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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Запрошуємо переглянути
віртуальну книжкову виставку
«Праці науково-педагогічних працівників
кафедри сучасних європейських мов
ННІ гуманітарних наук
у фондах Наукової бібліотеки»

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки,
де вам допоможуть підібрати
не тільки запропоновану літературу,
а й літературу на будь-яку іншу тему.

Онучак Л. В.
English Grammar for Philology Students : навч. посібник /
Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, І. М. Кукса ; University of state fiskal
service of Ukraine. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 242 с. – (Серія «На
допомогу студенту УДФСУ», т. 72)
Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови надає
студентам можливість сформувати граматичну компетентність для
вільного оперування набутими іншомовними навичками в різних
ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного
спілкування. Практичним матеріалом слугують вправи, розроблені на
основі автентичних текстів з класичної та сучасної літератури, а також
періодичних видань.

Дружченко T. П.
English for Law and Communication : навч. посіб. / T. П. Дружченко,
Л. В. Онучак. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2018. – 104 с. – (Серія «На
допомогу студенту УДФСУ», т. 31).
Цей навчальний посібник містить вичерпний матеріал для вивчення
юридичної англійської мови, включаючи навчальні вправи, теми проектів
та інформаційні ресурси, друковані тексти, аудіо та відео тексти,
необхідні для навчання усної монологічної англійської мови студентів
юридичних спеціальностей. Це дає можливість студентам, що мають
середній рівень знання мови, зрозуміти та використовувати юридичну
англійську мову в міжнародному усному спілкуванні під час роботи в
державних та приватних установах.

English for students of Finance : навч. посіб. / Л. В. Волкова,
Л. В. Онучак, Ю. В. Літкович, А. П. Савченко та ін. ; Держ. фіскал.
служба України ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ
УДФСУ, 2017. – 292 c. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»,
т. 17).
Навчальний посібник має суто практичну спрямованість і складається із
20 тематичних уроків-комплексів, запропонованих у чіткій логічній
послідовності відповідно до програми курсу.
Може бути корисний студентам фінансово-економічних спеціальностей
вищих закладів освіти, які прагнуть поглибити знання англійської мови за
професійним спрямуванням та вдосконалити навички усного та
писемного мовлення.

Онучак Л. В.
English Reading : навч. посіб. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 194 с.

Навчальний посібник для самостійного позааудиторного читання з
англійської мови призначеного для вдосконалення умінь і розвитку
навичок читання загальнонаукової, науково-популярної та фахової
літератури.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів різного рівня
акредитації та фахівців, що спеціалізуються з економіки та фінансів.

Онучак Л. В.
Англійська мова : навч. посіб. для вступ. до вищих навч. закл. /
Л. В. Онучак, О. О. Коломінова, Л. М. Яценко. – Ірпінь : ВЦ
НУДПСУ, 2010. – 318 с.

Мета навчального посібника «Англійська мова» – допомогти вступникам
визначити свій рівень підготовки до іспиту з англійської мови та
опанувати процедурою тестування.
Посібник призначений для вступників до вищих навчальних закладів, які
мають на меті складати іспит з англійської мови.

Grammar for students of economics : навч. посіб. для студ.-економ. з
курсу «Іноземна мова» / Л. В. Онучак, Т. В. Гарбуза, Т. В. Пілюгіна,
Н. С. Дьома та ін. ; за заг. ред. к. пед. наук Л. В. Онучак. – Ірпінь :
Університет ДФС України, 2016. – 178 с. – (Серія «Податкова та
митна справа в Україні», т.69).

Навчальний посібник складається з 16 розділів, що охоплюють основні
граматичні явища сучасної англійської мови. Кожний розділ містить
правила, таблиці та практичні вправи і тести на розпізнавання
граматичних конструкцій, які формують у студентів граматичні навички
в продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності.

English grammar for law students : навч. посіб. для студ.-юристів з
курсу «Іноземна мова» / Л. В. Онучак, Т. П. Дружченко, Н. С. Дьома,
Г. В. Куліш та ін. ; за заг. ред. к. пед. наук Л. В. Онучак. – Ірпінь :
Університет ДФС України, 2016. – 188 с. – (Серія «Податкова та
митна справа в Україні», т. 70).
Навчальний посібник призначений для поглиблення знань студентівправників з граматики англійської мови, збільшення лексичного запасу
фаховими термінами, а також формування навичок використання
отриманих знань в основних видах мовленнєвої діяльності. Граматичні
вправи та завдання розроблені з опорою на юридичну та ділову лексику,
що сприяє формуванню необхідних вмінь та навичок здійснення
успішної іншомовної комунікації в умовах спеціально-наукового
дискурсу.

