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ВСТУП
Вступний іспит з іноземної мови до аспірантури має на меті визначення
рівня підготовки вступників з іноземної мови та подальше спрямування
навчання іноземній мові в аспірантурі з огляду на актуальність інтеграції
освітньої системи України у європейський та світовий освітній простір та
потребу в підвищенні рівня знань аспірантами іноземних мов і навичок активної
роботи з міжнародними базами наукової інформації.
Програму вступного іспиту з іноземної мови розроблено відповідно до
навчального плану ІПК ДСЗУ та призначено особам, які здобули освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і які вступають на навчання до
аспірантури.
На вступному іспиті до аспірантури кандидати повинні продемонструвати
високий рівень сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої
компетенцій. Вступний іспит з іноземної мови до аспірантури відповідає
критеріям володіння іноземною мовою на рівні В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти, що передбачає розуміння ідеї великого за обсягом
тексту як на фахову, так і на абстрактну тематику, вміння вести дискусію за своїм
фахом; вміння чітко й конкретно висловлювати свої думки на фахову та
суспільну тематику, аргументовано висловлювати свою думку з певної
проблеми, а також спілкуватися з носіями мови без труднощів.
Організація і проведення вступного іспиту до аспірантури Інституту
підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі - ІПК ДСЗУ) з
іноземної мови здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році,
Правил прийому до аспірантури (доктор філософії) ІПК ДСЗУ в 2021 році,
Положення «Про приймальну комісію ІПК ДСЗУ».
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1. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ мови до
АСПІРАНТУРИ ІПК ДСЗУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ОТРИМАННЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за
100-бальною ш калою (100-90- “відмінно”, 89-75 - “добре”, 74-60- “задовільно”,
60-0 - “незадовільно”.
Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані
впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 і вище, звільняються від
складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2
і вище прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови
у 100 балів.
Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної
мови, що засвідчують рівні В2 і вище, проводить науково-дослідна частина
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за погодженням з кафедрою
іноземних мов та міжкультурних комунікацій.
Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 і вище, які
зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано нижче:
Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 і вище,
які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
Програма відображає конкретні характеристики володіння іноземною
мовою рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та
встановлює мінімум навчального матеріалу для розвитку передбачених
навичок та умінь мовленнєвої діяльності.
Програма відображає конкретні характеристики рівнів практичного
володіння іноземною мовою та встановлює мінімум навчального матеріалу для
розвитку передбачених навичок та умінь мовленнєвої діяльності.
Практичне володіння іноземною мовою передбачає демонстрування
високого рівня сформованості функціональної, мовної та мовленнєвої
компетенцій.
Функціональна компетенція включає володіння іноземною мовою для
академічних цілей, а саме: вміння читати наукові тексти (першоджерела),
анотувати та реферувати їх; слухати та конспектувати лекції; готувати та
проводити презентації та семінари.
Мовна компетенція передбачає володіння вступником орфографічними,
орфоепічними, лексичними, фонетичними, граматичними та стилістичними
нормами сучасної іноземної мови.
Мовленнєва компетенція охоплює рецептивні та продуктивні вміння.
Вступник до аспірантури повинен брати участь в усному спілкуванні іноземною
мовою в обсязі, передбаченому програмою матеріалу.
3. ВИМОГИ ДО МОВНОЇ ТА МОВЛЕНЕВОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ:
ГРАМАТИКА ТА ЛЕКСИКА
Англійська мова
Граматика
Для оволодіння уміннями і навичками усного мовлення граматичний
мінімум передбачає:
- уміння висловити думку в простому розповідному реченні
(ствердження
і заперечення); ставити загальні і спеціальні питання,
використовуючи для цього структури як особових, так і безособових речень,
у тому числі з модальними дієсловами сап, т а у , т ш і;
- висловлювати спонуку за допомогою спонукального способу, а також
конструкції з дієсловом Іеі;
- використовувати для опису конструкції Тйеге із (ТЬеге аге). Ці
граматичні структури мають бути відтворені вступником до аспірантури в
мовленні на рівні автоматизму.
