


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове  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  фахового
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,
фахове  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 рівня „ 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  фахового  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  деталізації,  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:

І. Комунікативний  блок

Студентам  пропонується  висвітлити  сутність  комунікативного
завдання:
1. Bestimmen Sie die Hauptaspekte der gesunden Lebensweise für

heute.Визначте основні аспекти здорового способу життя сьогодні.
2. Beschreiben Sie die Hauptprinzipien der gesunden Ernährung in unserem

Leben.Опишіть основні принципи здорового харчування у нашому житті.
3. Welche  alternativen  Heiltechnologien  wissen  Sie? Які  альтернативні

лікувальні технології Ви знаєте?
4. Welchen  Platz  nimmt Sport  in  unserem Leben? Яке місце займає  спорт у

нашому житті?
5. Bestimmen  Sie  Vorteile  und  Nachteile  des  Auslandsstudiums. Визначте

переваги та недоліки навчання за кордоном.
6. Geben  Sie  Tipps  für  die  Prüfungsvorbereitung. Надайте  поради  щодо

підготовки до іспитів.
7. Wie realisiert sich Weiterbildung in Deutschland und in der Ukraine? Nennen

Sie  gemeinsame  und  unterschiedliche  Züge. Яким  чином  реалізується
подальша  освіта  у  Німеччині  та  Україні?  Визначте  спільні  та  відмінні
риси.

8. Beschreiben Sie Problemen der Hochschulausbildung in der Ukraine. Опишіть
проблеми вищої освіти в Україні.

9. Erleuchten Sie den Inhalt des Begriffes „Duales Ausbildung in Deutschland“
und bestimmen Sie seine Vorteile und Nachteile. Висвітліть сутність поняття
«Дуальна система освіти у Німеччині» та визначте переваги та недоліки.

10.Wie sieht gegenwärtiges Schulsystem Deutschland aus? Як виглядає система
шкільної освіти Німеччини?

11.Beschreiben  Sie  das  Problem  der  Toleranz  in  unserem  Leben. Окресліть
проблему толерантності у нашому житті.

12.Stellen  Sie  ihre  Beziehung  zur  sozialen  Engagement  der  deutschen  und
ukrainischen  Jugend. Висловіть  своє  ставлення  про  соціальне  залучення
німецької та української молоді.

13.Gelten Sie Emotionen der Menschen als Vorteil oder Nachteil? Чи вважаєте Ви
емоційність людини перевагою чи недоліком?

14.Erklären Sie  den Lebenssinn  der  heutigen Menschen. Поясніть  сенс життя
сучасних людей.

15.Erleuchten Sie das Problem des exzessiven Internetkonsums heute. Висвітліть
проблему надмірного споживання Інтернету сьогодні.

16.Was wissen Sie über religiöse und offizielle Feste des Deutschlands? Що Ви
знаєте про релігійні та офіційні свята Німеччини?



17. Stellen  Sie  Ihre  Beziehung  zum  heutigen  Lehrerberuf. Висловіть  своє
ставлення до професії вчителя.

18.Erleuchten  Sie  den  Sinn  des  Problems:  Generationskonflikte. Окресліть
сутність проблеми: конфлікт між поколіннями.

19.Teilen Sie richtig Ihren Arbeitstag und Ihre Freizeit? Чи вірно Ви розподіляєте
свій робочий та вільний час?

20.Bestimmen Sie aktuelle Problemen der menschlichen Beziehungen. Визначте
актуальні проблеми людських стосунків.