Онучак Л. В.
English for accounting in dialogues : навч. посіб. з аудіопідтримкою /
Л. В. Онучак, Л. В. Фоканова. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 74 c.

Метою даного посібника є сприяння процесу вдосконалення навичок
аудіювання, читання, письма та говоріння англійською мовою у сфері
бухгалтерського обліку. Виконання вправ дає можливість студентам
розвивати механізм оперативної пам’яті, тренувати вміння та навички
сприймати англійську мову професійного вжитку на слух, розуміти
прослухане, збагатити свій словниковий запас розвинути фонематичний
та інтонаційний слух та мовленнєво-моторні зв’язки, формувати у
майбутніх фахівців уміння усного спілкування іноземною мовою.

Онучак Л. В.
English for accounting in dialogues : teacher`s book / Л. В. Онучак,
Л. В. Фоканова. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 28 c.

Метою даного посібника є сприяння процесу вдосконалення навичок
аудіювання, читання, письма та говоріння англійською мовою у сфері
бухгалтерського обліку. Виконання вправ дає можливість студентам
розвивати механізм оперативної пам’яті, тренувати вміння та навички
сприймати англійську мову професійного вжитку на слух, розуміти
прослухане, збагатити свій словниковий запас розвинути фонематичний
та інтонаційний слух та мовленнєво-моторні зв’язки, формувати у
майбутніх фахівців уміння усного спілкування іноземною мовою.

Чайка Л. В.
Financial English (англійська мова для студентів економічних
спеціальностей) : підручник. – Ірпінь : НАДПСУ, 2003. – 343 с.

Підручник складається з п’яти частин: короткого
фонетичного
довідника, граматичного практикуму, лексичного матеріалу з
економічних спеціальностей, усної практики та текстів і завдань для
аудіювання. Він знайомить з основними поняттями і термінами
економіки та бізнесу, податкової політики і оподаткування. Тексти і
вправи побудовані на мовленнєвих моделях сучасної англійської мови,
сприяючі розвиткові вмінь і навиків з читання, перекладу, розширенню
словникового запасу, творчому підходу до вивчення англійської мови.

Чайка Л. В.
Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз (на
матеріалі англійської мови) : монографія. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ,
2014. – 272 с.
У монографії досліджено поняття вербального конфлікту як феномену
комунікації, когніції та мовної системи/структури. Розглянуто
конфліктогенні фактори та знакові деформації, що їх маніфестують.
Проаналізовано структуру та динаміку вербальних конфліктів за
наявності функціональності в комунікативному акті та запропоновано їх
лінгвопрагматичну
класифікацію.
Обґрунтовано
перспективи
подальшого вивчення вербальних конфліктів із урахуванням того, що
дане дослідження є лише начерком їх теорії, розробка різноманітних
аспектів якої не лише дозволить збільшити обсяг наших знань про
людську комунікацію,а й відкриє нові обрії у самому предметі
дослідження.

Дьома Н. С.
English for law students : навч. посіб. для студентів-юристів з курсу
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» / Н. С. Дьома,
О. В. Лозинська. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2007. – 220 с.

Навчальний посібник призначено для розвитку навичок розуміння та
аналізу оригінальних текстів з основних проблем правознавства,
накопичення словникового запасу за фахом, формування вмінь усного
мовлення у студентів-юристів.
Посібник складено на основі навчальної програми з англійської мови з
урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів.

English for Law : навч. посіб. для студ.-юристів з курсу «Іноземна
мова за професійним спрямуванням» / Н. В. Гомон, Т. М. Дружченко,
Н. С. Дьома, О. В. Лозинська. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 202 с.

Метою навчального посібника є розвиток навичок роботи з літературою
за фахом, підготовка студентів до самостійного читання, розуміння й
перекладу оригінальної літератури юридичного спрямування, а також
активізації мовленнєвої комунікації на основі засвоєної юридичної
термінології. Посібник складається з 8 розділів. Кожен розділ містить
професійно орієнтовані оригінальні тексти, що допомагають поширити
знання в професійній сфері, розширити юридичний термінологічний
словник, сформувати продуктивну мовленнєву діяльність студентів.