Для виразу думки в мовленні вступник до аспірантури повинен володіти
навичками використання артиклів, створення форм множини та однини
іменників, безприйменникового та прийменникового виразу граматичних
стосунків, використання основи іменника в якості означення, створення
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ступенів порівняння прикметників і прислівників, створення порядкових
числівників, форм особових присвійних займенників.
Лексика
Лексичний мінімум має складати не менш ніж
2500
слів
і
словосполучень, включаючи загальнонаукову і спеціальну лексику, що
відповідає широкому профілю навчального закладу. У цей мінімум входить
загальновживана термінологічна лексика з фаху, а також так званий потенційний
словник, який має бути сформований у процесі навчання у вищому
навчальному закладі і який складається з:
а) інтернаціональних слів, подібних у галузі виразу і таких, що
збігаються у галузі змісту в рідній та англійській мовах;
б) відтворюваних похідних та складних слів, створених із знайомих
морфем на основі вивчених словотворчих моделей.
Для роботи з літературою за фахом вступник до аспірантури також
повинен знати найбільш вживані фразеологізми, скорочення і позначки,
прийняті в цій літературі.
Розвиток навичок аудіювання передбачає оволодіння також формами
пасивного стану в Ргезепі ІпбеГіпіІе, інфінітивом у функції обставини, простою
формою герундія, сполучниковими підрядними реченнями. Передбачається
також оволодіння підрядними реченнями додатку, означення, обставин та умов
дійсного способу.
Навчальні мовні ситуації, у яких використовується лексичний і
граматичний матеріал, групуються відповідно до тематики, що вивчається, і
зв’язані з темою «Спеціальність вступника» і проблемами, що висвітлені в
текстах для читання.
Засвоєння лексичних одиниць проводиться також на основі наступної
тематики:
1. Автобіографічні відомості.
1. Україна: економіка та державний устрій
2. Державна служба зайнятості Україні та Публічне адміністрування.
3. Менеджмент та управлінські вміння або Психологія підбору кадрів.
4. Моя професія, та перспектива професійного зростання.
5. Моя наукова спеціалізація: фундаментальні засади.
6. Видатні вчені у галузі моєї спеціалізації та їхні наукові праці.
7. Мої наукові інтереси.
8. Методи сучасного наукового дослідження.
9. Інформаційні технології і наука.
Німецька мова
Граматика
Переважна частина граматичного матеріалу підлягає активному
засвоєнню. Практичне засвоєння граматики на даному етапі передбачає
корекцію граматичних навичок та узагальнення знань граматичних явищ. Відомі
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зі шкільного курсу явища отримують функціональну спрямованість у межах
наступного граматичного матеріалу:
1. Особові займенники і відмінювання дієслів у презенсі; іменник та
артикль, іменник в називному відмінку, дієслово зеіп; іменний складний
присудок; вживання артикля, порядок слів у розповідному реченні; порядок слів
у наказовому реченні, порядок слів у питальному реченні; суфікси іменників -ег,
-іп.
2. Іменник в однині і множині; презенс дієслова ИаЬеп; заперечення і
ствердження у простому реченні.
3. Презенс сильних дієслів зі зміною кореневої голосної; імператив
дієслів; присвійні займенники, відмінювання особових займенників у називному
та знахідному відмінках; прийменники з генетивом; дієслівний префікс Ье-.
4. Іменник в давальному відмінку; особові займенники в родовому і
давальному відмінках; порядок слів у реченнях з додатками в родовому і
давальному відмінках; префікс ип-.
Лексика
Побутова: форми вітання та прощання, подяки, лексика класного вжитку,
лексика та фразеологія, що передає поняття місця, часу, напрямку,
загальновживані формули висловлювання згоди, незгоди, здивування,
впевненості, невпевненості, жалю, співчуття та інші.
Засвоєння лексичних одиниць загальновживаної лексики проводиться на
основі наступної тематики:
1. ІІЬег шісЬ зеІЬзї. Меіпе Ратіїіе.
2. Меіпе \Уо1тші§.
3. Ш зег ІП8ІІШІ.
4. Меіп 2икііпйІ£ег ВегиГ. Меіп АгЬеіІзІа^.
Р озвиток навичок читання та розуміння загального та професійно змісту.
Переглядове читання. Аналітичне читання з адекватним перекладом рідною
мовою.
Засвоєння лексичних одиниць проводиться також на основі наступної
тематики:
1. Автобіографічні відомості.
2. Україна: економіка та державний устрій
3. Державна служба зайнятості Україні та Публічне адміністрування.
4. Менеджмент та управлінські вміння або Психологія підбору кадрів.
5. Моя професія, та перспектива професійного зростання.
6. Моя наукова спеціалізація: фундаментальні засади.
7. Видатні вчені у галузі моєї спеціалізації та їхні наукові праці.
8. Мої наукові інтереси.
9. Методи сучасного наукового дослідження.
10.Інформаційні технології і наука.
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Французька мова
Граматика

