt. 

wie 

wenn  

ohne das 

statt das 

 

Порядок слів у простому реченні 

Виберіть правильне речення 

50. Meine, Freunde, eine, Rolle, große, spielen, meinem, Leben, in. 

Meine Freunde spielen eine große Rolle in meinem Leben. 

In meinem Leben meine Freunde spielen eine große Rolle. 

Meine Freunde eine große Rolle in meinem Leben spielen. 

 
 

 



Список рекомендованої літератури з німецької мови 

 

1 81.2 Нім-

2 

Б28 

     Батрак, А. В.  Краткий грамматический справочник. 

Немецкий язык / А. В. Батрак, Л. А. Миончинская ; Под 

ред.Розен Е.В. – К., 1994. – 238 с. 

              Кільк. прим.:  6  (Аб - Абонемент, Читальний зал 

№1, ЧЗ - Читальний зал) 
 

2 81.2 Нім-

9 

Б42 

     Бек, А. Г.  Немецкий за 30 дней / А. Г. Бек. – Киев : 

Методика, 2000. – 320 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал №1, Аб - 

Абонемент, Абонемент №2) 
 

3 72 

В53 

     Вісник Технологічного університету Поділля. : 

Науковий журнал (4/2002). Частина 3. Соціально-

гуманітарні, психологічно-педагогічні науки. – 

Хмельницький : ВТУП, 2002. – 164 с. – Випуск з нагоди 40-

річчя ТУП. 

              Кільк. прим.:  11  (Абонемент №2, Аб - 

Абонемент, Читальний зал №1) 
 

4 81.2 Нім 

Г25 

     Гвоздяк-Фрідманська, О. М.  Довідник з граматики 

німецької мови : Посібник для студентів / О. М. Гвоздяк-

Фрідманська, І. Й. Біров. – Ужгород : Видавництво 

"Закарпаття", 2000. – 222 с. 

              Кільк. прим.:  40  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Читальний зал №2, Абонемент 

№2, Абонемент №1) 
 

5 81.2 Нім 

Г25 

     Гвоздяк, О. М.  Граматика німецької мови : 

Рекомендовано МОНУ як навчальний посібник 

/ О. М. Гвоздяк. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2004. – 

572 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Аб - Абонемент, Абонемент 

№1) 
 

6 81.21 Нім 

Г37 

     Hering, A.  Деловая переписка и переговоры по 

телефону : Бизнес-курс немецкого языка / A. Hering, 

M. Matussek. – Киев : Методика, 2000. – 240 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Аб - Абонемент, Читальний зал 

№1) 
 



7 81.21Нім 

Г98 

     Гущина, Т. И.  Немецкий язык для специальностей 

текстильной и легкой промышленности / Т. И. Гущина. – 

Изд.2-е, исправленное. – М : Высшая школа, 2003. – 215 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Читальний зал №2) 
 

8 81.2 Нім-

9 

Д72 

     Драб, Н. Л.  Техніка і мова презентації : Навчальний 

посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України / Н. Л. Драб. – Київ : КНЕУ, 2002. – 102 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, Аб - 

Абонемент) 
 

9 81.2Нім-2 

Д72 

     Deutsche Grammatik mit Losungen. – Вінниця : Нова 

книга, 2007. – 280 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Абонемент №1) 
 

10 81.2 Нім-

4 

К56 

     Ковальова, О. П.  Українсько-німецький розмовник 

/ О. П. Ковальова. – Харків : Промінь, 2001. – 256 с. 

              Кільк. прим.:  1  (ЧЗ - Читальний зал) 
 

11 81.2Нім 

К60 

     Коляда, Н. А.  Landeskunde. Страноведение. Deutschland. 

Германия. / Н. А. Коляда. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002. – 320 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл.) 
 

12 81.2 Нім-

2 

К66 

     Кордуп, Р. А.  Німецька мова у таблицях і схемах : 

Рекомендовано МОН України / Р. А. Кордуп. – Харків : 

Весто, Ранок, 2005. – 112 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал №1) 
 

13 81.2 Нім-

2 

К78 

     Кравченко, С. М.  Граматика німецької мови в таблицях 

та схемах / С. М. Кравченко. – К : "ЛОГОС", 1998, 2001. – 

112 с. – (Бібліотека школяра). 