Поліщук О. В.
Listening for law students : навч. посіб. / О. В. Поліщук, Н. С. Дьома,
Я. І. Котович. – Ірпінь : НУДПСУ, 2009. – 202 c.
Посібник укладено відповідно до навчальної програми з іноземної мови
фахового спрямування для студентів у галузі підготовки «Право». Тексти
для аудіювання ґрунтуються на оригінальному матеріалі, що знайомить
студентів з основними положеннями української, британської та
американської правової системи, судочинства та міжнародного права.
Мета посібника – збагатити словниковий запас професійного
спілкування, удосконалити комунікативні навички та вміння, сприяти
розвитку професійного мислення та формуванню особистості у правовій
сфері. Видання містить базовий лексичний мінімум.

Volkova Liudmyla
Improve your business English: a handbook for University Students :
навч. посіб. / Л. В. Волкова. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 292 c.
Навчальний посібник має суто практичну спрямованість. Матеріали
посібника зорієнтовані на найновітніші досягнення світової економіки і
передбачають закріплення та поповнення теоретичних знань та
вдосконалення практичних умінь студентів у сфері ділового спілкування.
Навчальний
посібник
складається
із
15
уроків-комплексів,
запропонованих у чіткій логічній послідовності відповідно до тематики.
Система вправ забезпечує ефективне засвоєння студентами необхідних
знань, вироблення стійких умінь та навичок усного та писемного
мовлення, роботи з англомовними оригінальними джерелами.

Титова Н. Ю.
English Articles (Англійські артиклі) : навч. посібн. / Н. Ю. Титова,
Л. М. Яценко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2007. – 157 с.

Посібник присвячений англійським артиклям – темі, яка представляє
найбільші труднощі для тих, хто вивчає англійську мову. Мета посібника
– поглиблення знань англійської граматики та удосконалення
граматичних навичок. Посібник містить правила вживання англійських
артиклів і тренувальні вправи для практичного засвоєння матеріалу.
Ілюстративний матеріал і матеріал вправ підібрано таким чином, щоб, з
одного боку, не створювати додаткових лексичних труднощів, а, з
другого – демонструвати зразки гарного англійського мовлення.

Котович Я. І.
Listening for Economists : навч. посіб. / Я.
Т. П. Пернарівська. – Ірпінь : НУДПСУ, 2009. – 234 c.

І.

Котович,

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних
спеціальностей вищих освітніх закладів України, де вивчення іноземної
мови не є спеціальністю. Метою посібника є розвиток умінь аудіювання
спеціалізованих сучасних іншомовних текстів, засвоєння фахової
лексики, подальше формування та вдосконалення у майбутніх
економістів умінь усного спілкування іноземною мовою взагалі.

Гаращенко Л. М.
About Taxes and Taxation : практикум з англ. мови
Л. М. Гаращенко, Н. С. Дьома. – Ірпінь : АДПСУ, 2002. – 86 с.

/

Мета даного навчального посібника навчити студентів читати, розуміти і
перекладати тексти про податки, а також спілкуватися або робити
короткі повідомлення в обсязі тематики посібника. Посібник
призначений для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають
податкову справу; спрямований на розвиток лексичних навичок усного
мовлення з англійської мови.

English for Accounting : навч. посіб. / Т. П. Пернарівська,
Л. В. Фоканова, Н. М. Олешко та ін. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. –
168 c.

Навчальний посібник English for Accounting призначений для
формування умінь та розвитку навичок самостійної позааудиторної
роботи студентів. Особлива увага приділяється засвоєнню фахової
лексики, ознайомленню з міжнародними стандартами та принципами
ведення бухгалтерських рахунків, умінню самостійно опрацювати
довідкові та наукові джерела.

Пернарівська Т. П.
Reading for Accounting : навч. посіб. / Т. П. Пернарівська,
А. А. Чирва. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. – 196 c.

Навчальний посібник призначений для формування умінь та розвитку
навичок самостійної поза аудиторної роботи студентів. Особлива увага
приділяється засвоєнню фахової лексики, ознайомленню з міжнародними
стандартами та принципами ведення бухгалтерських рахунків; умінню
самостійно опрацювати довідкові та наукові джерела.
Для студентів груп з поглибленим вивченням англійської мови обліковоекономічних факультетів.

English for finance : навч. посіб / Т. М. Поночовна-Рисак,
А. П. Савченко, Т. С. Письменна, Л. М. Гаращенко та ін. – Ірпінь :
ВЦ НУДПСУ, 2014. – 248 c.
Навчальний посібник укладений для студентів напряму підготовки
«Фінанси і кредит». Професійно орієнтовані тексти посібника
відповідають навчальній програмі та охоплюють широкий спектр знань
фінансово-економічної галузі. Система вправ розроблена з урахуванням
індивідуального підходу для студентів з різним рівнем знань, що
забезпечує набуття стійких мовленнєвих навичок.
Запропоновані тексти допомагають поширити знання в професійній
сфері, розширити фаховий термінологічний словник, сформувати
продуктивну мовленнєву діяльність студентів.

