
ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування при прийомі на навчання 

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» 

спеціальності «Філологія» 

(спеціалізація «Переклад») 

з дисципліни «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» 

  

1. Загальні положення. 

Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на 
навчання за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» спеціальності «Філологія» (спеціалізація 
«Переклад»)  проводиться у відповідності до галузевої підготовки бакалаврів. Фахові вступні 
випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови тривають 2 академічні години (80 
хвилин) і мають на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької 
компетенції вступників. 

 2. Анотація та ключові питання до фахового вступного випробування 
з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови 

Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови спрямовані на 
перевірку знань з німецької мови як другої іноземної мови, що вивчається за програмою підготовки 
бакалавра, і вмінь використовувати набуті знання в умовах реалізації письмової та усної комунікації, 
обміну інформацією у різних галузях господарства, науки та культури. 

Відповідно до галузевої підготовки бакалаврів вступники повинні володіти загальнолінгвістичною 
теоретичною базою, яка включає знання: 

• про мову як суспільне явище, її зв’язок з мисленням, культурою, суспільним розвитком етносу; 

• про походження та розвиток мови, про співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів 

у формуванні мовлення; 

• про основні проблеми лексикології, стилістики, граматики німецької та української мов; 

• про систему мови, її рівні, зв’язок підсистем мов, основні одиниці мови та мовлення (у порівняльному 

плані); 

• про сучасні напрямки у науці про мову, а саме: прагматичний, комунікативний функціональний, 

соціолінгвістичний, лінгвокраїнознавчий, когнітивний та їх прикладне значення. 

Успішне виконання завдань потребує знання та розуміння наступного теоретичного матеріалу: 

1. Знання фонетичної системи німецької мови. Відмінювання прийменників. Вживання форм дієслів. 

Ступені порівняння прислівників. Вживання прийменників та прикметників у відповідних відмінках. 

2. Складнопідрядні речення. Partizipialgruppen als Attribut. 

3. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова. 

4. Вживання складнопідрядних речень  в сучасній німецькій мові. 

5. Der Konzessivsatz. 



6. Складнопідрядні речення. Порядок слів у складнопідрядних реченнях часу з сполучниками  obwohl, 

obgleich, obschon 

7. Das Demonstrativpronomen derjenige. 

8. Складнопідрядні речення. Порядок слів у складнопідрядних реченнях часу. Temporalsätze mit 

während und bevor. 

9. Вживання артикля. Der Gebrauch des bestimmten, des unbestimmten und des Nullartikels. 

10. Konjunktiv I, ІІ. 

Комунікативні теми: 

1. Taschengeld 

2. Geld regiert die Welt 

3. Leute mit viel Geld haben viele Probleme 

4. Versteht man sich mit den Eltern? 

5. Kinder-Elternprobleme 

6. Die wichtigsten Dinge im Leben 

7. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? 

8. Deutsche Feste und Bräuche 

9. Ukrainische Feste und Bräuche 

10. Ihre Lieblingsfeste 

11. Ausbildungssystem in Deutschland 

12. Ausbildungssystem in der Ukraine 

13. Eliteschulen 

14. Schüler-Lehrerbeziehungen 

15. Traumschule 

16. Was fehlt unseren Schulen 

17. Mein Deutschunterricht 

18. Was blieb von der Schulzeit 

19. Ich bin Student an der Sumier staatlichen Universität 

20. Wie kann man Deutschunterricht effektiv gestalten? 

21. Berlin 

22. Reiseziele in der BRD 

23. Ich bin reiselustig 

24. Deutschsprachige Länder 

25. Die BRD 

26. Fernreisen 

27. Massenmedien in der BRD 



28. Massenmedien in der Ukraine 

29. Die Europäische Union 

30. Beziehungen der Ukraine zu anderen Ländern 

3. Структура екзаменаційних завдань 

3.1.         Текст із пропусками – перевірка знання лексичного матеріалу 

I-й блок завдань екзаменаційного білету передбачає написання закінчень у тексті з пропусками 
(Lückentext), обираючи потрібний варіант із запропонованого переліку. При виконанні даного завдання 
вступник має продемонструвати уміння розуміти текст та доповнювати його, демонструвати лексичний 
та граматичний мінімум, засвоєний за підсумком 4-х курсів навчання. Обсяг тексту з пропусками 
становить 150-200 слів. 