              Кільк. прим.:  54  (Абонемент №2, Аб - 

Абонемент, Абонемент №1, Читальний зал №1) 
 

14 81.2 Нім-

93 

К90 

     Kulenko, V. J.  Deutsch. Ein Lehrbuch mit Ubungen fur die 

Studenten der Fremdsprachenfakultat (zweites Fach) : 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 

/ V. J. Kulenko, J. N. Wlassow. – 5. Verbesserte Auflage. – 

Nowa Knyha, 2002. – 416 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Читальний зал №1, Аб - 

Абонемент, Абонемент №1) 
 



15 81.2 Нім-

9 

К93 

     Курс немецкого языка (для заочных технических 

вузов) : Учебник для заочных технических вузов / За 

ред.Канищевой Е.Н. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая 

школа, 1973. – 376 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент №1) 
 

163 81.2 Нім-

2 

Л88 

     Лисенко, Е. І.  Вступний курс фонетики німецької мови : 

Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Е. І. Лисенко. – 3-

е вид., допов., виправ. – Київ : А.С.К., 2001. – 96 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

17 81.21 Нім 

М26 

     Marktplatz. Deutche Sprache in der Wirtschaft : Mit 

Texten und Ubungen, fur Selbststudium und Unterricht. – Koln : 

DІHT, 2002. – 288 с. 

              Кільк. прим.:  20  (Абонемент №2, Читальний зал 

№1, Аб - Абонемент) 
 

18 81.2 Нім-

2 

М26 

     Маринець, В.  Німецька мова для учнів ПТНЗ, 

кваліфікованих робітників і студентів / В. Маринець. – 

Ужгород : ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2006. – 727 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Аб - Абонемент, Абонемент 

№1) 
 

19 81.2 Нім-

4 

Н50 

     Німецько-український словник. Близько 20000 слів 
/ Укл.Двухжилов О.В., Басанець З.О. За ред. Лисенко Е.І. – 

3-тє вид. – К. : Освіта, 1994. – 416 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент №2) 
 

20 81.2Нім-9 

Н50 

     Немецкий язык. Курсы 1 и 2 : Учебн. пособ. для педаг. 

учил. – М : Просвещение, 1975. – 303с. 

              Кільк. прим.:  17  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1, Абонемент №2) 
 

21 81.2Нім-9 

Н67 

     Німецька мова : Реком. МОНУ як підручник для студ. 

ВНЗ / Н. П. Щербань, Г. А. Лабовкіна, Я. В. Бачинський, 

В. І. Кушнерик. – Чернівці, 2003. – 500 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал №1) 
 

22 81.2 Нім-

4 

Н67 

     Німецько-український словник. Близько 25000 слів 
/ За ред.Шаровольського І.В. – 2-ге вид. – К. : Радянська 

школа, 1955. – 540 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент №1) 
 



23 81.2 Нім-

4 

Н67 

     Німецько-український, українсько-німецький 

словник. – К. : Академія, 1997. – 731 с. – [За ред. Лисенка 

Е.І.]. 

              Кільк. прим.:  6  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

24 81.2 Нім-

4 

Н67 

     Німецько-український, українсько-німецький 

словник. – К. : Феміна, 1994. – 731 с. – [За ред. Лисенка 

Е.І.]. 

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент №1, Аб - Абонемент) 
 

25 81.2 Нім-

93 

Н67 

     Щербань, Н. П.  Німецька мова : Затверджено 

Міністерством освіти України як підручник для студентів. 

Частина 2 / Н. П. Щербань, Г. А. Лабовкіна, 

Я. В. Бачинський. – Чернівці, 1998. – 196 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1) 
 

26 81.2 Нім-

4 

Н73 

     Новий німецько-український українсько-німецький 

словник : Понад 40000 слів. – Харків : Світовид, 2002. – 448 

с. 

              Кільк. прим.:  5  (Абонемент №1, Аб - Абонемент, 

Абонемент №2) 
 

27 81.2 Нім-

4 

Н73 

     Новий німецько-український українсько-німецький 

словник. 40000 слів. – Харків : Єдиноріг, 2000. – 448 с. 

              Кільк. прим.:  29  (Абонемент №1, Аб - 

Абонемент, Читальний зал №1, Читальний зал №2) 
 

28 81.2 Нім-

4 

Н73 

     Новий німецько-український та українсько-

німецький словник / Укл.Малишев В.Ф. – Донецьк : 

Сталкер, 2000. – 448 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

29 81.2 Нім-

4 

Н73 

     Новий німецько-український українсько-німецький 

словник: 60000 слів та словосполучень / За ред.Лисенко 

Е.І. – Київ : АСК, 2002. – 1024 с. 

              Кільк. прим.:  11  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1, Читальний зал №2, Аб - Абонемент) 
 

30 81.2 Нім-

93 

У45 

     Ukraine-lesetexte : Навчальний посібник з німецької 

мови. – Київ : Знання, 1997. – 80 с. – (Бібліотека для тих, хто 

вивчає німецьку). – [Укладач Бориско Н.Ф.]. 

