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Англійська мова
Сфери спілкування: особиста, публічна, освітня, професійна

Лінгвістичні компетенції
І. Лексична
Лексика загального вжитку
1. Базова розмовна лексика.
2. Форми ввічливості.
3. Знайомство, представлення себе та своїх друзів.
4. Країни, національності.
5. Родина. Родинні зв’язки.
6. Фізичний та психологічний опис людини, характеристика поведінки.
7. Емоційні реакції. Смаки та уподобання.
8. Хобі та спорт.
9. Здоров’я та медична консультація.
10. Предмети студентського вжитку. Канцелярські товари.
11. Кольори.
12. Цифри. Рахунок. Час.
13. Календар, дні тижня, місяці, пори року.
14. Одиниці виміру, ємкості. Розміри.
15. Сфери діяльності людини. Професії.
16. Робочий день, повсякденні дії.
17. Вихідні дні, відпочинок, домашні справи.
18. Предмети побуту, домашнього вжитку. Хатнє обладнання.
19. Харчування та ресторація. Продукти.
20. Магазини. Покупки. Одяг.
21. Свята та святкові заходи. Подарунки та пов’язані зі святами об’єкти.
22. Театр. Кіно. Музеї. Виставки.
23. Канікули. Подорожі. Резервація готелю.
24. Види транспорту. Проїзні документи.
25. Англомовні країни. Головні пам’ятки Лондона.
26. Мистецтво. Література. Архітектура. Стилі та напрями.
27. Вища освіта. Наукова діяльність. Інформаційні технології.
28. Екологія. Навколишнє середовище.
29. Промисловість та будівництво.
30. Локалізація об’єкта. Місцезнаходження. Маршрут.
31. Місто. Передмістя. Сільська місцевість.
32. Політичний устрій. Політика та суспільство.
33. Засоби масової інформації.
34. Світові економічні тенденції.

35. Відтінки значення слів та сталі словосполучення.
Лексика професійного спрямування
1. Винаходи та здобутки цивілізації.
2. Особливості технічного прогресу.
3. Основні загальнонаукові поняття.
4. Ключові технічні та економічні терміни.
5. Організація та етапи будівництва.
6. Діючи особи будівництва.
7. Основні конструктивні елементи будівель та споруд.
8. Форми і матеріали.
9. Технічна експлуатація, реконструкція, реставрація будівель та споруд.
10. Стійкість споруд та безпека праці.
11. Багатоповерхові будівлі та їх специфічні характеристики.
12. Соціальне житло та вимоги до нього.

ІІ. Граматична
1. Артиклі означені та неозначені. Відсутність артикля. (Articles).
2. Неозначені займенники (some/any/no) та похідні слова (something,
somebody, somewhere, anything, anybody, anywhere, nothing, nobody, nowhere).
3. Іменники. ( Nouns).
4. Прикметники. (Adjectives).
5. Прислівники. (Adverbs).
6. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Винятки (Degrees of
Comparisons).
7. Використання слів many / much / little / a little / few / a few / a lot (of).
8. Загальні питання. (General questions).
9. Спеціальні питання. (Special questions).
10. Альтернативні питання. (Alternative questions).
11. Роз’єднувальні питання. (Disjunctive questions).
12. Часові форми дієслів (Verb forms):
 Теперішній невизначений час (Present Simple);
 Теперішній продовжений час (Present Continuous);
 Теперішній завершений час (Present Perfect);
 Теперішній завершений продовжений (Present Perfect Continuous);
 Минулий невизначений час (Past Simple);
 Минулий продовжений час (Past Continuous);
 Минулий завершений час (Past Perfect);
 Минулий завершений продовжений (Past Perfect Continuous);
 Майбутній невизначений час (Future Simple);
 Майбутній продовжений час (Future Continuous);

 Майбутній завершений час (Future Perfect);
 Майбутній завершений продовжений (Future Perfect Continuous).
13. Узгодження часів. (Sequence of tenses).
14. Використання слів too/enough.
15. Умовні речення різних типів. (Conditionals).
16. Інфінітив, герундій та їх використання у дієслівних фразах (Infinitive/-ing).
17. Пасивний стан. (The Passive).
18. Каузативна форма. (Causative form).
19. Модальні дієслова. (Modals).
20. Надання позитивної та негативної альтернативи за допомогою
конструкцій еither …or/neither…nor.
21. Непряма мова та узгодження часів. (Reported speech).
22. Обчислювані та не обчислювані іменники. (Countable /uncountable nouns).
23. Умови та використання часових форм. (Wishes).
24. Конектори для вираження цілі, причини, наслідку, умови, гіпотези,
протиставлення, поступки, переліку. (Linking words). Аргументація думки та
пошук інформації у тексті.
25. Словотворення різних частин мови. (Word formation).

