


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування з німецької філології проводиться в усній формі

індивідуально  для  кожного  абітурієнта,  його  хід  фіксується  та  результати
записуються  у  протоколі.  Спілкування  під  час  випробовування  проводиться
німецькою мовою.

Лінгвістична  підготовка  філологів  в  університеті  включає  мовний  і
мовленнєвий  компоненти,  які  розглядаються  як  взаємопов'язані  і
взаємообумовлені  аспекти  іншомовної  комунікації.  Під  час  вступного
випробування  перевіряється  рівень  оволодіння  мовною  (лінгвістичною)  і
мовленнєвою (комунікативною) компетенціями абітурієнта. 

Відповідно чітко виокремлюються дві позиції –  знання мови  як системи
(власне про мову), мовних одиниць та їх функцій в іншомовній комунікації, та
володіння  мовою  як  здатність  спілкування,  вираження  думки  та  уміння
здійснювати усі види мовленнєвої діяльності.

Враховуючи особливості філологічної підготовки в університеті,  вступне
випробування  до  магістратури  ґрунтується  на  теоретичній  та  практичній
попередніх складових і передбачає визначення у вступників достатньо високого
рівня  лінгвістичних  знань,  сформованості  мовних  навичок,  практичного
володіння усним і писемним мовленням (на рівні С1 за шкалою Ради Європи),
що засвідчує готовність вступників до здобуття освітнього ступеня „Магістр”.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Особи,  які  вступають  до  магістратури,  повинні  володіти  комплексом
іншомовних  знань,  умінь  і  навичок,  необхідних   для  навчання  за  обраним
напрямом та проведення магістерського дослідження.

Під  час  вступного  іспиту  з  німецької  філології  вступники  повинні
продемонструвати:

- вільне  володіння  німецькою  мовою,  уміння  розкривати  сутність
поставленої  проблеми,  вільно  і  спонтанно  виражати  думки  засобами
іноземної мови;

- вміння аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні явища й факти;
- уміння  висловлюватися  з  необхідним  ступенем  тематичної

складності  і  деталізованості,  демонструючи  вільне  володіння  прийомами
структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності;

-  гнучке  використання  німецької  мови  в  контексті  проблемно-
комунікативної ситуації навчально-академічного та професійного характеру;

- багатий  лексичний  запас  німецької  мови,  вільне  використання
лексики  та  філологічної  термінології,  сформованість  граматичної
компетенції.

Німецькомовна  комунікативна  компетенція студентів  перевіряється  у
межах  тематики, що передбачена  програмами базових практичних дисциплін
німецької мови (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”), а саме:
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Sprachthemen (розмовні теми)
1. Gesunde Lebensweise heute. Здоровий спосіб життя сьогодні.
2. Gesunde Ernährung in meinem Leben. Здорове харчування у нашому житті.
3. Alternative Heilmethoden in der Welt. Альтернативна медицина світу.
4. Sport in unserem Leben.Спорт у нашому житті.
5. Vorteile  und  Nachteile  des  Studiums  im  Ausland. Переваги  та  недоліки

навчання за кордоном.
6. Meine Tipps für Prüfungsvorbereitung. Мої поради з підготовки до іспитів.
7. Weiterbildung in Deutschland und in der Ukraine. Подальша освіта у Німеччині

та Україні.
8. Probleme der Hochschulausbildung in der Ukraine. Проблеми вищої освіти в

Україні.
9. Duales  Ausbildungssystem  in  Deutschland:  Vorteile  und  Nachteile. Дуальна

система освіти у Німеччині.
10.Das  System  der  Schulausbildung  in  Deutschland. Система  шкільної  освіти

Німеччини.
11.Toleranz in unserem Leben. Толерантність у нашому житті.
12.Engagement  der  deutschen  und  ukrainischen  Jugend. Соціальне  залучення

німецької та української молоді.
13.Meine Emotionen und Gefühle. Мої емоції та почуття.
14.Der Lebenssinn der heutigen Menschen. Сенс життя сучасної людини.
15.Internetkonsum heute. Vorteile und Nachteile. Споживання інтернету сьогодні:

переваги та недоліки.
16.Feste in Deutschland – religiöse und offizielle. Свята Німеччини: релігійні та

офіційні.
17.Der Beruf des Lehrers. Професія вчителя.
18.Generationskonflikte:  meine eigene Erfahrung.  Конфлікт  між поколіннями:  з

мого власного досвіду.
19.Meine Zeitverteilung pro Woche. Мій розподіл часу на тиждень.
20.Probleme der Beziehungen in Deutschland.  Проблеми людських стосунків  у