              Кільк. прим.:  5  (Аб - Абонемент, Абонемент №1, 

Читальний зал №1) 
 



31 81.2 Нім-

9 

Ф43 

     Ферстер, У.  Немецкий язык для Вас : Практический 

курс / У. Ферстер, Г. Хайнрих. – М. : Престиж, Каравелла, 

1998. – 416 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

32 81.2Нім-

93 

Ч-44 

     Чепурна, Т.  Deutsch. Німецька мова. Розмовні теми : 

Для студ. факульт. іноз філології / Т. Чепурна. – Харків : 

"Фоліо", 2004. – 318 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1) 
 

33 81.2 Нім-

2 

Ш77 

     Шнитке, Т. А.  Грамматика немецкого языка 

/ Т. А. Шнитке, Э. Б. Эрлих. – К. : ВИПОЛ, 1995. – 223 с. – 

[Видавництво не вказане на тит. сторінці]. 

              Кільк. прим.:  13  (Аб - Абонемент, Читальний 

зал №1, Читальний зал №2) 
 

34 81.2 Нім-

2 

Ш95 

     Шульц, Х.  Немецкая грамматика с упражнениями 

/ Х. Шульц, В. Зундермайер ; Перев.Попова А.А. – М. : 

Лист, 1998. – 328 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, Абонемент 

№2) 
 

35 81.2Нім-9 

Щ61 

     Щербань, Н. П.  Praktisches deutsch = Практичний курс 

німецької мови : Реком. МОНУ як навчальний посібник для 

студ. ВНЗ / Н. П. Щербань, В. І. Кушнерик. – Чернівці : 

"Книги-ХХІ", 2004. – 200 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, Аб - 

Абонемент) 
 

36 81.2Нім-2 

Ю50 

     Юнг, В.  Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-

Петербург : Лань, 1996. – 544 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал №1) 
 

37 81.2Нім-9 

Я49 

     Якушина, Л. З.  Учебник немецкого языка для средних 

специальных учебных заведений : Учебник / Л. З. Якушина, 

А. В. Емельянова ; Изд. 2-е исправл. и дополн. – М : Вища 

школа, 1985. – 384с. 

              Кільк. прим.:  6  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Абонемент №1) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Програми дисциплін, що виносяться на вступний екзамен з 

«Французької мови  професійного спілкування» . 

 

ЗМІСТ 

1. Розмовна тема (30 тем згідно фаху).  

2. Загальний лексико-граматичний тест. 

3. Рекомендована література. 

При підготовці до тестування з французької мов необхідно опрацювати 

такі граматичні теми: 

Граматика. Морфологія 

Іменник. ( Le nom, ou le substаntif ). 

Типи іменників.Рід іменників(Genre des noms).Суфікси, які 

допомагають визначити рід іменників-істот.Спеціальні форми іменників для 

жіночого роду.Рід іменників, що оз-начають  предмети.Іменники чоловічого 

роду.Число іменників(Nombre des noms). Число складних іменників. 

Артикль.( L´article ). 

    Означений артикль та вживання. Неозначений артикль та 

вживання.Частковий  ар-тикль та вживання.Злитний артикль та вживання. 

Відсутність артикля та заміна. 

Прикметник. ( L'adjectif ). 

  Утворення жіночого роду прикметників.Множина 

прикметників.Утворення  мно-жини прикметників.Ступені порівняння 

прикметників.Місце прикметника.Займенникові прикметники ( Adjectifs 

pronominaux ).Вказівні прикметники ( Adjectifs demonstratifs ). 

Присвійні прикметники ( Adjectifs  posessifs ).Питально-відносний 

прикметник «quel» 

( Adjectifs  interogatif «quel»).Неозначені прикметники ( Adjectifs indefinis 

).Вживання неон-начених прикметників. 

Числівник. ( Adjectifs numéraux ). 

Утворення кількісних та порядкових числівників.Особливості 

вживання числівників.Вираження кількості.Дроби.Цілі числа. Вживання 



числівників у математичних операціях та при визначенні часу. Написання і 

читання дат. 

Займенник. ( Le pronom ). 

Особові займенники (Pronoms personnels conjoints).Відносні 

займенники (Pronoms relatifs).Вказівні займенники (Pronoms 

demonstratifs).Присвійні займенники (Pronoms posessifs).Неозначені  

займенники (Pronoms indefinis).Питальні займенники (Pronoms 

interrogatifs).Адвербальні займенники en  та  y  (Pronoms adverbiaux en et y ) 

Дієслово.  ( Le verbe ) 

Особливості відмінювання дієслів 1 групи.Займенникові дієслова 

(Verbes pronominaux ). Безособові дієслова (Verbes impersonnels ).Теперішній 

час ( Présent de I'Indicatif ). 