Savchenko A.
Read and Speak in Finance : навч. посіб. / A. Savchenko, T. Pysmenna,
Y. Dyachkova. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2011. – 230 c.

Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності
«Фінанси» та «Банківська справа». Система вправ забезпечує набуття
стійких навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності. Крім основного
навчального матеріалу, запропоновано глосарій, список фразеологізмів і
загальних виразів для професійного спілкування, граматичні таблиці та
список неправильних дієслів. Посібник допоможе активізувати
діяльність студентів, сприятиме розвитку професійного мислення та
формування умінь і навичок у сфері фінансів та банківської справи.

Гужва Г. С.
English for College Students : навч. посіб. з курсу «Іноземна мова
(англійська)» / Г. С. Гужва ; Держ. фіск. служба України ; Ун-т держ.
фіск. служби України ; Київ. фін.-економ. коледж Ун-ту держ. фіск.
служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2016. – 102 с.

Мета посібника-удосконалити лексичні, граматичні та фонетичні
навички на основі тематично спрямованого матеріалу згідно з чинної
навчальної програми з іноземної мови. У посібнику представлені всі
види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на
розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в
академічному та професійному середовищах.

Шапошник Г. Г.
Deutsch für Recht – und Jurastudenten : навч. посіб. /
Г. Г. Шапошник ; Ун-т держав. фіскал. служби України. – Ірпінь :
ВПЦ УДФСУ, 2021. – 240 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»,
т. 84).

Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів 1-2 курсів
юридичних факультетів закладів вищої освіти, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра галузі знань 08 «Право», і
побудований згідно з вимогами кредитно-модульної системи, закріпленої
у програмі з іноземної мови для професійного спілкування та
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Шапошник Г. Г.
Deutsch für Wirtschaftler : навч. посібник для самост. позааудитор.
читання з нім. мови. – Ірпінь : НАДПСУ, 2003. – 80 с.

Даний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей,
містить оригінальні тексти, що висвітлюють різні аспекти економіки як
науки.
Після текстів студентам пропонуються різні завдання: запам’ятати
короткий лексичний мінімум до тексту, заповнити пропуски, закінчити
речення, погодитися чи не погодитися з твердженнями.

Шапошник Г. Г.
Deutsch für Recht - und Jurastudenten : навч. пос. / Г. Г. Шапошник,
Т. В. Опанасенко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2009. – 202 c.
У посібнику розміщенні матеріали для самостійної позааудиторної та
індивідуальної роботи студентів та курсантів правознавчих та юридичних
спеціальностей, які сприяють подальшому розвитку та вдосконаленню
навичок читання та перекладу на рідну мову, розумінню та аналізу
(прочитаних) оригінальних текстів юридичної тематики, збагаченню
лексичного запасу, вдосконаленню навичок розмовної мови, вмінню
готувати реферати, вести бесіду, брати участь у дискусіях, семінарах
німецькою мовою, умінню складати резюме до текстів, план до
прочитаного тексту та відповідати на поставлені запитання.

Шапошник Г. Г.
Німецька мова : навч. посіб. – Ірпінь : НАДПСУ, 2007. – 284 с.

Навчальний посібник призначений для студентів юридичних
спеціальностей. Він може бути використаний як студентами навчального
закладу, так і юристами-професіоналами, які застосовують у своїй
практичній діяльності німецьку мову, для удосконалення та розширення
своїх мовних і спеціальних знань про державно-правову систему ФРН та
інших німецькомовних країн. Посібник складений відповідно до нових
умов вищої школи з курсу «Іноземна мова за професійним спрямування»
(німецька). Складається з двох частин: граматика, підбір текстів,
контрольні завдання; основний текст словник вживаних термінів.

Шапошник Г. Г.
Hortexte mit Testaufgaben für Recht – Und Jurastudenten : навч. посіб. /
Г. Г. Шапошник. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2013. – 184 c.

Мета навчального посібника полягає у формуванні та розвитку
іншомовної мовленнєвої компетентенції студентів і курсантів в обсязі
тематики, обумовленої програмою для вищих навчальних закладів
України, розвитку умінь аудіювання спеціалізованих сучасних
іншомовних текстів, засвоєнні фахової лексики, подальшому формуванні
та вдосконаленні у майбутніх юристів умінь усного спілкування
німецькою мовою.