21.Wie ist Ihre Berufung? В чому полягає Ваше покликання? 
22.Bestimmen Sie Ihr eigenen Lebensstil:  «Kolibri» oder  «Schnecke». Визначте

Ваш власний стиль життя: Ви «колібрі» чи «равлик»?
23.Sind die berufstätigen Frauen die bessern Mütter? Чи вважаються працюючі

жінки гарними матерями?
24.Wie sieht Erziehungssystem in Ihrem Heimatland und in ihrer Familie aus? Як

виглядає система виховання Вашої Батьківщини та Вашої родини?
25.Ist wirklich die deutsche Gesellschaft offen und tolerant? Чи дійсно німецьке

суспільство відкрите та толерантне?
26.Erleuchten  Sie  das  Problem  der  menschlichen  Einsamkeit. Окресліть

проблему людської самотності.
27.Ist  es  wirklich,  dass  heutige  Jugend  patriotische  Gefühle  hat? Чи  дійсно

сучасній молоді властиві патріотичні почуття?
28.Berichten Sie über Ihren Lieblingsschriftsteller  und seine Werke. Повідомте

про Вашого улюбленого письменника та його твори.
29.Haben  Sie  Auslandsaufenthalt?  Berichten  Sie! Чи  мали  Ви  досвід

перебування за кордоном? Повідомте!
30.Bestimmen Sie die Besonderheiten der  deutschen Küche. Визначте  основні

особливості німецької кухні.

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

ІІ. Теоретико - практичний блок

Студентам  пропонується  пояснити  граматичне  явище  та  навести
приклади відмінювання або вживання у мовленні:
1. Bestimmen Sie Formen, Funktionen und Gebrauch des Artikels im Deutschen.

Зазначте форми, функції артикля та його вживання в німецькій мові.
2. Erleuchten Sie den Sinn der Substantivgebrauch im Deutschen. Bestimmen Sie

das  Problem  der  Geschlechtsbezeichnung  der  deutschen  Substantive.
Розкрийте  сутність  відмінювання  іменників  німецької  мови.  Окресліть
проблему визначення роду німецьких іменників.

3. Erleuchten Sie die Prinzipien der Pluralbildung der Substantive im Deutschen.
Розкрийте принципи утворення множини іменників німецької мови.



4. Bestimmen  Sie  Deklinationsprinzipien  der  Adjektive  im  Deutschen  und  die
Besonderheiten  der  Komparationsstufenbildung  in  der  deutschen  Sprache.
Окресліть  принципи  відмінювання  прикметників  німецької  мови  та
особливості творення ступенів порівняння прикметників.

5. Bestimmen  Sie  Arten  und  Deklinationssystem  der  Pronomen  mit
Beispielsätzen. Зазначте  види  та  відмінювання  займенників  на прикладі
німецьких речень різного типу.

6. Bestimmen Sie Arten und Typen der Präpositionen mit Besonderheiten ihrer
Bildung  in  dem  deutschen  Satz. Зазначте  види  та  типи  прийменників  із
особливостями їх використання у німецькому реченні.

7. Berichten  Sie  über  Klassifikation  und  Gebrauch  der  deutschen  Zahlwörter.
Повідомте про класифікацію та вживання числівників німецької мови.

8. Erleuchten Sie die Besonderheiten der Gebrauch von Adverbien der deutschen
Sprache. Розкрийте особливості вживання прислівників німецької мови.

9. Beschreiben  Sie  das  Zeitsystem  der  Verben:  Der  Gebrauch  der
Gegenwartsformen. Опишіть  систему часових  форм  дієслова:  вживання
теперішнього часу.

10.Beschreiben  Sie  das  Zeitsystem  der  Verben:  Der  Gebrauch  der
Vergangenheitsformen - Imperfekt. Опишіть систему часових форм дієслова:
вживання минулого часу.

11.Beschreiben  Sie  das  Zeitsystem  der  Verben:  Der  Gebrauch  der
Vergangenheitsformen – Perfekt. Опишіть систему часових форм дієслова:
вживання минулого часу.

12.Beschreiben  Sie  das  Zeitsystem  der  Verben:  Der  Gebrauch  der
Vergangenheitsformen – Plusquamperfekt. Опишіть систему часових форм
дієслова: вживання давньоминулого часу.

13.Beschreiben Sie das Zeitsystem der Verben: Der Gebrauch der Zukunftsformen
– Futur I. Опишіть систему часових форм дієслова: вживання майбутнього
часу.