Минулий незакінчений час ( Imparfait ).Минулий складний час (Passé 

composé ).Минулий простий час (Passé simple ).Передминулий час (Passé 

antérieur ).Давноминулий час ( Plus-que-parfait ).Тільки-но минулий час ( 

Passé immediate ).Майбутній найближчий час ( Futur immédiat). Майбутній 

простий час ( Futur simple). Передмайбутній, або майбутній попередній час ( 

Futur antérieur).Узгодження часів дійсного стану ( Concordance des temps de 

I'Indicatif).Наказовий спосіб ( Mode Impératif).Умовний спосіб ( Mode 

Conditionnel ).Спосіб Subjonctif.  Умовний спосіб. 

 Стан ( Voix ) Активний та пасивний стан дієслова. 

Інфінітив ( Infinitif ). 

Дієприкметники ( Participes ).Participes présent.Participes 

passé.Participes passé composé. 

Герундій ( Gérondif). 

Прислівник.  ( L'Adverbe ). 

Утворення прислівників. Місце прислівника у реченні. Ступені 

порівняння прислівників. 

Прийменник.( La préposition ). 

Класифікація прийменників. Керування прийменників. Прийменникове 

керування дієслів. Місце прийменників. 



Сполучник ( La conjoinconction ). 

Вигук (L'interjection). 

 

Синтаксис 

Просте речення. Порядок слів у простому розповідному реченні. Порядок 

слів у питально-му реченні. Непряме запитання. Головні і другорядні члени 

речення. Структура складного речення. Негативне речення.Заперечення ( 

Négation ). Складне речення. 

 

 

Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1200 

одиниць продуктивної лексики.  

Граматичний матеріал 

А. Для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень, 

наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами і без 

них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником 

(складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим 

присудком, вираженим дієсловами у простих і складних часових формах. 

Вживання речень із складним дієслівним присудком.  

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із 

сполучником que, з підрядним часу із сполучником jusqu’à, з підрядним 

причини із сполучниками parce que, Вживання складносурядних речень із 

сполучниками et, mais,.  

Морфологія. Вживання іменників у різних родах та числі. 

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного 

артикля. Вживання часткового та злитного артикля. Вживання нульового 

артикля та заміни. 

Дієслово. Утворення і вживання простих та складних  часових форм  

дієслів у Présent , Futur simple, Passé composé, Imparfait . 

Вживання Présent  у значенні теперішнього і минулого часу. 



Вживання Passé composé у бесіді і короткому повідомленні про те, що 

відбулося.  

Вживання Imparfait  у розповіді. 

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення і 

вживання ступенів порівняння прикметників .Узгодження прикметника з 

іменником. 

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння. 

Займенник. Вживання особових займенників . Вживання відносних 

займенників Вживання вказівних займенників. Вживання присвійних 

займенників. Вживання адвербальних займенників en  та  y  . 

Прийменник. Вживання прийменників з керуванням.  

Б. Для читання 

Вступники повинні розпізнавати та розуміти при читанні інформативні 

групи, основні випадки вживання інфінітива, дієприслівникових форм, часові 

форми дієслова. 

Складнопідрядні речення з підрядними часу і сполучником que,  у яких 

попередня дія виражена дієсловом в Plus-que-parfait, а наступна – Futur 

simple,Futur dans le passé. 

 Речення з пасивною структурою. Речення з різними конструкціями. 

Partіcipe présent, Participe passé у ролі означення. Поширене речення, що 

містить  дієприкметникові  звороти   Partіcipe présent, Participe passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розмовні теми з дисципліни «Французька мова професійного 

спілкування» для студентів спеціальності Технологія виробів легкої 

промисловості (Швейні вироби) 

Les produits de couture 

 

1. La construction et la modélisation des vêtements. Конструювання та 

моделювання одягу). 

2. La technologie de la production. (Технологія виробництва). 

3. Les principes économiques de la production. (Економічні основи 

виробництва). 

4. La sécurité et la protection du travail dans le processus de production. 
(Безпека життєдіяльності та охорони праці у виробничому процесі).  

5. Les technologies informationnelles dans le processus de production. 
Інформаційні технології у виробничому процесі). 

6. L’immagination  artistique et imagée dans la modélisation. Художньо-

образне мислення у моделюванні).  

7. Le rôle des la tendance de la mode. (Роль модних тенденцій). 

8. Le desigh des vêtements. (Дизайн одягу). 

9. Les présentations des modes. (Показ мод). 

10. Les grands couturiers du monde. (Найвідоміші модельєри світу). 

11. La patente. ( La projection des produits ).( Патентознавство). 

12. Les couturiers de l′Ukraine. (Модельєри України). 

13. L′ornement et la décoration des produits. (Оздоблення виробів). 

14. Qu′est-ce que disent les vêtements ?( Про що говорить одяг?) 

15. La haute mode de prêt-à-porter.( Висока мода Прета-Порте). 

16. L′histoire de la mode.( Історія моди).  

17. L′histoire des couleurs. (Історія кольорів). 

18. Les tissus. (Види тканин).  

19. La cultures des vêtements. (Культура  одягу). 

20. L′essayage des vêtements.( Примірка одягу). 

21. La machine à coudre.( Швейна машина).  

22. Les méthodes de la confection des vêtements. (Основні методи 

пошиття одягу).  

