


Пояснювальна записка
Співбесіда проводиться в усній формі. Хід співбесіди відображається в

листі усної відповіді, де відображається повнота та правильність відповідей.
Співбесіда  передбачає:  запитання,  які  дають  змогу  виявити  інтереси
абітурієнта  до обраної  спеціальності,  його обізнаність  у німецькій мові  та
літературі,  стиль  спілкування  німецькою  мовою,  відповідне  знання
фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу та інше.

Критерії оцінювання:
«Рекомендований  до  зарахування»:  абітурієнт  виявив  глибину  знань  та
стійкий інтерес до педагогічної  діяльності вцілому, показав високий рівень
володіння німецькою мовою, уміння обґрунтовувати, чітко формулювати та
точно,  доступно передавати власні думки німецькою мовою; виявив стійку
мотивацію щодо здобуття професії вчителя німецької мови.
«Не рекомендований до зарахування»:  за  умови,  коли абітурієнт не  зміг
відповісти  на  поставлені  питання  німецькою  мовою,  демонструє  суто
поверхове  та  формальне  знайомство  з  німецькою  мовою  та  літературою,
логіка  викладання  відповідей  і  послідовність  відсутня;  допускає  значні
фонетичні, граматичні, лексичні та стилістичні помилки.

Питання для співбесіди

Питання щодо мотивації вибору професії
1. Чим для Вас є привабливою професія вчителя німецької мови?
2. Як  відбулося  усвідомлення  того,  що  хочете  займатися  саме  німецькою

філологією?
3. Чим обумовлений Ваш вибір саме цього Університету?
4. Якою  інформацією  Ви  володієте  про  історію  університету  імені  Бориса

Грінченка?
5. Що Вам відомо про діяльність та життєвий шлях Бориса Грінченка?
6. Якими,  на  Ваш  погляд,  особистісними  якостями  повинен  бути  наділений

вчитель німецької мови?
7. Які,  на  Ваш  погляд,  професійні  уміння  необхідні  для  роботи  вчителя

німецької мови?
8. Як Ви вважаєте, чи існують протипоказання для роботи вчителем німецької

мови?
9. Чи подобається Вам спілкуватися німецькою мовою? Чому?
10.Чи  легко  Ви  здійснюєте  іншомовну  комунікацію?  Які  якості  Вам

допомагають у цьому?
11.Коротко опишіть бачення себе через п'ять років.
12.Чи є у Вас головні цілі в житті, до досягнення яких Ви прагнете?
13.Щоб Ви хотіли в собі виховати?
14.Як Ви розумієте поняття "вміння вчитися"?
15.Складіть портрет ідеального, на Вашу думку, вчителя німецької мови.
16.На Вашу думку, в чому полягають основні завдання вчителя німецької мови?
17.Які саме аспекти педагогічної теорії і практики цікавлять Вас найбільше?



18.Що  Ви  розумієте  під  поняттям  “лідерство”?  Якими  якостями  повинен
володіти справжній лідер? 

19.Як, на Вашу думку, може бути пов’язано лідерство з професією вчителя? Яку
роль відіграє університет у розвитку лідерських якостей?

20.Які  інформаційні ресурси у мережі Iнтернет Ви найчастіше використовуєте з
навчальною метою?

21.Чи маєте Ви досвід роботи в команді під час навчання? Що, на Вашу думку, є 
важливим під час командної взаємодії?

Загальні міркування з приводу елементарних навичок 
спілкування німецькою мовою

1. Що містять у собі базові знання німецької мови?
2. Здійснення  якого  виду  іншомовної  мовленнєвої  діяльності  Вам  вдається

найкраще: аудіювання, читання, говоріння, письмо?Обгрунтуйте відповідь.
3. Як Ви розумієте поняття «наближена (апроксимована) вимова»?
4. Як Ви розумієте поняття «літературна німецька мова»?
5. У яких країнах німецька мова є державною?
6. Поясніть проблему мовного бар`єру та причини його виникнення.Чи знайома

Вам проблема мовного бар`єру особисто?
7. Чи можете Ви вільно спілкуватися з носіями мови? 
8. Чи  був  у  Вас  особистий  досвід  перебування  у  Німеччині  або  у

німецькомовних країнах? Що особливо запам’яталося? 
9. Чи знайома Вам актуальна  базова  інформація  про Німеччину (географічне

положення, адміністративний устрій, клімат, населення)?
10.Як пов’язана діяльність братів Грімм та німецька філологія? 
11.Чи володієте Ви фразеологізмами німецької мови? Наведіть приклади 

декількох німецьких фразеологізмів.
12.Які основні лексичні теми з німецької мови Ви опановували у школі?
13.Що Ви опанували із граматичного матеріалу німецької мови в школі?
14.Якими основними фонетичними навичками німецької мови Ви володієте?