Німеччині.
21.Meine zukünftige Arbeit. Моя майбутня професія.
22.Mein Lebensstil: Kolibri oder Schnecke? Мій стиль життя: колібрі або равлик?
23.Sind die berufstätigen Frauen die besseren Mütter?  Чи  є  працюючі  жінки

гарними матерями?
24.Wie sieht Erziehung in Ihrem Heimatland und in Ihrer Familie aus? Як виглядає

система виховання на моїй Батьківщині та у моїй родині.
25.Deutsche Gesellschaft – tolerant und offen. Суспільство Німеччини – відкрите

та толерантне.
26.Singles auf Zeit. Проблема людської самотності.
27.Meine Heimat Ukraine. Моя Батьківщина Україна.
28.Ihr Lieblingswerk des deutschen Schriftstellers.  Мій  улюблений  німецький

письменник та його твори.
29.Auslandserfahrung. Досвід перебування за кордоном.
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30.Die Besonderheiten der deutschen Küche. Особливості німецької кухні.

Перевірка  знань  з  німецької  філології ґрунтується  на  змісті  базових
теоретичних дисциплін, які  вивчаються студентами освітньо-кваліфікаційного
рівня  „бакалавр”,  зокрема  теоретична  фонетика,  теоретична  та  практична
граматика,  лексикологія  німецької  мови,  порівняльна  типологія  німецької  та
української мов та стилістика німецької мови.

Теоретична фонетика німецької мови
Theoretische Phonetik der deutschen Sprache

1. Vokal-  und  Konsonantensystem  im  Deutschen. Система  голосних  та
приголосних звуків у німецькій мові.

2. Silberstruktur  im Deutschen:  Silberarten  und  Silberbildung, Strukturierung  der
Silbe. Складова  структура  німецької  мови:  види  складів,  складотворення.
Структуризація складів.

3. Der  deutsche  Wortakzent:  Arten,  Grade  und  Funktionen  im Deutschen. Види,
характеристика та функції акцентування слів у німецькій мові.

4. Die Modifikation der Laute im Redefluss:  Reduktion;  Assimilation;
Akkomodation;  Lautwechsel;  Ellision.  Звукові  модифікації  німецької  мови:
асиміляція, акомодація, звукозміна, елізія.

5. Intonationsystem im Deutschen.  Komponenten der Intonation:  Melodieverläufe,
Satzakzent,  Sprechtempo und Rhytmus.  Система інтонації  у  німецькій мові.
Компоненти інтонації: інтонування, паузація речень,  темп та ритм.

Теоретична граматика німецької мови
Theoretische Grammatik der deutschen Sprache

1. Артикль.  Форми,  функції  та  вживання  в  німецькій  мові.Artikel.  Formen,
Funktionen und Gebrauch im Deutschen.

2. Іменник. Відміни іменників. Deklinationen der Substantive.
3. Прикметник.  Відмінювання  прикметників.  Adjektiv.  Deklinationen der

Adjektive.  Ступені  порівняння прикметників.  Komparation der Adjektive im
Deutschen.

4. Займенник.  Види  та  відмінювання  займенників.  Pronomen.  Typen  und
Deklinieren der Pronomen.

5. Прийменник. Види прийменників. Präpositionen. Typen der Präpositionen.
6. Система часових  форм дієслова.  Das  System der  Zeitformen im Deutschen:

Präsens, Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt, Futur I.
7. Форми та вживання дієслів німецької мови у пасивному стані.  Formen und

Gebrauch der Passivkonstruktionen im Deutschen.
8. Умовний спосіб дієслів.  Творення  та  вживання. Konjunktiv.  Formen  und

Benutzung in der deutschen Sprache.
9. Просте речення. Типи речень. Порядок слів у простому реченні. Der einfache

Satz: Aussagesatz,  Fragesatz,  Aufforderungssatz.  Stellung der Nebenglieder des
Satzes.
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10.Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання в німецькій
мові.  Der  zusammengesetzte  Satz.  Satzgefüge.  Arten  und  Verwendung  in  der
deutschen Sprache.

Лексикологія німецької мови
Lexikologie der deutschen Sprache

1. Das Wesen und die Funktionen der Archaismen, Нistorismen und Neologismen.
Сутність та функції архаїзмів, історизмів та неологізмів.

2. Entlehnung. Wege der Entlehnungen. Запозичення. Шляхи запозичень.
3. Das Wesen und die Funktionen der Metaphern. Сутність та функції метафори.
4. Das Wesen und die Funktionen der Hyperbel und Litotes. Сутність та функції

гіпербол та літот.
5. Territoriale  Differenzierung  der  deutschen  Sprache.  Територіальна

диференціація  німецької мови.

