


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
      

Випробування з  німецької  мови  є  обов’язковим  для  вступу  до
Київського університету імені Бориса Грінченка для навчання  за програмою
підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія (освітня програма Мова і
література  (німецька)).  Іспит  проводиться  у  письмовій  формі  у  вигляді
комп’ютерного тесту на базі сучасного програмного забезпечення у системі
MOODLE.

Для  виконання  тестових  завдань  абітурієнт  має  володіти  основними
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості виконання
тестів різних типів: вибір з найменшої кількості варіантів відповіді, вибір з
розширеного набору відповідей,  вибір  множин відповідей.  На виконання і
відповідь  одного  тестового  завдання  відводиться  не  більше  двох  хвилин.
Увесь час роботи над тестовим завданням не перевищує 60 хвилин.

Випробування  до  магістратури  ґрунтується  на  виявленні  практичних
навичок володіння німецькою мовою  і передбачає визначення у вступників
достатньо високого рівня мовної компетенції  (на рівні С1 за шкалою Ради
Європи),  що засвідчує  готовність  вступників  до  здобуття  освітнього рівня
«магістр».

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

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

Під час іспиту з німецької мови вступники повинні продемонструвати:

 вільне  володіння  німецькою  мовою,  сформованість  комунікативної
компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності;

 багатий лексичний запас німецької мови, вільне використання лексики та
володіння основним набором синонімічних та антонімічних пар;

 сформованість  граматичної  компетенції  у  практичному  і  теоретичному
аспектах;

 належне володіння орфоепічними нормами німецької мови;
 вміння аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні явища і факти.

Німецькомовна  комунікативна  компетенція студентів  перевіряється  у
межах  тематики,  що  передбачена  програмами  базових  практичних
дисциплін  німецької  мови  (освітньо-кваліфікаційний  рівень  „бакалавр”),  а
саме:



 Deutschland.Allgemeine Information.  Німеччина.  Загальна  інформація
про країну.

 Geographische Lage des Deutschlands.  Географічне  положення
Німеччини.

 Deutsche Flora und Fauna. Флора та фауна Німеччини.
 Deutsche  Sehenswerte  -  Städte,  Museen,  Denkmäler. Німецькі  видатні

місця – міста, музеї, пам’ятники.
 Berlin. Берлін.
 Deutsche Bundesländer. Німецькі федеральні країни.
 Hauptperiode  der  Geschichte  Deutschlands. Основні  період  історії

Німеччини.
 Politisches System Deutschlands. Політична система Німеччини .
 Deutsche Wirtschaft. Німецька економіка.
 Duales Ausbildungssystem Deutschlands.  Дуальна  система  освіти

Німеччини.
 Deutsche Wissensschaft. Наука у Німеччині.
 Deutsche Gesellschaft. Суспільство Німеччини.
 Deutsche Frauen. Жінки Німеччини.
 Deutsche Familien. Родини Німеччини.
 Deutsche Senioren. Пенсіонери Німеччини.
 Deutsche Jugend. Німецька молодь.
 Bildende Kunst in Deutschland. Образотворче мистецтво Німеччини.
 Deutsche Theater- und Kinolandschaft. Театр та кіно у Німеччині.
 Deutsche Literatur. Німецька література.
 Deutsche Architektur. Німецька архітектура.
 Deutsche Musik. Німецька музика.
 Deutsche Feste. Німецькі свята.
 Deutsche Küche. Німецька кухня.
 Deutsche Religion. Німецька релігія.
 Sport in Deutschland. Спорт у Німеччині.
 Sprachen und Dialekte in Deutschland. Мови та діалекти Німеччини.

Перевірка знань системи німецької мови ґрунтується на змісті базових
теоретичних дисциплін,  які вивчаються студентами освітнього рівня
„бакалавр”,  зокрема теоретична фонетика,  теоретична граматика,
лексикологія,  стилістика німецької мови та порівняльна типологія німецької
та української мов.



Теоретична фонетика німецької мови
Theoretische Phobetik der deutschen Sprache

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

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

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

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

 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

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

 Іменник. Відміни іменників. Deklinationen der Substantive.

 Прикметник.  Відмінювання прикметників.  Adjektiv.  Deklinationen  der
Adjektive. Ступені порівняння прикметників. Komparation der Adjektive im
Deutschen.

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

 Прийменник. Види прийменників. Präpositionen. Typen der Präpositionen.

 Система часових форм дієслова. Das System der Zeitformen im Deutschen:
Präsens, Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt, Futur I.

 Форми та вживання дієслів німецької мови у пасивному стані. Formen und
Gebrauch der Passivkonstruktionen im Deutschen.

 Умовний спосіб дієслів.  Творення та вживання.Konjunktiv.  Formen  und
Benutzung in der deutschen Sprache.

 Просте  речення.  Типи  речень.  Порядок  слів  у  простому  реченні.  Der
einfache  Satz:  Aussagesatz,  Fragesatz,  Aufforderungssatz.  Stellung  der
Nebenglieder des Satzes.



 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

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

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

гіпербол та літот.
 Territoriale  Differenzierung  der  deutschen  Sprache.  Територіальна

диференціація  німецької мови.