Ця форма перевірки умінь та навичок вступників дає змогу відповідно оцінити рівень набутих знань та 
уміння їх використовувати на практиці, оскільки майбутній філолог-перекладач має демонструвати свої 
знання, будучи обмеженим у часі. Крім того, текст з пропусками, що пропонується до опрацювання на 
екзамені, розраховано на перевірку вмінь правильно вживати лексичний та граматичний матеріал. Тож, 
подібна форма завдання потребує умінь в рамках теоретичного та практичного курсу німецької мови 
(див. Додаток 1). 

3.2. Завдання з граматичного курсу німецької мови 

II-й блок оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань вступників з граматики 
німецької мови. Обираючи правильну відповідь із запропонованого переліку, вступник демонструє 
власне володіння та розуміння граматичної бази німецької мови, основних принципів побудови 
морфологічних та синтаксичних конструкцій (див. Додаток 1). 

3.3. Завдання з практичного курсу німецької мови на керування дієслів 

III-й блок присвячено перевірці практичних знань вступників з правил керування дієслів німецької мови: 
рівня володіння граматикою німецької мови та її лексичним наповненням, уміння аналізувати мовний 
матеріал і добирати максимально точний та адекватний лексичний чи граматичний відповідник. Даний 
блок представлено матеріалом, вивченим за 4 роки навчання, що відповідає лексичному та 
граматичному наповненню базового навчального курсу підготовки бакалаврів, включаючи елементи, 
спрямовані на перевірку загальних умінь та навичок граматичної та лексичної будови основної іноземної 
мови. Завдання даного блоку оформлено у закритій тестовій формі, що потребує від претендента-
бакалавра максимальної уваги і зосередження при виконанні (див. Додаток 1). 

3.4. Завдання з практичного курсу німецької мови на вживання сполучників у складнопідрядних 
реченнях 

ІV-й блок складається з 10 речень, частини яких необхідно зв’язати між собою за допомогою 
складнопідрядних сполучників, перелік можливих варіантів яких надається нижче (див. Додаток 1). 

  

3.5. Завдання з практичного курсу німецької мови по темі «Konjunktiv І, ІІ» 

V-й блок складається з 5 ситуацій, у кожній з яких вступник повинен перефразувати речення, вживаючи 
кон’юнктив І або ІІ. До кожної ситуації надається перелік можливих варіантів, серед яких потрібно обрати 
той, що відповідає умовам завдання та лексичному і граматичному смислу висловлювання (див. Додаток 
1). 

  

4. Критерії оцінювання 

Вступний екзамен з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови – це комплексний письмовий 
іспит, який складається з 5 блоків завдань і оцінюється за 100-бальною шкалою. 



I-й блок завдань передбачає заповнення тексту з пропусками (20 пропусків) і оформлено у закритій 
тестовій формі. Кожне правильне заповнення пропуску у даному завданні оцінюється в 1 бал. Загальна 
кількість балів – 20. 

II-й блок оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань з граматичного курсу 
німецької мови. Блок складається з 10 завдань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2 бали, 
що в сумі при правильному виконанні усіх складових приносить 20 балів за даний блок. Виконуючи 
завдання вступник має продемонструвати: 

• вміння вибрати правильну відповідь із запропонованого переліку; 

• вміння підібрати правильну відповідь за граматичним і лексичним наповненням. 

III-й блок присвячено перевірці знань керування дієслів німецької мови. Даний блок, в цілому, включає 
10 завдань, кожне з яких розраховано на 2 бали, що в сумі при правильному виконанні усіх складових 
блоку принесе 20 балів. 

Виконуючи завдання вступник має продемонструвати: 

• вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови 

німецької мови; 

• вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним 

наповненням; 

• вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання. 

IV-й блок – це завдання на перевірку знань з теми «Складнопідрядні речення».Даний блок, в цілому, 
включає 10 завдань, кожне з яких розраховано на 2 бала, що в сумі при правильному виконанні усіх 
складових блоку принесе 20 балів. 

Виконуючи завдання вступник має продемонструвати: 

• вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним 

наповненням; 

• вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання. 

V-й блок розраховано на перевірку рівня володіння граматичним матеріалом «Konjunktiv І, ІІ»та уміння 
обрати потрібний варіант із запропонованого переліку. Блок завдань складається з 5 ситуацій, кожна з 
яких розрахована на 4 бали, що в сумі при правильному виконанні усіх складових блоку принесе 20 балів. 

Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи: за 1 виправлення знімається 1,5 бала. 

Вступники, які набрали менше 30 балів, не братимуть участь у подальшому конкурсі. 
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