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Предмет «Іноземна мова (англійська)» передбачає опанування таким
рівнем знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідно комунікативну
спроможність в сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та
письмовій формах.
Вступник повинен мати навички практичного володіння системою
французької мови та нормативною базою усного і писемного мовлення у
комунікативних ситуаціях у сфері майбутньої професійної діяльності.
Вступник повинен вміти: володіти вимовою всіх звуків іноземної та
основними інтонаційними моделями на рівні комунікативної достатності; вміти
пізнавати форму і значення нових лексичних одиниць та застосовувати їх у різних
граматичних контекстах; володіти основними словотворчими морфемами та на
їх основі уміти самостійно розкривати значення незнайомих і складних слів;
ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові
лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного
спілкування; сприймати інформацію, текст на слух при безпосередньому
спілкуванні та у звукозаписі; будувати висловлювання із серії логічно пов'язаних
речень та розгортати монологічне повідомлення навколо окремих компонентів
змісту; вміти за допомогою комунікативних завдань, мовних етюдів активізувати
навчальний матеріал теми; вміти формувати та висловлювати власні думки,
активізуючи при цьому термінологічну лексику; вміти автоматизовано вживати
мовні засоби (штампи, кліше, мовні зразки) у непідготовленому мовленні,
швидко реагувати на репліки співбесідника; вміти висловлюватися логічно і
зв'язано; вміти функціонально використовувати знання, правила-інструкції у
спонтанному спілкуванні.
Вступники повинні володіти:
1) граматичними навичками з тем:
Морфологія. Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.
Присвійний відмінок.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів.
Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
Дієслово. Вживання дієслова «to be» у Present, Past, Future Simple, його функції у
реченні. Зворот «there + to be». Вживання дієслова «to have» у Present, Past, Future
Simple. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні
речення (0,1, II, III типів).
Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми
дієслова та їх конструкції. Модальні дієслова. Структура to be going to do smth.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і
часу.
Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.
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Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Синтаксис. Структура різних типів речень. Прості речення. Речення з
багатофункціональними словами “one ”, “it ”, “that. Складні речення
(складносурядні і складнопідрядні), вираження майбутніх дій після слів if when,
after.
Пряма і непряма мова.
Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
Словотворення. Словотворчі афікси іменників, прикметників, прислівників,
дієслів (суфікси, префікси). Префікси з негативним значенням;
2) лексичним матеріалом за темами:
Біографія спортсмена (Моя біографія. Легенди спорту).
Інститути фізичної культури (Наш інститут. Мій робочий день).
Подорожуємо країнами (Подорож. Країна, мова якої вивчається. Моя країна).
Фізкультура і спорт (Ми займаємось спортом. Тренування. Змагання).
Історія олімпійського руху і сучасність (Олімпійський рух. Олімпійські ігри).
Ділові зв’язки (Мовний етикет спілкування. Ділова кореспонденція. Діловий
візит).
Предмет «Іноземна мова (німецька)» передбачає опанування таким рівнем
знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідно комунікативну спроможність
в сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.
Вступник повинен мати навички практичного володіння системою
французької мови та нормативною базою усного і писемного мовлення у
комунікативних ситуаціях у сфері майбутньої професійної діяльності.
Вступник повинен вміти: володіти вимовою всіх звуків іноземної та
основними інтонаційними моделями на рівні комунікативної достатності; вміти
пізнавати форму і значення нових лексичних одиниць та застосовувати їх у різних
граматичних контекстах; володіти основними словотворчими морфемами та на
їх основі уміти самостійно розкривати значення незнайомих і складних слів;
ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові
лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного
спілкування; сприймати інформацію, текст на слух при безпосередньому
спілкуванні та у звукозаписі; будувати висловлювання із серії логічно пов'язаних
речень та розгортати монологічне повідомлення навколо окремих компонентів
змісту; вміти за допомогою комунікативних завдань, мовних етюдів активізувати
навчальний матеріал теми; вміти формувати та висловлювати власні думки,
активізуючи при цьому термінологічну лексику; вміти автоматизовано вживати
мовні засоби (штампи, кліше, мовні зразки) у непідготовленому мовленні,
швидко реагувати на репліки співбесідника; вміти висловлюватися логічно і
зв'язано; вміти функціонально використовувати знання, правила-інструкції у
спонтанному спілкуванні.
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Вступники повинні володіти:
1) граматичними навичками з тем:
Морфологія. Іменник.
Вживання іменників у однині та множині.
Присвійний відмінок. Артикль. Основні випадки вживання означених і
неозначених артиклів. Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників і їх вживання.