1.
Ье пош.
Ьа іетіпіп сіез потз. Ье ріигіеі сіез потз.
2.

Ь ’агіісіе.

Рогтез сіє І’агіісіе (сіеРті, іпсіейпі, рагіЬіГ, сопігасіе). Етріоі де Гагіісіе /
отіззіоп сіє І’агіісіе.
Ь ’агіісіе еІ 1а ргерозіїіоп сіє.
3.
Ь ’асУесІіЬ

Ьа іетіпіп сіез асуесіііз. Ье ріигіеі сіез асУесІііз.
Бе§гез (Зе сотрагаізоп сіез асУесіііз. АсііесІіГз етріоуез с о т т е асіуегЬез.
АсУесІіПпіегго^аІіі'(еі ехсіатаїіі) ^ие^.

4.

Ье Ргопот.

Ргопотз регзоппеіз сопіоіпіз. Ргопотз регзоппеїз Іопіяиез. Ргопот геЕесЬі
8 0 І.

У, еп - ргопотз асІуегЬіаих.
Ргопотз геїаіііз (зітріез еІ сотрозез). Ргопотз сіетопзігаіііз.
Ргопотз роззеззііз. Ргопотз іпІегго§аІііз. Ргопотз іпсіеГтіз.
Ргопот оп.
5.
Ь ’асІуегЬе.

Ое§гез сіє сотрагаізоп сіез асіуегЬез
6.
АсУесІіГ питегаї (п о т сіє потЬге).
7.
УегЬе.
Тгоіз §гоирез сіє уегЬез. УегЬез Ігапзіїііз еі іпІгапзЬііз. УегЬез ргопотіпаих.
УегЬез ітрегзоппеііз. Рогте раззіуе.

8.
Турез сіє рЬгазез. Ьа рЬгазе аззегііуе.
Ьа рЬгазе іпіегго^аііуе (Іоиз Іез Іурез сіє ^иез1;іопз). Ьа рЬгазе ехсіатаїіуе.
Ьа рЬгазе ітрегаііуе.
9.
Е тр іо і сіез пе§аІіопз.
10. Мосіе іпсіісаІіГ.
Ьез іе т р з сій уегЬе аи тосіе іпсіісаІіЬ

11.

Мосіе ітрегаііЬ

12.

Мосіе сопсіШоппеї. СопсіШоппеї ргезепЬ СопсіШопеі раззе.

СопсІШоппеї сіапз 1а рЬгазе ЬуроіЬеІіяие.
13. Мосіе зиЬ] опсІіЬ
14. Рогтез поп регзоппеііез сій уегЬе.
15.
16.