Стилістика німецької мови
Stilistik der deutschen Sprache

1. Die  Funktionalstile  im  Deutschen:  Der  Stil  der  Amtssprache  und  seine
Besonderheiten. Функціональні  стилі  німецької  мови:  офіційно-діловий
стиль та його особливості.

2. Die Funktionalstile im Deutschen: Stil der Sprache der Wissenschaft und seine
Besonderheiten. Функціональні стилі німецької мови: науковий стиль та його
особливості.

3. Die  Funktionalstile  im  Deutschen:  Der  Zeitungsstil  und  seine  Merkmale.
Функціональні  стилі  німецької  мови:  публіцистичний  стиль  та  його
особливості.

4. Die  Funktionalstile  im  Deutschen:  Der  Stil  der  Umgangssprache  und  seine
Merkmale. Функціональні  стилі  німецької  мови:  розмовний  стиль  та  його
особливості.

5. Die Funktionalstile im Deutschen: Der Stil der schönen Literatur im Deutschen
und  seine  Charakteristik. Функціональні  стилі  німецької  мови:  стиль
художньої літератури та його особливості.

Порівняльна типологія німецької та української мов
Vergleichende Typologie der deutschen und ukrainischen Sprachen

1. Das Verb.  Semantisch-strukturelle Klassen der Verben im Deutschen und im
Ukrainischen. Дієслово. Семантично-структурні класи дієслів в німецькій та
українській мовах.

2. Vergleichende Charakteristik der Kategorien des Verbs im Deutschen und im
Ukrainischen.  Kategorie der Person.  Kategorie  des Numerus.  Kategorie des
Tempus.  Kategorie des Modus.  Kategorie des Genus.  Порівняльна
характеристика  категорій  дієслова  в  німецькій  та  українській  мовах.
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Категорія  особи.  Категорія  числа.  Категорія  часу.  Категорія  способу  дії.
Категорія стану.

3. Vergleichende Charakteristik der Kategorien des Substantivs im Deutschen und im
Ukrainischen. Kategorie des Genus. Kategorie des Numerus. Kategorie des Kasus.
Kategorie der Bestimmtheit /Unbestimmtheit.  Порівняльна  характеристика
категорій  іменника  в  німецькій  та  українській  мовах.  Категорія  роду.
Категорія числа. Категорія відмінка. Категорія означеності/неозначеності.

4. Vergleichende Charakteristik der Kategorien des Adjektivs im Deutschen und im
Ukrainischen.  Порівняльна  характеристика  категорій  прикметника  в
німецькій  та  українській  мовах.  Semantische Klassifikation der Adjektive.
Kategorien des Genus,  des Numerus,  des Kasus.  Steigerungsstufen  der
qualitativen  Adjektive.  Семантична  класифікація  прикметників.  Граматичні
категорії роду, числа та відмінку. Ступені порівняння якісних прикметників.

5. Vergleichende Charakteristik der Kategorien des Pronomens im Deutschen und im
Ukrainischen.  Personalpronomen,  Possessivpronomen,  Reflexivpronomen,
Reziprokpronomen,  Relativpronomen,  Interrogativpronomen,
Demonstrativpronomen,  Indefinitpronomen,  Negativpronomen,  unpersönliches
Pronomen,  Attributpronomen.  Порівняльна  характеристика  категорій
займенника в німецькій та українській мовах. Особові, присвійні, зворотні,
взаємні,  відносні,  питальні,  вказівні,  неозначені,  заперечні,  безособові
займенники, прикметникові займенники в українській мові.

Повний  перелік  питань  усіх  екзаменаційних  білетів  містить  таке
співвідношення 50% - розмовна тематика, 50% - питання теоретичного циклу. 

Відповідь  на  питання  включає  визначення  основних  термінів,  їх
пояснення та підкріплення відповідними прикладами. Повна відповідь включає
також відповіді на додаткові питання членів комісії. Зайва інформація, що не є
відповіддю  на  питання,  не  впливає  на  якість  відповіді  і  не  включається  до
оцінки.

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
З НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Програма  вступного випробування  з  німецької  мови  передбачає
визначення  рівня практичних та теоретичних мовних знань, умінь і навичок,
вміння  визначати  мовні  явища,  здійснювати  їхній  лінгвістичний  аналіз,
коректно  інтерпретувати  їх  з  урахуванням  особливостей  мовної  системи
німецької мови.

Вступник  повинен  сформулювати  основну  ідею,  розкрити  суть
поставленої  проблеми,  описати  основні  підходи,  класифікації,  принципи  і
підходи до визначення і вивчення вказаного мовного явища. Оцінюється уміння
висловлюватися  з  необхідним  ступенем  тематичної  складності,  вільне
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володіння  прийомами  структурної  побудови  тексту,  засобами  зв’язності  та
цілісності,  грамотне  вживання  термінології,  гнучке  використання  лексико-
граматичного матеріалу.