Дієслово. Вживання дієслова «sein» у Präsens, Imperfekt, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum I та ІІ Indikativ Aktiv, його функції у реченні. Зворот
«es gibt», та звороти «um, statt, ohne + zu + Infinitiv». Вживання дієслів «haben»
у Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I та ІІ Indikativ Аktiv.
Вживання дієслова «werden» у Präsens, Imperfekt, Perfekt Indikativ Aktiv, та
Futurum I та II Indikativ Aktiv&Passiv. Поділ дієслів на групи.
Часи дійсного способу Präsens, Imperfekt, Futurum I та ІІ Indikativ Aktiv.
Пасивний стан дієслова. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному
стані (Passiv, Infinitiv Passiv, Zustandspassiv).
Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Структура звороту
«es gibt».
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і
часу. Ступені порівняння прислівників.
Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Часи умовного способу Konditionalis I та II, Konjunktiv Aktiv та Passiv.
Узгодження часів дійсного і умовного способів.
Питальна та заперечна форма дієслів. Зворотні дієслова. Неособові форми
дієслова та їх конструкції.
Синтаксис. Структура різних речень та конструкції «haben/sein + zu + Infinitiv».
Прості речення. Речення з багатофункціональними словами «man», «es», «so»
(у якості корелятиву).
Складні речення (складносурядні і складнопідрядні: узагальнення), вираження
майбутніх дій після слів-сполучників falls, wenn, nachdem. Складнопідрядні
речення Objektsätze, Attributsätze, Temporalsätze, Lokalsätze, Konditionalsätze,
Kausalsätze, Finalsätze, Konzessivsätze.
Пряма і непряма мова. Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних
реченнях.
Словотворення. Словотворчі афікси іменників, прикметників, прислівників,
дієслів (суфікси, префікси). Префікси з негативним значенням.
2) лексичним матеріалом за темами:
Біографія спортсмена (Моя біографія. Легенди спорту).
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Інститути фізичної культури (Наш інститут. Мій робочий день). Подорожуємо
країнами (Подорож. Країна, мова якої вивчається. Моя країна). Фізкультура і
спорт (Ми займаємось спортом. Тренування. Змагання).
Історія олімпійського руху і сучасність (Олімпійський рух. Олімпійські ігри).
Ділові зв'язки (Мовний етикет спілкування. Ділова кореспонденція. Діловий
візит).
Моя спеціальність. Із історії обраного виду спорту.
Тренерство. Моя майбутня професія - тренер. Тренувальний процес.
Фізична активність і здоров’я. Активне життя – здорове життя.
Фізична активність здоров’я і благополуччя.
Предмет «Іноземна мова (французька)» передбачає опанування таким
рівнем знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідно комунікативну
спроможність в сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та
письмовій формах.
Вступник повинен мати навички практичного володіння системою
французької мови та нормативною базою усного і писемного мовлення у
комунікативних ситуаціях у сфері майбутньої професійної діяльності.
Вступник повинен вміти: володіти вимовою всіх звуків іноземної та
основними інтонаційними моделями на рівні комунікативної достатності; вміти
пізнавати форму і значення нових лексичних одиниць та застосовувати їх у різних
граматичних контекстах; володіти основними словотворчими морфемами та на
їх основі уміти самостійно розкривати значення незнайомих і складних слів;
ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові
лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного
спілкування; сприймати інформацію, текст на слух при безпосередньому
спілкуванні та у звукозаписі; будувати висловлювання із серії логічно пов'язаних
речень та розгортати монологічне повідомлення навколо окремих компонентів
змісту; вміти за допомогою комунікативних завдань, мовних етюдів активізувати
навчальний матеріал теми; вміти формувати та висловлювати власні думки,
активізуючи при цьому термінологічну лексику; вміти автоматизовано вживати
мовні засоби (штампи, кліше, мовні зразки) у непідготовленому мовленні,
швидко реагувати на репліки співбесідника; вміти висловлюватися логічно і
зв'язано; вміти функціонально використовувати знання, правила-інструкції у
спонтанному спілкуванні.
Абітурієнти повинні володіти:
1) граматичними навичками з тем:
Морфологія. Іменник.
Вживання іменників у множині та в жіночому роді.
Артикль і його види. Випадки не вживання артиклів.
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Прикметник. Множина та жіночий рід прикметників. Ступені порівняння
прикметників.
Займенник. Види займенників і їх вживання.
Дієслово. Дієслова « avoir » і « être », їх функції у реченні. Поділ дієслів на
групи.
Часи дійсного способу Présent, Imparfait, Passé composé, Futur simple, Plus-queparfait, Futur dans le passé, Passé immédiat, Futur immédiat, Passé simple.
Часи умовного способу Conditionnel présent et passé, Subjonctif. Узгодження
часів дійсного і умовного способів.