14.Berichten  Sie  über  Formen  und  Gebrauch  der  Passivkonstruktionen  im
Deutschen. Повідомте  про форми та  вживання  дієслів  німецької  мови у
пасивному стані.

15.Erleuchten  Sie  den  Sinn  der  Nominalformen  der  Verben  und
Infinitivkonstruktionen im Deutschen. Розкрийте сутність номінальних форм
дієслів та значення інфінітивних конструкцій німецької мови.

16.Erleuchten  Sie  die  Besonderheiten  der  Gebrauch  der  Partizipien  I  und  II.
Розкрийте  осoбливості  вживання  дієприкметників  та  дієприслівників  у
німецькій мові.

17.Erleuchten Sie Bildung und Gebrauch des Konjunktivs I. Окресліть творення
та вживання умовного способу дієслів першої сфери використання.

18.Erleuchten Sie Bildung und Gebrauch des Konjunktivs II. Окресліть творення
та вживання умовного способу дієслів другої сфери використання.

19.Charakterisieren Sie Typen der einfachen Sätze und geben Sie ihre Beispiele
auf Deutsch. Охарактеризуйте типи простих речень та наведіть їх приклади
німецькою мовою.



20.Erleuchten Sie das Problem der fixierten Wortfolge im Deutschen. Висвітліть
проблему усталеного порядку слів німецького простого речення.

21.Charakterisieren  Sie  die  Spezifik  der  unbestimmt-persönlichen  und
unpersönlichen Sätze im Deutschen. Охарактеризуйте специфіку неозначено-
особових та безособових речень німецької мови.

22.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Satzreihe“ dar
und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне речення» та «складносурядне речення» і поясніть їх вживання у
німецькій мові.

23.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Satzgefüge“
dar und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне  речення»  та «підрядне  речення» і  поясніть  їх  вживання  у
німецькій мові.

24.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Objektsatz“
dar und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне речення» та «підрядне речення причини» і поясніть їх вживання
у німецькій мові.

25.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Temporalsatz“
dar und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне речення» та «підрядне речення часу» і поясніть  їх  вживання  у
німецькій мові.

26.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Finalsatz“ dar
und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне речення» та «підрядне речення мети» і поясніть  їх  вживання  у
німецькій мові.

27.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Kausalsatz“
dar und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне  речення»  та «підрядне  означальне  речення» і  поясніть  їх
вживання у німецькій мові.

28.Stellen  Sie  den  Sinn  der  folgenden  Begriffe:  „Komplexer  Satz“,
„Konzessivsatz“ dar und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте
сутність  понять  «складне  речення»  та «допустове  підрядне  речення» і
поясніть їх вживання у німецькій мові.

29.Stellen  Sie  den  Sinn  der  folgenden  Begriffe:  „Komplexer  Satz“,
„Konsekutivsatz“  dar  und  erklären  Sie  ihren  Gebrauch  im  Deutschen.
Розкрийте  сутність  понять  «складне  речення»  та «підрядне  речення
умови» і поясніть їх вживання у німецькій мові.

30.Stellen Sie den Sinn der folgenden Begriffe: „Komplexer Satz“, „Vergleichsatz“
dar und erklären Sie ihren Gebrauch im Deutschen. Розкрийте сутність понять
«складне  речення»  та  «підрядне  речення  -  порівняння»  і  поясніть  їх
вживання у німецькій мові.



Перевірка знань студентів з  німецької філології ґрунтується також на
змісті базових теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами освітньо-
кваліфікаційного  рівня  „  бакалавр”,  зокрема  лексикологія,  стилістика  та
теоретична фонетика німецької мови.

ІІІ. Теоретичний блок

Студентам пропонується висвітлити сутність мовного явища з таких
дисциплін, як: лексикологія німецької мови, стилістика німецької мови,
теоретична фонетика німецької мови:

1. Bestimmen  Sie  das Wesen und die Funktionen der  Polysemie  und  der
Homonymie. Визначте сутність та функції полісемії та омонімії.