Бізсоигз іпЬігесЬ
Мізе еп геІіеЬ
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Лексика
Розвиток навичок читання та розуміння загального та професійного
змісту. Переглядове читання. Аналітичне читання з адекватним перекладом
рідною мовою.
Засвоєння лексичних одиниць проводиться на основі наступної тематики:
1. Автобіографічні відомості.
2. Україна: економіка та державний устрій
3. Державна служба зайнятості Україні та Публічне адміністрування.
4. Менеджмент та управлінські вміння або Психологія підбору кадрів.
5. Моя професія, та перспектива професійного зростання.
6. Моя наукова спеціалізація: фундаментальні засади.
7. Видатні вчені у галузі моєї спеціалізації та їхні наукові праці.
8. Мої наукові інтереси.
9. Методи сучасного наукового дослідження.
10.Інформаційні технології і наука.
Рекомендовані запитання до співбесіди з іноземної мови:
1. Яка тема Вашого майбутнього дисертаційного дослідження?
2. Чим обумовлений вибір теми Вашого майбутнього дисертаційного
дослідження?
3. Який напрям Вашого майбутнього дисертаційного дослідження?
4. Чи маєте Ви публікації у фахових виданнях? Назвіть їх.
5. Чи брали Ви участь у науковій діяльності до вступу до аспірантури?
6. У яких науково-практичних конференціях Ви брали участь?
7. Яка була тема Вашої магістерської/дипломної роботи?
8. Якими знаннями, вміннями, навичками Ви оволоділи під час навчання в
магістратурі/ закладі вищої освіти?
9. В якій установі/організації Ви працюєте? Яку посаду займаєте?
10. Що входить до Ваших посадових обов’язків?
4. СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування з іноземної мови до аспірантури передбачає
декілька частин і містить низку завдань різних рівнів складності, націлених на
перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовно компетенцій вступника.
Структура вступного іспиту:
1. Виконання лексико-граматичного тесту. Проводиться без використання
словників чи допоміжної літератури. Максимальний час виконання ЗО хв.
2. Читання зі словником оригінального тексту з фаху з точною передачею
змісту прочитаного у формі усного перекладу з іноземної на українську
мову. Письмовий переклад виконується українською мовою лише частини
тексту, визначеної членами комісії.
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Обсяг тексту із розрахунку не менш ніж 1500 друкованих знаків за 45
хвилин.
3. Бесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження. Відповіді на
запитання членів комісії.
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного
іспиту з іноземної мови здійснюється членами комісії на основі отриманих
відповідей на питання білетів. Кожне із запропонованих Програмою завдань
оцінюється за 100 шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним
питанням усіма членами комісії. Загальний результат розраховується шляхом
виведення середнього балу за три завдання, оцінених усіма членами комісії.
При виникненні дискусій, спорів щодо оцінки вирішальне слово має голова
екзаменаційної комісії.
Максимальна кількість балів на іспиті - 100, відповідно оцінювання
завдань здійснюється за такою шкалою:
КІЛЬКІСТЬ
БАЛІВ
1 0 0 -9 0 балів
8 9 - 7 5 балів
74-60 балів
менше 60 балів