Наказовий спосіб дієслів. Питальна та заперечна форма дієслів. Зворотні
дієслова. Пасивний стан дієслова. Неособові форми дієслова та їх конструкції.
Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Прислівники місця і часу.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Словотворення. Словотворчі афікси іменників, прикметників, прислівників,
дієслів (суфікси, префікси). Префікси з негативним значенням.
2) лексичним матеріалом за темами:
Біографія спортсмена (Моя біографія. Легенди спорту).
Інститути фізичної культури (Наш інститут. Мій робочий день). Подорожуємо
країнами (Подорож. Країна, мова якої вивчається. Моя країна). Фізкультура і
спорт (Ми займаємось спортом. Тренування. Змагання).
Історія олімпійського руху і сучасність (Олімпійський рух. Олімпійські ігри).
Ділові зв'язки (Мовний етикет спілкування. Ділова кореспонденція. Діловий
візит).
Моя спеціальність. Із історії обраного виду спорту.
Тренерство. Моя майбутня професія - тренер. Тренувальний процес.
Фізична активність і здоров’я. Активне життя – здорове життя.
Фізична активність здоров’я і благополуччя.
Дисципліна «російська мова для іноземців» включає формування у
іноземних студентів мовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному
функціонуванню у навчальному та професійному середовищі.
Вступник повинен мати навички практичного володіння системою
французької мови та нормативною базою усного і писемного мовлення у
комунікативних ситуаціях у сфері майбутньої професійної діяльності.
Вступник повинен вміти: володіти вимовою всіх звуків російської мови та
основними інтонаційними моделями на рівні комунікативної достатності; вміти
пізнавати форму і значення нових лексичних одиниць та застосовувати їх у різних
граматичних контекстах; володіти основними словотворчими морфемами та на
їх основі уміти самостійно розкривати значення незнайомих і складних слів;
ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові
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лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного
спілкування; сприймати інформацію, текст на слух при безпосередньому
спілкуванні та у звукозаписі; будувати висловлювання із серії логічно пов'язаних
речень та розгортати монологічне повідомлення навколо окремих компонентів
змісту; вміти за допомогою комунікативних завдань, мовних етюдів активізувати
навчальний матеріал теми; вміти формувати та висловлювати власні думки,
активізуючи при цьому термінологічну лексику; вміти автоматизовано вживати
мовні засоби (штампи, кліше, мовні зразки) у непідготовленому мовленні,
швидко реагувати на репліки співбесідника; вміти висловлюватися логічно і
зв'язано; вміти функціонально використовувати знання, правила-інструкції у
спонтанному спілкуванні.
Вступники повинні володіти:
1) граматичними навичками з тем:
Дієслово. Види дієслів.
Віддієслівні іменники.
Типи простого речення.
Складне речення.
Координація підмета та присудка.
Особові та присвійні займенники.
Кількісні числівники.
Відмінювання кількісних числівників.
Складні та складені прикметники.
Ступені порівняння прикметників.
Категорія роду.
Прийменники. Складні прийменники.
Союзи. Подвійні союзи.
Порядок слів у реченні.
Засоби зв'язку речень у тексті.
Змішані засоби (суфіксально-префіксальний, з інтернаціональними
компонентами
Неозначені займенники.
Інфінітив та інфінітивні звороти.
Дієприкметники та дієприкметникові звороти.
Дієприслівники та дієприслівникові звороти.
Синтаксичні конструкції з присудком-прикметником у порівняльному
ступені.
Пасивний стан дієслова.
Конструкції з модальними дієсловами для вираження активу і пасиву.
Інфінітив та інфінітивні конструкції.
Синтаксичні функції інфінітиву у реченні.
Конструкції з об'єктами у непрямих відмінках та їх значення.
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Зворотні дієслова з —ся, -сь та їх керування.
Супідрядні речення з підрядними з'ясувальними . такими, що виражають
достовірність, волевиявлення, недостовірність тощо.
Синтаксичні конструкції з прикладкою.
Реальна та нереальна умова в складнопідрядному реченні. Сполучники «если,
когда, если бы» та інші.
2) лексичним матеріалом за темами:
Наш інститут.
Мовний етикет. Біографія.
Мій робочий день.
Митниця. Подорож.
Я навчаюсь в Україні. Місто Дніпропетровськ.
Розмова по телефону.
Урок фізичної культури. Тренування. Змагання. Види змагань.
Олімпійський рух. Олімпійський спорт. Олімпійські ігри. Параолімпійські ігри.
Діловий візит.
Моя спеціальність. Обраний вид спорту. Моя майбутня професія.
Фізична культура та спорт в житті людини.
Я вивчаю вікову фізіологію.
Спортивна реабілітація.
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