23. Les étapes de préparation pour coudre les vêtements. (Підготовка до 

пошиття). 

24. La taille. La pointure dans les différents pays.( Види розмірів та  

стандарти різних країн). 

25. Les instruments de couture.( Швейні інструменти). 

26. Les contrôle de la qualité.( Контроль якості). 

27. Le problème de style.( Проблема стилю). 

28. Le desigh des vêtements à l’aide de l′ordinateur.( Комп’ютерний 

дизайн). 

29. L′histoire de costume. (Історія костюму). 

30. Le rôle de la langue étrangère à la production technologique. Роль 

іноземних мов у технології легкої промисловості). 



Розмовні теми з дисципліни «Французька мова професійного спілкування» 

для студентів спеціальності Технологія виробів легкої промисловості 

(Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби) 

 

Les produits de cuir 

1. La construction et la modélisation des chaussures .( Конструювання та 

моделювання одягу). 

2. La technologie de la production. (Технологія виробництва). 

3. Les principes économiques de lа production. (Економічні основи 

виробництва).  

4. La sécurité et la protection du travail dans le processus de production. 
(Безпека життєдіяльності та охорони праці у виробничому процесі).  

5. Les technologies informationnelles dans le processus de production. 
(Інформаційні технології у виробничому процесі). 

6. L’immagination  artistique et imagée dans la modélisation. (Художньо-

образне мислення у моделюванні).  

7. Le rôle des tendances de la mode. (Роль модних тенденцій). 

8. Le desigh des chaussures. 

9. L′ornement et la décoration des produits. 

10. Les cuirs. 

11. La pointure. La pointure dans les différents pays.  

12. Les méthodes de fabrication des chaussures. 

13. Les étapes de préparation pour la fabrication  des chaussures. 

14. Les instruments pour la fabrication des chaussures. 

15. Le contrôle de la qualité. 

16. Le problème de style. 

17. L′histoire des chaussures. 

18. Le rôle de la langue étrangère à la production technologique. 

19. L′expertise des matériaux. 

20. La projection des détails des chaussures. 

21. Les différents types des chaussures. 

22. Les marques mondiales des chaussures. 

23. Les principes de la projection des  produits de mercerie en cuir. 

24. La matière première pour la mercerie. 

25. La production des produits de textile et de mercerie. 

26. La mode du XXI-er  siècle. 

27. La production des produits de fourrure. 

28. Les fabriques des chaussures en Ukraine. 

29. La méthodologie du travail de cuir. 

30. Les soigns de produits de mercerie en cuir. 

 



 

Загальний лексико-граматичний тест 

 
 

1.le chou     2.le bateau-mouche 

  A.les chous     A.les bateaux-mouches 

  B.les choux     B.les bateaux-mouche 

        C.les bateau-mouches 

  

5.le   joujou     6.la  pomme  de  terre 

  A.les  joujous     A.les  pommes de  terre 

  B.les  joujoux     B.les  pommes de  terres 

                  C.les  pomme   de  terres 

 

 9.le  trou     10.l’arc-en-ciel 

  A.les  trous     A.les  arcs-en-ciel 

  B.les  troux     B.les  arcs-en-ciels 

        C.les  arc-en-ciels  

 

13.Le  produit  naturel.    14.Le  sourire  malin. 

    La  science……          La  femme……  

  A.naturèle     A.maline 

  B.naturelle     B.maligne 

 

15.Le  vieil  ami.    16.Le  pays  natal. 

       Les …... amis.         Les  pays ….. 

  A.vieils     A.nataux 

  B.vieux     B.natals 

 

17.Un  enfant   mignon.    18.L’ordre   formel. 

      Une  mine  ……                                             La  façon……. 

  A.mignonne     A.formelle 

  B.mignone     B.formèle 

 

19.Le  proverbe   oriental.     20.Le  geste   spécial. 

     Les  proverbes ……..          Les  gestes …….. 

 A.orientaux     A.spécials 

 B.orientals     B.spéciaux 

 

 28.L’avion  est …….rapide  que  le bateau. 

  A.plus  B.moins C.aussi 

 29.Le  loup  est……rusé  que  le  renard. 

  A.plus  B.moins C.aussi 

 30.Je  suis  sûr  que  Michèle  est  ……..intelligente  pour  comprendre  cette  

explication. 



  A.plus     B.moins    C.le  plus      D.la  plus      E.aussi F.trop      

G.assez 

 31.Le  journal  n’est   pas …. .épais  que  le   livre. 

  A.plus  B.moins C.aussi 

 34.Enfin  nous  avons  aperçu …… maison  avec …… .petit   jardin. 