ІІІ. Фонетична
1.
2.
3.
4.

Фонетичні особливості усного мовлення та розмовного стилю.
Інтонація у реченні. Інтонація як засіб вираження інформації.
Наголос. Наголошення на окремому члені речення.
Вимова професійних термінів.
ІV. Соціокультурна компетенція

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах
тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
 повсякденне життя;
 умови життя;
 міжособистісні стосунки;
 цінності, ідеали, норми поведінки;
 соціальні правила поведінки;
 ситуативна поведінка, у тому числі у ситуації професійного
спілкування;
 здатність розуміти та використовувати різні мовленнєві стратегії для
здійснення контакту з представниками полікультурного (англомовного)
простору.

НІМЕЦЬКА МОВА
Сфери спілкування: особиста, публічна, освітня, професійна

Лінгвістичні компетенції
І. Лексична
Лексика загального вжитку
1. Базова розмовна лексика.
2. Форми ввічливості.
3. Знайомство, представлення себе та своїх друзів.
4. Країни, національності.
5. Родина. Родинні зв’язки.
6. Фізичний та психологічний опис людини, характеристика поведінки.
7. Емоційні реакції. Смаки та уподобання.
8. Хобі та спорт.
9. Здоров’я та медична консультація.
10. Предмети студентського вжитку. Канцелярські товари.
11. Кольори.
12. Цифри. Рахунок. Час.
13. Календар, дні тижня, місяці, пори року.
14. Одиниці виміру, ємкості. Розміри.
15. Сфери діяльності людини. Професії.
16. Робочий день, повсякденні дії.
17. Вихідні дні, відпочинок, домашні справи.
18. Предмети побуту, домашнього вжитку. Хатнє обладнання.
19. Харчування та ресторація. Продукти.
20. Магазини. Покупки. Одяг.
21. Свята та святкові заходи. Подарунки та пов’язані зі святами об’єкти.
22. Театр. Кіно. Музеї. Виставки.
23. Канікули. Подорожі. Резервація готелю.
24. Види транспорту. Проїзні документи.
25. Німецькомовні країни. Головні пам’ятники Берліну.
26. Мистецтво. Література. Архітектура. Стилі та напрями.
27. Вища освіта. Наукова діяльність. Інформаційні технології.
28. Екологія. Навколишнє середовище.
29. Промисловість та будівництво.
30. Локалізація об’єкта. Місцезнаходження. Маршрут.
31. Місто. Передмістя. Сільська місцевість.
32. Політичний устрій. Політика та суспільство.
33. Засоби масової інформації.
34. Світові економічні тенденції.
35. Відтінки значення слів та сталі словосполучення.

Лексика професійного спрямування
1. Винаходи та здобутки цивілізації.
2. Особливості технічного прогресу.
3. Основні загальнонаукові поняття.
4. Ключові технічні та економічні терміни.
5. Організація та етапи будівництва.
6. Діючи особи будівництва.
7. Основні конструктивні елементи будівель та споруд.
8. Форми і матеріали.
9. Технічна експлуатація, реконструкція, реставрація будівель та споруд.
10. Стійкість споруд та безпека праці.
11. Багатоповерхові будівлі та їх специфічні характеристики.
12. Соціальне житло та вимоги до нього.

