
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян за останні 5 років (2014-2018) 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни згідно з 

навчальними 

планами  

2016/2017, 

2017/2018, 

2018/2019 

Інформація про наявність (рік видання, повна назва видання або ЕВ – тільки електронний вигляд) 

навчального контенту  

 

(РПНД,  

конспект, 

 посібник, 

 підручник) 

планів 

практичних 

(семінарських) 

занять 

завдань для 

лабораторних робіт 

 

завдань для самостійної роботи 

студентів* 

* У разі використання 

інформаційних технологій під 

час виконання завдань для 

самостійної роботи студентів 

робиться позначка “ІТ”. 

 

питань, задач, 

завдань або кейсів 

для поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

(“+”, “-”) 

Українська мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) : підручник : 

у 2-х ч. Частина 1. 

Нормативність як основа 

літературної мови [Елект-

ронний ресурс] / 

О. С. Черемська, 

В. Г. Сухенко. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 

– 224 с.  

 

 -   + 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) : підручник : 

у 2-х ч. Частина 2. Культура 

усної та писемної мови у 

стильових різновидах 

[Електронний ресурс] 

/ О. С. Черемська, 

В. Г. Сухенко. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 

– 216 с.  

 

     



 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

[Електронний ресурс] : 

навч. посіб. для студ. усіх 

напрямів підготовки всіх 

форм навчання 

/ О. С. Черемська, 

Г. Г. Гайдамака, 

В. Г. Сухенко ; кер. проекту 

В.М. Анохін; дизайн: М.С. 

Войчук, Д.О. Романова, 

програмування: М.С. 

Войчук, В.О. Григоренко; 

Харківський національний 

економічний університет ім. 

С. Кузнеця. – 

мультимедійне 

інтерактивне електрон. вид. 

комбінованого 

використ.(706 Мб). – Х. : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2015. – 513 слайдів 

 

     

Українська мова науки, 

аналітичної сфери та 

управління : навч. посібник / 

О.С. Черемська, В.Г. Сухенко. 

–Х. : Вид. ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2014. –240 с. 

 - 

Практикум з навчальної 

дисципліни «Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)» для студентів 

напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» всіх 

форм навчання / В. Г. Сухенко, 

Н. М. Карікова. – Х. : Вид. ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2014. – 82 с. 

  

Робоча програма навчальної 

дисципліни "Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)" для іноземних 

студентів усіх напрямів 

підготовки всіх форм навчання 

[Електронний ресурс] / укл. 

 - 

Практикум з навчальної 

дисципліни «Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)» для студентів 

напряму підготовки 6.030505 

«Управління персоналом та 

  



О.С. Черемська, Г.Г. 

Гайдамака; Харківський 

національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця. – 

Електрон. текстові дан. (173 

КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2014. – 44 c. 

економіка праці» всіх форм 

навчання / В. Г. Сухенко, 

Н. М. Карікова. – Х. : Вид. ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2014. – 58 с. 

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Українська 

мова науки, аналітичної 

сфери та управління» для 

студентів спеціальності 

8.03050501 «Управління 

персоналом та економіка 

праці» денної форми 

навчання / О.С. Черемська, 

В.Г. Сухенко. – Х. : Вид. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 

– 52 с. 

 -    

Українська мова  

(за професійним 

спрямуванням) для 

іноземних студентів 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) : навчально-

практичний посібник для 

іноземних студентів усіх 

напрямів підготовки / 

О. С. Черемська, 

В.Г. Сухенко, Н.М. Карікова. – 

Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 172 с. 

 - 

Навчальний українсько-

російсько-туркменський 

словник для іноземних 

студентів усіх напрямів 

підготовки всіх форм навчання  

/ О.С. Черемська, Г.Г. 

Гайдамака. - Харків : Вид. 

ХНЕУ, 2013. – 112 с. 

Русско-туркменско-

азербайджанский учебный 

словарь для иностранных 

студентов всех направлений 

подготовки дневной формы 

обучения / О.С. Черемська, 

Г.Г. Гайдамака. - Х. : Изд. 

ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 

124 с. 

 

Збірник текстів і 

завдань до 

практичних 

занять з 

навчальної 

дисципліни 

«Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням)» 

для іноземних 

студентів усіх 

напрямів 

підготовки всіх 

форм навчання / 

О. С. Дьолог, 

І. І. Сметана. –Х. 