2. Erklären Sie den Begriff „Synonymie“. Nennen Sie die Arten von Synonymen
und die Wege der Entstehung von Synonymen. Поясніть поняття «синонімія» та
шляхи виникнення синонімів.

3. Erklären Sie den Begriff „Antonymie“. Nennen Sie die Arten von Antonymen.
Понясніть поняття «антонімія» та назвіть види антонімів.

4. Nennen Sie  die  Arten des Bedeutungswandels  - Bedeutungserweiterung und
Bedeutungsverengung. Назвіть види зміни значеня слів – розширення значення
та звуження значення слова.

5. Erklären  Sie  die metaphorische  Übertragung  der  Namensbezeichnung.
Поясніть явище метафоричного перенесення позначення власних назв.

6. Erklären  Sie  die  Metonymie  als Übertragung  der  Namensbezeichung -
Wertsteigerung und Wertminderung der Bedeutung. Поясніть явище метонімії як
збільшення або зменшення значення слів.

7. Erklären  Sie  Euphemismus,  Hyperbel und   Litotes als  Übertragung  der
Wortbedeutung. Поясніть  явища  евфемізму,  гіперболізації  та  літот  як
переносних значень слів.

8. Erklären  Sie  die  Arten  der  Archaismen  -  semantische  Archaismen;
Historismen;   lautlich-morphologische  Archaismen;   Bedeutungsarchaismen.
Поясніть види архаїзмів: семантичні архаїзми, історизми, звуко-морфологічні
архаїзми, значеннєві архаїзми.

9. Charakterisieren  Sie  die  Aren  und  Gruppen  der  Neologismen.
Охарактеризуйте види та групи неологізмів.

10. Erklären Sie die  Arten und Formen der Entlehnung im Deutschen.Поясніть
види та форми запозичень у німецькій мові.

11. Beschreiben  Sie  die  Assimilation  der  entlehnten  Wörter. Опишіть  процес
асиміляції запозичених слів.

12. Erklären Sie die linguistische und sozial-historische Ursachen der Entlehnung.
Поясіть лінгвістичні та соціально-історичні причини запозичення.

13. Geben Sie  die  Klassifikation der entlehnten Wörter. Надайте  класифікацію
запозиченим словам.



14. Erklären Sie den Begriff „Purismus“ als Säuberung des deutschen Wortschatzes
von  entlehnten  Wörtern. Поясніть  поняття  «пуризму»  як  явища  очищення
німецької мови від запозичених слів.

15. Nennen  Sie  die  Grundbegriffe  der  Wortbildung:  Ableitung  (Derivation),
Suffigierung,  Präfigierung,  Präfixal-suffixale  Ableitung,  Affixlose  Ableitung
(implizite Ableitung).

16. Erklären Sie die Begriffe „Zusammensetzung“  und „Zusammenrückung“ im
Deutschen.  Поясніть  сутність  понять  «словоскладання»  та  «осново
складання» у німецькій мові.

17. Erklären Sie die soziale Stratifikation  als  sozial-berufliche Charakteristik des
Wortbestandes. Поясніть  явище  соціальної  стратифікації  як  соціально-
професійної характеристики словникового складу.

18. Beschreiben Sie die  Fachwortschätze und gruppenspezifische Wortschätze im
Deutschen. Опишіть поняття професійного словника та специфіку групового
словника німецької мови.

19. Beschreiben  Sie  die  territoriale  Schichtung  des  deutschen  Wortschatzes.
Опишіть територіальну класифікацію німецького словникового запасу.

20. Nennen  Sie  die  Klassifikation  von  stehenden  Wortverbindungen:  geflügelte
Worte,  Aphorismen  und  Zitate,  lexikalische  Einheiten,  phraseologisierte
Verbindungen,  festgeprägte  Sätze,  phraseologische  Einheiten. Опишіть
класифікацію  стійких  виразів:  крилатих  слів,  афоризмів,  цитат,  лексичних
єдностей, фразеологізмів.