ОЦІНКА
„відмінно”
„добре”
„задовільно ”
іспит не складено

Оцінювання лексико-граматичного тесту:
Виконання лексико-граматичного тесту передбачає виконання 50 завдань,
які оцінюються у 2 бали кожне. Кожне завдання являє собою речення, у якому
пропущена слово, вираз чи граматичну структуру та подано 4 варіанти відповіді.
Правильна відповідь визначається шляхом обведення необхідного варіанту: а, Ь,
с, або й.
Наприклад:
ТЬе пе\¥ Ьоіеі ... пехі уеаг.
а) \уі11 ореп Ь) луіП Ье орепесі с) шоиМ Ье орепеб (1) шоиМ Ье ореп
Оцінювання перекладу тексту:
Оцінка “відмінно” (90 - 100 балів)', повний та адекватний переклад, а
також правильне розуміння іншомовного тексту з фаху; здатність виправляти
зроблені при перекладі помилки; представлення усного повідомлення на тему
власного майбутнього дисертаційного дослідження не менше ніж 15 речень у
природному розмовному темпі (допускаються недоліки вимови та лексикограматичні помилки, які не повинні впливати на розуміння змісту повідомлення);
спроможність вести бесіду в межах програмної тематики.
Оцінка “добре” (75-89 балів)', достатньо адекватний переклад та розуміння
іншомовного тексту з фаху; представлення усного повідомлення на тему
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майбутнього дисертаційного дослідження в межах 10-15 речень у середньому
темпі (недоліки вимови та лексико-граматичні помилки не повинні впливати на
розуміння загального змісту повідомлення); адекватна реакція на запитання
викладача за темою повідомлення.
Оцінка “задовільно” (74-60 балів): невідповідність перекладу до тексту
оригіналу та неповне розуміння іншомовного тексту з фаху; представлення
усного повідомлення на тему майбутнього дисертаційного дослідження не
менше 8-10 речень у повільному темпі (недоліки вимови та лексико-граматичні
помилки не повинні впливати на розуміння загального змісту повідомлення).
Оцінка “незадовільно” (менше 60 балів): виставляється в разі невиконання
вимог до рівня знань, який відповідає оцінці “задовільно”.
При оцінюванні усного мовлення враховується різноманітність
мовленнєвих моделей, що використовуються, лексична варіативність мовлення,
уміння вести діалог за фаховою тематикою, повна і логічна відповідь на
запитання екзаменатора, лексична і граматична правильність мовлення.
Оцінювання співбесіди:
Співбесіда являє собою представлення у природному розмовному темпі
усного повідомлення на тему передбачуваного наукового дослідження (не менше
15 речень). Вступник повинен показати обізнаність в обраній тематиці: чітко
сформулювати тему майбутньої дисертації, повідомити її мету та актуальність,
визначити теоретичну новизну та практичну значущість. Під час бесіди мають
бути продемонстровані розвинені навички як монологічного та і діалогічного
мовлення, уміння правильно використовувати наукову термінологію та
граматичні конструкції, визначені Програмою, чітко та змістовно відповідати на
запитання членів комісії. За незначні стилістичні помилки, поодинокі лексичні та
граматичні помилки, які не впливають на розуміння повідомлення, знімається 10
балів. За граматичні і лексичні помилки в кількості більше 8, або такі, що
впливають на розуміння повідомлення, знімається 20 балів. За кожну помилку у
відповіді на запитання знімається 2 бали.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Англійська мова
1. Гужва Т.М., Англійська мова. Розмовні теми. Частина І. - X.: «Фоліо»,
2 0 0 3 .-4 1 5 с.
2. Гужва Т.М. Англійська мова. Розмовні теми. - X.: «Фоліо», 2005. - 381 с.
3. МигрЬу К. Е п£ іізЬ § г а т т а г іп изе. Рог Іпїегтебіаіе ЗШсІепІз / К. МигрЬу. СатЬгісІ§е : СатЬгіс1§е Шіуегзіїу Ргезз, 2019. - 396 р.
4. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. К. : ВП Логос
- М , 2010. 341 с.
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5. Зайцева А.П. Граматика англійської мови в таблицях і схемах. - К : ТОВ
"ВП Логос-М", 2008. - 112 с.
6. Мартиненко А. О. Англійська граматика в таблицях. - К. : КНЕУ, 2003. 168 с.
7. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. III рівень. К. : Ранок, 2011. - 320 с.
8. Сальникова Л.В. Английский язьік для менеджеров. - М: МЗ-ПРЕСС, 1998.
- 182 с.
9. ВіЬег, О.; Сошжі, 8.; ЬеесЬ, О. Ьоп§тап 8іис1епІ О г а т т а г ої" 8рокеп апсі
\УгіІІеп Еп§1ізЬ. - Нагіош: Боп^тап, 2003.
Ю.СагІег, Я. & МсСагіЬу, М. СатЬгіс1§е О га т т а г оГЕп^ІізЬ. - СатЬгіс1§е: СЦР,