: Вид. ХНЕУ, 

2016. –  

51 с. 

 



   

Російсько-українсько-турецький 

розмовник для іноземних 

студентів усіх напрямів 

підготовки денної форми 

навчання / укл. О. С. Черемська, 

Л. П. Петрова Озель, І. М. 

Шелепкова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2014. – 108 с. 

  

   

Збірник вправ і завдань для 

самостійної роботи з навч. 

дисципл. "Українська мова (за 

проф. спрямуванням)" для іноз. 

студ. усіх напр. підгот. всіх форм 

навч. / укл. О.С. Дьолог, І.І. 

Сметана. – Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2014. – 63 с.  

  

   

Тексти та завдання з наукового 

стилю мови з навчальної 

дисципліни "Українська мова (за 

професійним спрямуванням)" для 

іноземних студ. усіх напрямів 

підгот. всіх форм навч. / укл. О.С. 

Черемська, І.М. Шелепкова. – Х. : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 

55 с.  

  

   

«Українська мова (за 

професійним спрямуванням)»: 

методичні рекомендації до 

складання іспиту для студентів 

усіх спеціальностей першого 

(бакалаврського) рівня / І. 

І. Сметана, Н. М. Карікова. – Вид. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 

69 с. 

  



Соціальна та 

економічна історія 

України 

Робоча програма навчальної 

дисципліни «Соціальна та 

економічна історія України» 

для студентів усіх напрямів 

підготовки денної форми 

навчання  / Баличева Л. В., 

Добрунова Л. Е., Мацюцький 

В. М., Пастушенко А, О., 

Свинаренко Н. О. - Харків : 

Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2015. – 64 с. 

 

 

Соціальна та 

економічна 

історія України : 

бібліографічний 

покажчик для 

студентів усіх 

спеціальностей 

першого 

(бакалаврського) 

рівня : 

[самостійне 

електронне 

текстове 

мережеве 

видання] / укл. 

Л. В. Баличева, 

Л. Е. Добрунова, 

В. М. Мацюцький, 

А. О. Пастушенко. 

– Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 

2017. – 155 с. 

-   + 

Іноземна мова 

(російська) 

Іноземна мова (російська) 

робоча програма для студентів 

усіх спеціальностей першого 

(бакалаврського) рівня / 

Соценко Н.Ф.,  ст. викладач 

Герасименко Е.М., Ковальова 

К.Л. – Х.,  ХНЕУ - 2017 с. 

  

Тестовые задания по учебной 

дисциплине “Русский язык как 

иностранный” для студентов I 

курса всех направлений 

подготовки дневной формы 

обучения / Шкорина И.М.,  

Сало Д.С. Х. : Изд. ХНЭУ 

им. С. Кузнеца, 2014. – 93 с. 

  

Русский язык для 

экономистов: учеб. пособие 

для практических занятий и 

самостоятельной работы / 

Н.Ф. Соценко. – Харьков, 

2016. –  888 с. 

  

Русский язык как иностранный. 

Рабочая тетрадь для студентов-

иностранцев 1 курса 

экономических специальностей / 

Э.Н. Герасименко, К.Л. Ковалѐва. 

– Харьков, 2015. – 226 с. 

  

Научный стиль речи: учебно-

практическое пособие для 

иностранных студентов / О. С. 

  
Деятели науки. Сборник текстов 

по учебной дисциплине «Русский 

язык как иностранный» для 

  



Черемская, Н. П. Андреева. – 

Х. : Изд. ХНЭУ им. С. 

Кузнеца, 2014. – 148 с. 

студентов начального и 

продвинутого этапов обучения 

всех направлений подготовки / 

Сост. Н.П. Андреева, 

К.Л. Ковалѐва. – Харьков: Изд. 

ХНЭУ, 2014. – 84 с. 

Грамматические таблицы 

по учебной дисциплине   

"Русский язык как 

иностранный"  для 

иностранных студентов I 

курса   всех направлений 

подготовки  дневной формы 

обучения /  Бердышева Ю. 

В.  Сало Д. С..- Харьков: 

Изд. ХНЭУ, 2014. – 76 с. 

  

Тестовые задания по учебной 

дисциплине "Русский язык как 

иностранный" для студентов 3 

курса всех направлений 

подготовки дневной формы 

обучения / И.М. Шкорина. - Х.: 

Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. 