21. Charakterisieren  Sie die  Funktionalstile  im  Deutschen:  Der  Stil  der
Amtssprache und seine Besonderheiten. Охарактеризуйте функціональні стилі
німецької мови: офіційно-діловий  стиль та його особливості.

22. Charakterisieren  Sie die  Funktionalstile  im Deutschen:  Stil  der  Sprache  der
Wissenschaft und seine Besonderheiten. Охарактеризуйте функціональні стилі
німецької мови: науковий стиль та його особливості.

23. Charakterisieren  Sie die  Funktionalstile  im Deutschen:  Der  Zeitungsstil  und
seine  Merkmale. Охарактеризуйте  функціональні  стилі  німецької  мови:
публіцистичний стиль та його особливості.

24. Charakterisieren  Sie die  Funktionalstile  im  Deutschen:  Der  Stil  der
Umgangssprache  und  seine  Merkmale. Охарактеризуйте  функціональні  стилі
німецької мови: розмовний стиль та його особливості.

25. Charakterisieren Sie die  Funktionalstile  im Deutschen:  Der  Stil  der  schönen
Literatur  im  Deutschen  und  seine  Charakteristik. Охарактеризуйте
функціональні  стилі  німецької  мови:  стиль  художньої  літератури  та  його
особливості.

26.  Charakterisieren  Sie  das  Vokal-  und  Konsonantensystem  im  Deutschen.
Охарактеризуйте систему голосних та приголосних звуків у німецькій мові.

27. Beschreiben Sie die Silberstruktur im Deutschen: Silberarten und Silberbildung,
Strukturierung  der  Silbe. Опишіть  складові  структура  німецької  мови:  види
складів, складотворення, структуризацію складів.



28.  Beschreiben Sie den deutschen Wortakzent: Arten, Grade und Funktionen im
Deutschen. Окресліть  види,  характеристику та  функції  акцентування слів у
німецькій мові. 

29. Erklären  Sie  die  Bedeutung  der Lautmodifikation  im Redefluss:  Reduktion;
Assimilation;  Akkomodation;  Lautwechsel;  Ellision.  Поясніть  значення  таких
звукових  модифікацій  німецької  мови:  асиміляція,  акомодація,  звукозміна,
елізія.

30. Erklären  Sie  den  Begriff  „Intonation im Deutschen“.  Komponenten der
Intonation:  Melodieverläufe,  Satzakzent,  Sprechtempo und Rhytmus.  Надaйте
визначення  поняттю  «інтонація  у  німецькій  мові».  Опишіть  компоненти
інтонації: інтонування, паузація речень,  темп та ритм.

Повний  перелік  питань  усіх  екзаменаційних  білетів  містить  таке
співвідношення  50%  -  розмовна  тематика,  25%  -  питання  теоретико-
практичного блоку, 25% - питання теоретичного блоку. 

СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
З НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Програма  фахового 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
володіння  прийомами структурної  побудови  тексту, засобами  зв’язності  та
цілісності,  грамотне  вживання  термінології,  гнучке  використання  лексико-
граматичного матеріалу.

Фахове  випробування  з  німецької  філології  відбувається  на  основі
завдань,  які  абітурієнт  отримує  на  окремій  картці  з  номером.
Екзаменаційний  білет  містить  три  завдання  (№  1  –  бесіда  за
запропонованою  тематикою;  №  2  –  розкриття  питання  з  теоретичної
граматики;  №  3  –  висвітлення  питання  з  лексикології,  стилістики,
теоретичної  фонетики),  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 у білеті 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 фахового випробовування
Фахове випробування відбувається індивідуально з кожним вступником

та триває не більше 20 хвилин на одну особу. Для підготовки до відповіді
вступник  має  30  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.

Оцінка  за  іспит  виставляється  колегіально  на  основі  заповнених
протоколів, як середнє арифметичне з округленням на користь вступника.

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).

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: 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Практика усного та писемного мовлення

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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