ІІ. Граматична
1. Порядок слів у німецькому реченні (просте, питальне та підрядні).
2. Дієслова «бути», «жити», «мати», «називатися» («sein », « leben »,
«haben », « heißen ») .
3. Теперешній час ( Präsens)
4. Дієслова зі змінною голосною( Verben mit Vokalwechsel).
5. Дієслова з префіксами, що не відокремлюються.
6. Дієслова з префіксами, що відокремлюються.
7. Негативна форма ( Negativ).
8. Артиклі: визначений, невизначений ( definirter und indefinirter Artikel).
9. Жіночий / чоловічий / середній роди ( Maskulinum/ Femininum/ Neutrum ).
10. Множина/Однина (Plural/ Singular).
11. Відмінки (Kasussystem).
12. Присвійні займенники.
13. Вказівні займенники.
14. Питальні займенники.
15. Особові займенники.
16. Відносні займенники.
17. Заперечні займенники.
18. Зворотній займенник „sich“.
19. Числівники. Порядкові числівники ( das Numerale).
20. Прикметник ( слабка, сильна та мішана відміни прикметників).
21. Прийменник (часу, руху, місця).
22. Керування прийменників. (Präpositionen mit Dativ und Akkusativ).
23. Майбутній час (Futurum).
24. Наказовий спосіб (Imperativ).
25. Безособові конструкції .
26. Минулий час. (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt).

27. Ступені порівняння прикметників та прислівників.
28. Модальні дієслова ( Modalverben).
29. Минулий час модальних дієслів.
30. Підрядні речення ( складносурядні та складнопідрядні речення).
31. Пасивна форма ( Passiv).
32. Умовний спосіб ( Konjunktiv ).
33. Інфінітивні речення з часткою «zu» ( Infinitivsätze mit “zu”).
34. Зворотні дієслова ( Reflexive Verben).

ІІІ. Фонетична
1.
2.
3.
4.
5.

Фонетичні особливості усного мовлення та розмовного стилю.
Інтонація у реченні.
Інтонація як засіб вираження емоцій.
Наголос.
Наголошення на окремому члені речення.

ІV. Соціокультурна компетенція
Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у
межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ситуативна поведінка, у тому числі у ситуації професійного спілкування;
— здатність розуміти та використовувати різні мовленнєві стратегії для
здійснення контакту з представниками полікультурного простору.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА
Сфери спілкування: особиста, публічна, освітня, професійна

Лінгвістичні компетенції
І. Лексична
Лексика загального вжитку
1. Базова розмовна лексика.
2. Форми ввічливості.
3. Знайомство, представлення себе та своїх друзів.
4. Країни, національності.
5. Родина. Родинні зв’язки.
6. Фізичний та психологічний опис людини, характеристика поведінки.
7. Емоційні реакції. Смаки та уподобання.
8. Хобі та спорт.
9. Здоров’я та медична консультація.
10. Предмети студентського вжитку. Канцелярські товари.
11. Кольори.
12. Цифри. Рахунок. Час.
13. Календар, дні тижня, місяці, пори року.
14. Одиниці виміру, ємкості. Розміри.
15. Сфери діяльності людини. Професії.
16. Робочий день, повсякденні дії.
17. Вихідні дні, відпочинок, домашні справи.
18. Предмети побуту, домашнього вжитку. Хатнє обладнання.
19. Харчування та ресторація. Продукти.
20. Магазини. Покупки. Одяг.
21. Свята та святкові заходи. Подарунки та пов’язані зі святами об’єкти.
22. Театр. Кіно. Музеї. Виставки.
23. Канікули. Подорожі. Резервація готелю.
24. Види транспорту. Проїзні документи.
25. Франкомовні країни. Головні пам’ятники Парижу.
26. Мистецтво. Література. Архітектура. Стилі та напрями.
27. Вища освіта. Наукова діяльність. Інформаційні технології.
28. Екологія. Навколишнє середовище.
29. Промисловість та будівництво.
30. Локалізація об’єкта. Місцезнаходження. Маршрут.
31. Місто. Передмістя. Сільська місцевість.
32. Політичний устрій. Політика та суспільство.
33. Засоби масової інформації.
34. Світові економічні тенденції.
35. Відтінки значення слів та сталі словосполучення.
Лексика професійного спрямування
1. Винаходи та здобутки цивілізації.