  A.un  B.une  C.le  D.la   

 35……courage  de  cet  homme  m’a  surpris. 

  A.le  B.un  C.du 

37.Le  plancher  était  couvert … .tapis  épais. 

  A.d’un  B.du  C.de   

 38.Le  quai  était  plein …. .voyageurs  arrivés  par  le  train  de   Paris. 

  A.des  B.de 

 39.Les  maisons  étaient  ornées… .fleurs   artificielles. 

A.des  B.de 

40.Nous  sommes  entrés dans …. jardin  et  nous  avons vu  …..vieille  

femme. 

  A.un  B.une  C.le  D.la    

 41.Assis  sur  … .terrasse  du  café   il  commanda ….bière. 

  A.la  B.une  C.de  la 

 44.Les   Duval   étaient ……petits   bourgeois. 

  A.les  B.des  C.de 

 45.Les  toits   se   couvrirent……neige   abondante. 

  A.d’une B.de la  C.de 

 46.Nous  avons  remis  à ….femme…lettre  de  son  fils. 

   A.un  B.une  C.le  D.la 

 47.Elle   éprouvait …….sympatie    pour  lui. 

   A.une  B.de  la C.de 

 51.Je  ne  prends  pas …..thé. 

  A.du  B.de   C.le                 

   52.On … permettra d’y aller seul. 

                      A . le      B . lui      C  .la    D.  l’ 

      53.Vous allez ... apporte ce journal, ne ...oubliez pas ! 

      A . le      B . lui      C  .la    D.  l’ 

            54.Je viens de ... parler de cette affaire.          

                 A . le      B . lui      C  .la    D.  l’                 

55.Il ... aide à fair le ménage. 

                     A . le      B . lui      C  .la    D.  l’ 

 60.T’es-tu  habitué à  cette  vie ? 

      Non,je ne m’…..suis  pas  habitué. 

  A.y       B.en   C.à elle D.d’elle 

 61.Avez-vous  répondu  à  sa  lettre ? 

      Non,je   n’…..ai  pas  répondu. 

  A.y B.en   C.à elle D.d’elle 

 66.Ne  pensez  pas  à  ce  problème,je  vais  m’occuper. 

  A.y  B.en  C.à lui  D.de  lui 

 67.J’aurai demain,je vais……profiter  de  mon  mieux. 



  A.y  B.en 

 68.En  été  ils  se……baignés  dans   la   mer. 

  A.ont  B.sont 

 69.L’orchestre     de  Marseille (interpréter) « Les Quatre Saisons »  de     

Vivaldi. 

  A.a interprété  B.est interprété 

70.Tu   (se réveiller) à  sept   heures. 

  A.te réveille  B .te réveilles 

  71.Vous  (conjuguer)  le    être   au    présent. 

  A.conjuguez  B.conjugez 

  72.Demain  ils  (prendre)  le   train  de  8   heures. 

  A.prendront  B.prennent  C.prendrons 

 73.Je   suis  sûr  qu’ils  (vouloir)  passer  les  vacances   en    Crimée. 

  A.voudrons  B.voudraient  C.voudront 

  74.Les   savants  (obtenir)  de   bons    résultats. 

  A.sont obtenu  B.ont obtenus  C.ont obtenu 

  75.Je   vous  remercie   pour  le   service   que   vous  (rendre)  à   mon   ami. 

  A.avez rendus  B.avez rendu  C.êtes rendu 

 76.Ils  (se  serrer)  la    main. 

  A.se sont serré  B.se sont serrés 

 77.Les   larmes… baigné  son  visage. 

  A .ont   B.sont 

 78.Le  lendemain  il   (louer)  une  vielle  maison  dans  la  banlieu  de  la  ville. 

  A.a   loué  B.est  loué 

 79.Ils  (finir)  leur  travail  à  temps. 

  A.finient  B.finissent  C.finit 

 80.Nous  vous  (annoncer)   une  bonne  nouvelle. 

  A.annonçons  B.annonceons 

81.Je  vous  (attendre)  à   l’entrée   dans  une  heure. 

  A.attendrai  B.attendrez  C.attendrais 

 82.Іls   (savoir)  préparer  le  rapport. 

  A.savront  B.saurons  C.sauront 

83.Je  connais   la   chanson  qu’il  (chanter)   à  notre  soirée. 

  A.a  chanté  B.a  chantée  C.est  chantée 

 84.La  cousine  de  Marie   (entrer)  dans  la  salle  à  manger. 

  A.est  entré  B.a  entré  C.est  entrée 

 85.Les   amis  (se  revoir)  vingt  ans  après. 

  A.se  sont  revu B.se  sont  revus 

 86.(Dormir)-tu  bien  la  nuit ? 