– 86 с. - ЕВ 

  

Мова спеціальності і 

професійна культура 

мовлення 

 

Программа учебной 

дисциплины «Язык 

специальности и культура 

профессиональной речи» для 

иностранных студентов всех 

специальностей всех форм 

обучения / Э.Н. Герасименко, 

К.Л. Ковалѐва – Х. : Изд. 

ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. – 

23 с. 

 - 

Экономические тексты и задания 

по учебной дисциплине «Русский 

язык» для студентов-иностранцев 

1-2 курсов всех специальностей. / 

Сост. М.И. Дидорчук, 

А.Н. Чистякова. – Харьков: Изд. 

ХНЭУ, 2006. – 80 с. 

Мы изучаем язык 

экономики. Задания 

по грамматике 

русского языка для 

студентов-

иностранцев 1-2 

курсов всех 

специальностей / 

Сост. 

М.И. Дидорчук, 

А.Н. Чистякова. – 

Харьков: Изд. 

ХНЭУ, 2008. – 72 с. 

 

Доронина М.С. Культура 

общения деловых партнеров : 

учебное пособие / 

М.С. Доронина. – Х. : ИД 

"ИНЖЭК", 2003. – 192 с. 

  

Рзаева Г.Н. Русский язык. 

Развитие профессиональной речи. 

Учебник. – Баку: 

Азербайджанский 

Государственный Экономический 

Университет. 2009, – 329с. 

Тексты и задания по 

научному стилю 

речи по учебной 

дисциплине 

"Русский язык как 

иностранный" для 

студентов I курса 

всех направлений 

подготовки дневной 

формы обучения / 

сост. Н.В. Пиротти. 

 



– Х. : Изд. ХНЭУ 

им. С. Кузнеца, 

2014. – 88 с. 

 

Черемская О.С. Научный 

стиль речи : учебно-

практическое пособие для 

иностранных студентов / 

О.С. Черемская, 

Н.П. Андреева. –Х. : Изд. 

ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. –

148 с. (Рус. яз.) 

  

Методические рекомендации к 

заданиям в учебно-

профессиональной сфере по 

курсу «Русский язык» для 

студентов-иностранцев 2 курса 

всех специальностей. Ч.2 / Сост. 

М.И. Дидорчук, А.Н. Чистякова. – 

Харьков: Изд. ХГЭУ, 2003. – 36 с. 

  

Программа учебной 

дисциплины «Основы научной 

речи в учебной и 

профессиональной 

деятельности» для 

иностранных студентов всех 

специальностей всех форм 

обучения / Н.Ф. Соценко. – Х. 

: Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 

2016. – 18 с. 

 

     

Основы научной речи в 

учебной деятельности. 

Учебное пособие для 

иностранных студентов II 

курса всех специальностей/ 

Н.Ф. Соценко. – Х. : Изд. 

ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. – 

240 с. (русск. яз.) 

     

Основи наукового 

мовлення в 

навчальній та 

професійній 

діяльності 

Методические 

рекомендации к 

выполнению практических 

заданий по теме "Культура 

и техника общения как 

часть речевого этикета" 

курса "Этика делового 

общения" для студентов 

всех специальностей 

  

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе над 

практическими заданиями по 

теме "Речевая культура делового 

разговора" курса "Этика делового 

общения" для студентов всех 

спеціальностей / cост. Л.Н. 

Седова, - Изд. ХГЭУ, 2003. – 54 с. 

  



 /сост.  

Л.Н. Седова, Л.Э. Добрунова,  

, - Изд. ХГЭУ, 2003. – 22 с. 

Методические 

рекомендации к 

выполнению практических 

заданий по теме "Речевая 

культура делового 

разговора" курса "Этика 

делового общения" для 

студентов всех 

специальностей всех форм 

обучения 

спеціальностей / cост. Л.Н. 

Седова, - Изд. ХГЭУ, 2003. – 

22 с. 

     

Основи ділової 

комунікації 

Культура общения деловых 

партнеров 

 /Доронина М.С. 

, - Изд. ИНЖЭК, 2003. – 186 с. 

  

Збірник завдань до практичних 

занять зі спецкурсу "Теорія і 

практика перекладу економічного 

тексту українською мовою" для 

аспірантів / укл. О. С. Черемська. 

– Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с.  

  

Культура делового общения 

и партнерства / Доронина 

М.С., Доронин А.В., Костин 

Д.А. – Х.: ХНЕУ, 2011- 

223 с. 

 

     

 