Питання  для  співбесіди  практичного  спрямування,  пов’язані  з
німецькою мовою

1. Які факти Ви знаєте про німецьку мову (територія поширення, кількість 
мовців, окремі історичні факти тощо)?

2. Які факти Ви знаєте про германську групу мов, до якої належить німецька 
мова?

3. Чи  можете  Ви  розуміти  і  вживати  побутові  повсякденні  вирази,  а  також
будувати  елементарні  речення  з  метою  задоволення  конкретних  потреб
(прості  речення  із  конструкціями  модальних  дієслів)?  Наведіть  приклади
німецькою мовою!

4. Чи  можете  Ви  відрекомендуватись  або  представити  когось?  Наведіть
приклади німецькою мовою!



5. Чи  можете  Ви  запитувати  і  відповідати  на  запитання  про  деякі  деталі
особистого життя, про людей, про речі тощо? Наведіть приклади німецькою
мовою!

6. Чи взаємодієте Ви на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно
і чітко, та чи готові Ви прийти на допомогу (допомогти пояснити маршрут,
розповісти про зміст прочитаного твору тощо). Наведіть приклади німецькою
мовою!

7. Чи розумієте Ви ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для
повсякденного  спілкування  у  сферах  особистого  побуту, сімейного  життя,
здійснення  покупок,  місцевої  географії,  роботи?  Наведіть  приклади
німецькою мовою!

8. Чи спілкуєтесь Ви у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і
прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми (погода,  захоплення,
навчання, друзі тощо)? Наведіть приклади німецькою мовою!

9. Чи можете Ви описати простими мовними засобами вигляд свого оточення,
найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб?
Наведіть приклади німецькою мовою!

10.Чи зможете Ви вирішити більшість проблем під час перебування у країні,
мова якої вивчається (винайняти житло, купити квиток на транспорт тощо)?
Наведіть приклади німецькою мовою!

11.Чи  вмієте  Ви  просто  і  зв'язано  висловитись  на  знайомі  теми  або  теми
особистих інтересів? Наведіть приклади німецькою мовою!

12.Чи  можете  Ви  описати  досвід,  події,  сподівання,  мрії  тощо?  Наведіть
приклади німецькою мовою!

13.Чи зможете Ви чітко, детально висловитись та виразити свою думку з певної
проблеми, наводячи різноманітні  аргументи за і  проти? Наведіть приклади
німецькою мовою!

Рекомендована література:
1. Бачкіс С.В. та ін. Deutsch. Diebesten 1000 Themen.Харків „Ранок”, 2008.
2. Завьялова  В.,   Ильина  Л.  Практический  курс  немецкого  языка.  Для

начинающих. – М.: Лист Нью, -  2002.
3. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови: Навчальний посібник.

–  Вінниця: Нова книга, 2002. –  456 c.
4. Матвиенко А. Основные темы по немецкому языку. Москва „Айрис Пресс”,

2004.
5. ПаремскаяД.  А.  Немецкая  грамматика  (немецкий  язык):  Учеб.пособие.  –

Мн.: Выш. шк., 2002. – 390 c.
6. Романовська Н.І. “Deutsch”. 220 тем німецької мови. Донецьк „БАО”, 2006.
7. Тагиль И.П. Немецкий язык: Тематический справочник. – СПб.: КАРО, 2002.

– 256 с.
8. Соколова Н. Б. Справочник по грамматике немецкого языка: Учеб. пособие.  –

М .: Просвещение, 2002. – 544c.
9. Строкина Т. 85 устных тем по немецкомуязыку. Москва „Айрис Пресс”, 2004.



10. Тагиль  И.П.  Грамматика  неметкого  языка  в  упражнениях:  Тематический
справочник. – СПб.: КАРО, 2002. – 240с.