  A.dormes  B.dore   C.dors 

 87.Je  sais  que  vous (dire)  toujours  la  vérité. 

  A.disez  B.dites   C.dis 

 88.Ils  lui (envoyer)  le  colis  dans  deux   jours. 

  A.envoyeront  B.enverront  C.envoyons 

 89.Il  ( falloir)  participer  à  la  réunion. 

  A.faut  B.faudrait  C.faudra 



 90.L’armée (s’emparer) d’une grande  partie  du  territoire  du  pays. 

  A.s’est  emparé B.s’est  emparée C.s’a  emparé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список літератури з французької мови 

 
1 81.2 

Англ-4 

А40 

     Акмалдинова, А. Н.  Английский, немецкий, 

французский язык : Лексический и грамматический 

справочник на 3-х языках / А. Н. Акмалдинова, Л. В. Будко, 

Т. Д. Куксина. – Диал : КМУГА, 1997. – 216 с. – (В помощь 

поступающим в ВУЗы). 

              Кільк. прим.:  3  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

2 81.2ФР-9 

Б81 

     Боннесурс, А.  Говорите вместе с нами! Курс 

французского языка для самостоятельного изучения 

/ А. Боннесурс. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 256 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Аб - Абонемент) 
 

3 81.2ФР-9 

Г87 

     Громова, А. В.  Практический курс французского языка. 

Начальный этап / А. В. Громова, Г. К. Алексеева, 

Н. М. Покровская. – М. : ЧеРо, 1996. – 432 с. – [Учебник для 

ВУЗов]. 

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

4 81.2Фр-2 

Д75 

     Дроздов, А. А.  Граматика французької мови в таблицях 

та схемах / А. А. Дроздов. – Київ : Логос, 1997. – 98 с. – 

(Бібліотека школяра). 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал №1) 
 

5 81.2Фр-2 

Ж86 

     Жукова, Н. Б.  Довідник з граматики французької мови 

для старших класів середньої школи / Н. Б. Жукова, 

К. М. Дауе. – Вид. 3-є, переробл. і доповн. – К : Радянська 

школа, 1977. – 288с. 

              Кільк. прим.:  20  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Абонемент №1, Абонемент 

№2) 
 

6 81.2Фр 

К20 

     Мокреева, Н. Г.  Французский язык : Разговорные темы 

для выпускников школ и поступающих в ВУЗы 

/ Н. Г. Мокреева. – 2-е изд., перераб. – К : Методика, 1997. – 

96 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 



7 81.21ФР 

К60 

     Колечко, О. Д.  Ділова французька мова : Допущено 

Міністерством освіти і науки України як підручник 

/ О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. – К. : КНЕУ, 1999. – 360 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал №1, Аб - 

Абонемент, Абонемент №1) 
 

8 81.2Фр 

Л63 

     Лисенко, М. М.  Українсько-французький розмовник 

/ М. М. Лисенко, Й. І. Донець. – Вид. 6-те, доп. – К : 

Радянська школа, 1988. – 224 с. 

              Кільк. прим.:  16  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1, Абонемент №2) 
 

9 81.2 Фр-

93 

М60 

     Милая Франция : Книга для чтения на французском 

языке. – М. : Лист, 1998. – 200 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Абонемент №1, Аб - Абонемент, 

Читальний зал №1) 
 

10 81.2 Фр-2 

М74 

     Може, Г.  Практическая грамматика французского языка. 

Устная речь. Письменная речь / Г. Може. – Изд.пересмотр. и 

испр. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 432 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1) 
 

11 81.2 Фр-

93 

М74 

     Мокреева, Н. Г.  Французский язык : Разговорные темы 

для выпускников школ и поступающих в ВУЗы 

/ Н. Г. Мокреева. – 2-е изд., перераб. – К. : Методика, 1997. – 

96 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Абонемент №1, Аб - Абонемент) 
 

12 81.2 Фр-4 

Н73 

     Новий французько-український українсько-

французький словник. – 85000 слів. – К, Харків : "Таст-

М","Світовид", 2003. – 896 с. 

              Кільк. прим.:  6  (Абонемент №1, Абонемент №2, 

Читальний зал №1) 
 

13 81.2Фр-4 

Н73 

     Новий французько-український українсько-

французький словник: 60000 слів. – Харків : Див, 2006. – 

576 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент №1) 
 

14 81.2 Фр-

93 

О-61 

     Оповідання прогресивних письменників Франції : 

Для учнів 8-10 класів / Обробка текстів Бабич Т.О. – 2-ге 

вид. – К. : Радянська школа, 1979. – 104 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал №1) 
 



15 81.2ФР-

93 

П29 

     Петренко, О. Е.  Французский язык: тексты, диалоги, 

письма / О. Е. Петренко. – М. : ГИС, 1999. – 235 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Аб - Абонемент) 
 