Вступне  випробування  з  німецької  філології  відбувається  на  основі
завдань, які абітурієнт отримує на окремій картці з номером.  Картка містить
два завдання (№ 1 – бесіда за запропонованою тематикою; № 2 – розкриття
питання  теоретичного  характеру),  формулювання  яких  є  поширеним,
уточненим і конкретним, надруковані німецькою мовою. 

Відповідаючи на  перше питання,  вступник  повинен виявити грунтовну
обізнаність щодо запропонованої теми та висловити власні думки, умовиводи й
переконання із зазначеної проблеми. 

Під  час  відповіді  на  друге  питання  вступник  повинен  дати  детальне
роз’яснення усіх термінів і понять, які вказані на картці та підкріпити власну
відповідь  адекватними  прикладами  та  ілюстраціями  мовного  явища  у
необхідних контекстах.

Екзаменаційна комісія фіксує помилки й неточності у відповіді вступника
та заносить їх до протоколу відповіді. Після закінчення відповіді екзаменатори
ставлять питання з поставленої проблематики. Питання комісії можуть бути
спрямовані  на  уточнення,  поширення,  деталізацію  та  ілюстрацію  того
лінгвістичного явища,  яке вказане  у картці  вступника і/або спричинене його
висловлюваннями.

Процедура вступного випробовування
Вступне випробування відбувається індивідуально з кожним вступником

та  триває  не  більше  20  хвилин  на  одну  особу. Для  підготовки  до  відповіді
вступник має 10 хвилин. Одночасно в аудиторії, де проходить випробовування,
може знаходитися не більше двох вступників.

Вступник  заходить  в  аудиторію,  де  відбувається  випробовування,
залишивши власні речі (верхній одяг, сумку, парасольку, тощо) у гардеробі або
на окремому місці. Там само знаходяться будь-які пристрої та носії інформації
(під час іспиту вони залишаються вимкненими). При собі вступник має ручку з
синім або чорним чорнилом.

Комісія надає вступнику білет та листок для нотаток, які повертаються до
комісії  після  відповіді.  Листок  для  відповідей  використовується  на  власний
розсуд вступника і його наповнення не впливає на оцінку.

Під  час  підготовки  до  відповіді  не  можна  користуватися  сторонніми
джерелами інформації.

Під час відповіді  вступник спілкується з членами комісії,  відповідає на
додаткові питання німецькою мовою.

Комісія  не  висловлює  оціночних  суджень  під  час  відповіді,  не  надає
правильних  відповідей  і  не  коригує  відповідь  вступника.  Комісія  нотує  усі
помилки та зауваження в індивідуальний протокол.
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Оцінка  за  іспит  виставляється  колегіально  на  основі  заповнених
протоколів, як середнє арифметичне з округленням на користь вступника.

Зразок завдання
№ 10

1. Engagement der deutschen und ukrainischen Jugend. 
2. Die  Funktionalstile  im  Deutschen:  Der  Stil  der  Amtssprache  und  seine

Besonderheiten. 

Під час оцінювання комісія враховує загальну мовленнєву компетенцію
вступника,  комунікативні  навички  та  вміння  спілкуватися  іноземною мовою.
Оцінка містить два компоненти – зміст і  форму. Зміст включає правильність
визначень, пояснень і прикладів до заданого явища, форма включає показники
іншомовної грамотності (лексика, граматика, вимова, наголоси, інтонація).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Екзаменаційна комісія фіксує переваги і недоліки відповіді вступника в
індивідуальний протокол, зважаючи на зміст і форму відповіді. По закінченні
випробовування  кожен  член  комісії  вираховує  підсумковий  бал,  та  виносить
колегіальне рішення про остаточну оцінку на підставі таких критеріїв та вимог: 

№ Оцінка Кількість

балів

Критерії

1 Склав 60-100 Ставиться  вступнику,  який  виявив  знання
основного  навчального  матеріалу  в  обсязі,
необхідному  для  подальшого  навчання  і
майбутньої  роботи  за  фахом,  здатний
виконувати завдання передбачені програмою,
ознайомлений  з  основною  рекомендованою
літературою;  при  виконанні  завдань
припускається  помилок,  але  демонструє
спроможність їх усувати.

2 Не склав 1-59 Ставиться  вступнику,  який  допускає
принципові  помилки  у  виконанні
передбачених  програмою  завдань,  не  може
продовжити  навчання  чи  розпочати
професійну діяльність без додаткових занять
з відповідної дисципліни.
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