2. Особливості технічного прогресу.
3. Основні загальнонаукові поняття.
4. Ключові технічні та економічні терміни.
5. Організація та етапи будівництва.
6. Діючи особи будівництва.
7. Основні конструктивні елементи будівель та споруд.
8. Форми і матеріали.
9. Технічна експлуатація, реконструкція, реставрація будівель та споруд.
10. Стійкість споруд та безпека праці.
11. Багатоповерхові будівлі та їх специфічні характеристики.
12. Соціальне житло та вимоги до нього.

ІІ. Граматична
1. Теперешній час (Présent de l’indicatif).
2. Минулий незавершений час, минулий завершений час, позаминулий час.
(Imparfait, Passé composé, Plus-que-parfait).
3. Майбутній час. Утворення та використання. (Futur Proche, Futur Simple,
Futur antérieur. Formation et emploi).
4. Узгодження часів. (Concordance des temps).
5. Непряма мова. (Discours indirect).
6. Пасивна форма. (Forme passive).
7. Умовний спосіб дії, теперішній та минулий час (Conditionnel présent ou et
passé).

8. Узгодження часів в умовному реченні. (Concordance des temps avec si).
9. Займенникові дієслова у складних часах, узгодження дієприкметника
минулого часу. (Les verbes pronominaux aux temps composés et l’accord du
participe passé).
10. «Суб’єктивний» спосіб у теперішньому та минулому часі. (Subjonctif
présent et passé).
11. Інфінітивні конструкції. (Сonstructions infinitives).
12. Типи речень. (Types de phrases).
13. Іменник. Рід. Множина. (Nom. Genre. Pluriel).
14. Особові та ударні займенники. (Pronoms personnels. Pronoms toniques).
15. Займенники – доповнення. (Pronoms compléments).
16. Місце подвійних займенників. (Place des doubles pronoms).
17. Присвійні, вказівні, запитальні займенники. (Pronoms possessifs,
démonstratifs et interrogatifs).
18. Прості та складені відносні займенники. (Pronoms relatifs simples et
composés).
19. Неозначені займенники та прислівники. (Pronoms et adverbes indéfinis).
20. Місце заперечення у фразі. (Place de la négation dans la phrase).
21. Часткове та повне заперечення. (Négation partielle et totale).
22. Прикметники. Місце прикметників. (Adjectifs. Place des adjectif).
23. Ступіні порівняння. (Comparatifs et superlatifs).
24. Числівники. (Adjectifs numéraux).

25. Висловлювання кількості. (Idée de quantité).
26. Дієприкметник теперішнього часу. (Participe présent).
27. Дієприслівник. (Gérondif).
28. Безособова форма. (Forme impersonnelle).
29. Семантичне значення трьох типів артиклів. (Valeur sémantique de trois
types d’articles).
30. Форми виділення в реченні. (Mise en relief).
31. Прислівники способу, ступеню та часу. (Adverbes de manière, de degré et de
temps).
32. Місце прислівників. (Place de l’adverbe).
33. Прийменники. (Prépositions).
34. Конектори для вираження цілі, причини, наслідку, умови, гіпотези,
протиставлення, поступки, переліку. (Connecteurs de but, cause, conséquence,
condition, hypothèse, opposition, concession).
35. Префікси для вираження кількості, періодичності uni-, bi-, tri-, multi.
(Préfixes Numéraux).
36. Префікси для вираження найвищого ступеню sur-, super-, hyper-. (Préfixes
à valeur superlative).
37. Префікси bio-, cyber-, électro-, micro-. (Préfixes).
38. Префікси заперечення dé-, in-. (Préfixes négatifs).
39. Суфікси іменників –ité, -age, -ime . (Suffixes nominaux).
40. Множина складених іменників. (Pluriel des noms composés).
41. Вигуки. (Interjections).
42. Пунктуація. (Ponctuation).

ІІІ. Фонетична
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ствердження, питання, вигук.
Фонетичні особливості розмовної мови.
Зв’язування у реченні.
Різниця між словами, що є майже омофонами.
Наголошення на певну частину фрази.
Інтонація та виразність у розмові.

ІV. Соціокультурна компетенція
Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у
межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ситуативна поведінка, у тому числі у ситуації професійного спілкування;
— здатність розуміти та використовувати різні мовленнєві стратегії для
здійснення контакту з представниками полікультурного (франкомовного)
простору.