Стилістка німецької мови
Stilistik der deutschen Sprache

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

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

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

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

 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 ukrainenschen Sprachen

 Das Verb.  Semantisch-strukturelle Klassen der Verben im Deutschen und im

Ukrainischen.  Дієслово. Семантично-структурні класи дієслів в німецькій
та українській мовах.

 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.
Категорія  особи.  Категорія числа.  Категорія  часу. Категорія способу дії.
Категорія стану.

 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.

 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.

 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.

СТРУКТУРА ВИПРОБУВАННЯ 
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Випробування  передбачає виконання  п`ятидесяти  тестових завдань з
німецької  мови  на  підготовленому  індивідуальному  робочому  місці  без
використання  додаткових  джерел  інформації.  Під  час  виконання  тесту
абітурієнт не користується нотатками, не робить індивідуальних поміток та
не переписує завдання, або його фрагменти.

Тестування  з  німецької  мови  передбачає  визначення  рівня  мовних
знань, умінь і навичок, а саме: знання фонетичних, лексичних і граматичних
аспектів  німецької  мови,  вміння  визначати  мовні  явища,  здійснювати
адекватний вибір необхідних лексичних і граматичних елементів,  коректно



інтерпретувати  їх  з  урахуванням  особливостей  мовної  системи  німецької
мови.  Тестування  визначає  уміння  абітурієнта  граматично  правильно
використовувати видо-часові форми дієслів, адекватно вживати слова і фрази
в  німецькомовному  контексті,  оперувати  мовними  засобами  для  цілей
спілкування, відрізняти правильні у мовному відношенні висловлювання від
неправильних.

В основу розробки завдань покладено програми базових курсів практики
усного  і  псиемного  мовлення  німецької  мови,  що  вивчаються  студентами
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з першого по четвертий курс.

Виконання  тестового  завдання з  німецької  мови  полягає  у  виборі
правильних  відповідей  із  кількох  запропонованих  варіантів.  Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді. 

Завдання вважаються невиконаним у випадках, якщо:
а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді;
б) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді;
в) абітурієнт вибрав усі варіанти відповідей.
За одне правильно виконане завдання нараховується один бал.
Спеціальна  програма автоматично  підсумовує  бали за  виконання  усіх

тестових завдань, встановлює відповідність балів за шкалою оцінювання та
фіксує результат у протоколі. 

На  виконання  і  реєстрацію  відповіді  на  одне  тестове  завдання
відводиться не більше 2 хвилин. Увесь час роботи над тестовим завданням не
перевищує 60 хвилин. У випадку, якщо вичерпано час на виконання тестових
завдань,  система автоматично закриває програму, зберігає наявні  відповіді,
підсумовує  результат  виконання  тесту  абітурієнтом  та  фіксує  у  протоколі
результат за встановлений часовий ліміт.

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

1.  Was  für  Disziplin  untersucht  die  Gestaltveränderung  der  Wörter,  die
Flexionsformen (Konjugation und Deklination) und die Wortarten?
a) Syntax
b) Morphologie
c) Lexikologe
d) Stilistik



     2. Aus welchem Ursprung ist der Terminus „Lexikologie"?
     a)griechisch
     b) lateinisch
     c) ukrainisch
     d) deutsch

     3. Nennen Sie den Hauptbegriff der Stilistik:
a) Synonymie
b) Stil
c) Syntagma
d) Synästhesie

4. Nennen Sie alle Kategorien des Verbs!
a) Person 
b) Zahl 
c) Kasus
d) Zeit 
e) Komparation
f) Genus 
g)  Modus 

5. Nennen Sie die untrennbaren Präfixe!
a) auf- , in -, zu-, zurück-, von-, ein -
b) über-, unter-, mit-, durch-, um-,los-
d) be-, ge-, er-, zer-, ver-, emp-, ent-, miss-



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Кількість балів
(max – 100)

Оцінка
за

шкалою
ECTS

Критерії

90 – 100 A Виставляється  за  глибокі  знання
навчального  матеріалу,  що  міститься  в
основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах;  вміння аналізувати
явища,  які  вивчаються,  у  їхньому
взаємозв'язку і  розвитку, чітко і  лаконічно;
логічно  і  послідовно  відповідати  на
поставлені запитання; вміння застосовувати
теоретичні  положення  під  час  розв'язання
практичних задач.

82 – 89 В Виставляється  за  ґрунтовні  знання
навчального  матеріалу,  аргументовані
відповіді  на  поставлені  запитання;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язування практичних задач.

75 – 81 C Виставляється за міцні знання навчального
матеріалу,  аргументовані  відповіді  на
поставлені  запитання,  які,  однак,  містять
певні  (несуттєві)  неточності;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язання практичних задач.

69 – 74 D Виставляється  за  посередні  знання
навчального матеріалу, мало аргументовані
відповіді, слабке застосування теоретичних
положень  при  розв’язанні  практичних
задач.

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального
матеріалу, неточні  або  мало  аргументовані
відповіді, з порушенням послідовності його
викладання,  за  слабке  застосування
теоретичних  положень  при  розв’язанні
практичних задач.

1 – 59 FX Виставляється за незнання значної частини
навчального  матеріалу,  істотні  помилки  у
відповідях  на  запитання,  невміння
орієнтуватися  під  час  розв'язання
практичних  задач,  незнання  основних
фундаментальних положень.
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