2007.
П.СгузІаІ, Б. ТЬе СатЬгіс1§е Епсусіоребіа оґ іЬе Еп§1ізЬ Еап§иа§е. СатЬгісІ§е: СЕГР, 2005.
12. ЕазІшоосІ, І. Охїогсі Ееагпег’з О гаттаг. - Охїогсі: ОИР, 2005.
13. Еуапз, V. & Оооіеу, Б . Еірзігеат АсІуапсесі/РгоГісіепсу. -ІЧІешЬигу: Ехргезз
РиЬ1ізЬіп§, 2002.
14. Ро1еу, М. & Наїї, Б . Асіуапсесі Е еа те г’з О гаттаг. - Нагіош: Еопщпап, 2003.
15. МигрЬу Я. Еп§1ізЬ § г а т т а г іп изе. Рог Іпіегтесііаіе 8іис1епІ5 / Я. МигрЬу. СатЬгіб^е : СатЬгісі§е Ш іуегзіїу Ргезз, 2019. - 396 р.
16. РаІегзоп, К.; Наггізоп, М.; Уиіе, О. Охїогсі Ргасіісе О гаттаг. Асіуапсесі. Охїогсі: ОИР, 2004.
17. Ру1е, МісЬаеІ А. Апсі Мипог, Магу Е.. Тезі оІ'Еп^ІізЬ аз а Рогеі§п Еап§иа§е.
Ргерагаїіоп Оиібе, СІііїМоІез, Іпс., ІІ8А, 2002.
18.8іс1е, Я. & \Уе11тап, О. О га т т а г апсі УосаЬиІагу Іог СатЬгіс1§е Асіуапсесі апсі
РгоГісіепсу. - Нагіош: Яоп§тап, 2002.
19.8іапІоп, А. & Моггіз, 8. Разі Тгаск Іо САЕ. - Нагіош: Яоп§тап, 2001.
20.8шап, М. Ргасіісаі Еп§1ізЬ ІТза^е. - Охїогсі: ОЕГР, 2006.
21. Тгарре, Т. & Тиіііз, О. ІпІе11і§епІ Визіпезз Еп§1ізЬ. Асіуапсесі Визіпезз
Еп§1ізЬ. - Нагіош: Реагзоп Ебисаііоп Е ітіїеб, 2007.
22. Уіпсе, М. & Сіагке, 8. М астіїїап Еп§1ізЬ О г а т т а г іп Сопіехі. - Охїогсі:
М астіїїап, 2008.
23. Навчально-методичні комплекси для всіх типів навчальних закладів
видавництв Охїогсі Ш іуегзіїу Ргезз, Ехргезз РиЬ1ізЬіп§, Яоп§тап СатЬгіб§е
ЕІпіуегзіїу Ргезз, а також інші підручники, посібники, довідники та
словники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
Німецька мова
1. Грицюк І.В. Поговорімо німецькою! 200 усних розмовних тем. Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. - 288 с.
2. Власов Є. Н., Куленко В. Є. Керування дієслів, прикметників та іменників
у німецькій мові. - Вінниця: Нова книга, 2003. 2. Євгененко Д. А., Білоус
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O. М. та ін. Практична граматика німецької мови. - Вінниця: Нова книга,
2004.
3. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких розмовних тем [для
старшокурсників, абітурієнтів, викладачів] / В.Г.Вікторовський. - [2-ге
вид., випр. та доп]. - Харків: Торсінг, 2003. - 432 с.
4. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови. [Навчальний
посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання] /
Д.А.Євгенеко, О.М.Білоус. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 400с.
5. Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою: Навчальний посібник з
лінгвокраїнознавства / Олена Федорівна Кудіна. - Вінниця: Нова книга,
2002. - 344 с.
6. Лопушанський В.М. ОеиІзсЬе О гаш таїік - кигг ^еїаззі / Василь
Михайлович Лопушанський. - Дрогобич, 2002. - 54с.
7. 7.Лопушанський Я.М. Навчально-методичний посібник з країнознавства
(Німеччина та Австрія) / Ярослав Михайлович Лопушанський. - Дрогобич:
Коло, 2002. - 56с.
8. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги,
вправи): [для школярів, абітурієнтів, студентів]/ О.М. Постнікова. - К.:
А.С.К., 2009. - К н . 1 .-4 0 0 с.
9. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги,
вправи): [для школярів, абітурієнтів, студентів] / О.М. Постнікова. - К.:
А.С.К., 2009. - Кн. 2 .- 3 2 0 с.
10. Прима Л. Складне речення /Любов Прима, Тетяна Прима . - Дрогобич:
Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка 2006 - 55с.
11. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови /
P. І.Смеречанський. - К.: Рад. школа, 1998. - 304с.
12. Оисіеп. ОеиІзсЬез ШІУегза1\убг1;егЬисЬ.
5. йЬегагЬеііеІе АиЙа§е.
Негаиз§е§еЬеп уоп бег Нибепгесіакііоп К. Кипкеї-Кагит, \\к 8сЬо1ге8іиЬепгесЬі:, М. \\А гтке // Ои<Зепуег1а§: М аппЬеіт - Ьеір 2І§ - \\йеп - 2йгісЬ,
2003. - 1892 8.
13. Ваіег О. Рш1їт§з1:гаіпіп§. ОоеіЬе-2егіШкаІ В2. Вегііп: С отеїзеп, 2007.
14. Огеуег Н., 8сЬтіЦ; К. Ьеііг- ипб І)Ьип§зЬисЬ бег сІеиїзсЬеп О гаттаїік.
МйпсЬеп: НиеЬег, 2005.
15. ЕісЬЬеіт Н. и.а. Міі Егїо1§ г и т 2егїШкаІ. ТезіЬей. - МйпсЬеп: КІеИ, 1999.
16. Наїї К., 8сЬеіпегВ. ІІЬип§з§гатта1:ік йіг РогІ^езсЬгійепе. МйпсЬеп: НиеЬег,
2008.
17. Не1Ьі§ О., ВизсЬа І. ОеиІзсЬе О гаттаїік . Еіп НапйЬисЬ Шг беп
АизІапйегипІеггісЬі:. Ееіргі§; Вегііп; МйпсЬеп: Еап§епзсЬеіс!і, 2002.
18. Меіі К., А т й і М. АВС йег зсЬ\уасЬеп УегЬеп. МйпсЬеп: НиеЬег, 1997 . 19.
Меіі К., Атсії: М. АВС йег зіагкеп УегЬеп. МйпсЬеп: НиеЬег, 1997.
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