16 81.2ФР-9 

П43 

     Крючков, Г. Г.  Поглиблений курс французької мови : 

Підручник / Г. Г. Крючков, В. С. Хлопук. – К. : Вища школа, 

1998. – 400 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Аб - Абонемент) 
 

17 81.2ФР-9 

П43 

     Крючков, Г. Г.  Поглиблений курс французької мови : 

Допущено Міністерством освіти і науки України як 

підручник для студентів ВУЗів / Г. Г. Крючков, 

В. С. Хлопук, Л. П. Корж. – 2-ге вид., виправлене. – К. : 

Вища школа, 2000. – 399 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

18 81.2Фр-9 

П77 

     Крючков, Г. Г.  Francais accelere. Прискорений курс 

французької мови : Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України як підручник для студентів ВНЗ 

/ Г. Г. Крючков, М. П. Мамотенко, В. С. Хлопук. – 3-є 

авторське видання, виправ. – Київ : А.С.К., 2003. – 384 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Аб - Абонемент, Читальний зал 

№1) 
 

19 81.2Фр-4 

Р16 

     Раевская, О. В.  Карманный французско-русский и 

русско-французский словарь / О. В. Раевская. – Тула : Мак, 

1995. – 544 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1) 
 

20 81.2 Фр-2 

Р81 

     Рощупкина, Е. А.  Краткий справочник по грамматике 

/ Е. А. Рощупкина. – М. : Высшая школа, 1990. – 239 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал №1) 
 

21 81.2ФР-2 

Р81 

     Рощупкина, Е. А.  Краткий справочник по грамматике 

французского языка / Е. А. Рощупкина. – К. : Методика, 

1997. – 239 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Аб - Абонемент, Читальний зал 

№1) 
 

22 81.2Фр-2 

С17 

     Самсонова, А. З.  Посібник з граматики французької 

мови : Навч. посібник. Реком. МОНУ для студ. ВНЗ 

/ А. З. Самсонова. – К : Кондор, 2006. – 160 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал №1, ЧЗВ - 

Читальний зал для викл., Абонемент №1) 
 



23 81.2ФР-

93 

С30 

     Семашко, Г. П.  Livre Delectrotechnique Et De 

Radioelectronique : Навчальний посібник з французької мови 

для студентів ВУЗів / Г. П. Семашко, К. Ф. Пружина. – К. : 

Вища школа, 1971. – 124. 

              Кільк. прим.:  1  (Аб - Абонемент) 
 

24 81.2Фр-4 

С48 

     Словник французько-український, українсько-

французький : Допущено Міністерством освіти і науки 

України як посібник для ВНЗ. – Ірпінь : Перун, 1994. – 528 

с. 

              Кільк. прим.:  8  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1, Аб - Абонемент, Читальний зал №2) 
 

25 81.2Фр-4 

С48 

     Словарь французско-русский, русско-французский : 

Допущено Министерством образования Украины как 

пособие для общеобразовательных школ и ВУЗов. – Київ, 

Ірпінь : Перун, 1997. – 512 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Абонемент №1, Читальний зал 

№2) 
 

26 81.2ФР-9 

С60 

     Соломарська, О. О.  Підручник французької мови : 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як 

підручник для студентів ВУЗів / О. О. Соломарська, 

Й. І. Донець, В. А. Стаценко. – К. : Вища школа, 1994. – 255 

с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал №1, Аб - 

Абонемент) 
 

27 81.2 Фр-2 

Т45 

     Титова, Т. С.  Граматика французької мови в таблицях 

/ Т. С. Титова. – Київ : А.С.К., 2000. – 96 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Абонемент №1, Аб - Абонемент, 

Читальний зал №1) 
 

28 81.2 Фр-4 

У45 

     Українсько-французький словник / укл. Андрашко 

К.М., Коломієць О.О., Тищенко К.М., за ред. Тищенка 

К.М. – К : Радянська школа, 1986. – 391 с. 
 

29 81.2Фр-4 

Ф84 

     Французско-русский словарь. 25000 слов 
/ Сост.Потоцкая В.В. – М. : ЮНВЕС, 1995. – 496 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 



30 81.2 Фр-

93 

Ф84 

     Французька мова : Розмовні теми для школярів, 

абітурієнтів, студентів. – Київ : Знання, 1998. – 112 с. – 

[Укладачі Вінічук Л.С., Єленіна З.І.]. 

              Кільк. прим.:  5  (Абонемент №1, Читальний зал 

№1) 
 

31 81.2Фр-4 

Ф84 

     Французько-український словник. Близько 22000 слів 
/ За ред. Бурбело Б.І. – К : Радянська школа, 1989. – 416с. 

              Кільк. прим.:  19  (Читальний зал №1, Абонемент 

№1, Абонемент №2) 

 

 

 
 


