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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)  

з іноземної мови (німецька) 

для абітурієнтів (визначених Правилами прийому 2012 року),  

які вступають на І курс денної, заочної та екстернатної форм  навчання 

 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
Вимоги укладені на основі: 

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова. 2-12 класи. – К.: Шкільний 

світ, 2004. – 25 с. та 

2. Державного освітнього стандарту з іноземної мови (загальна середня освіта) V-IX класи /керівн. 

автор. колективу С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с. 
 

Вимоги до знань та умінь з німецької мови 

Іспит з німецької мови для абітурієнтів факультету іноземних мов складається з 

чотирьох етапів: 
 

I етап – говоріння оцінюється за спеціально розробленою рейтинговою шкалою за 

такими критеріями: 

1)  повнота розкриття теми і реалізація комунікативного наміру (20 балів); 

2)  готовність спілкуватися (15 балів), що включає в себе:  

а) плавність мовлення; 

б) уникання повторів, самовиправлень та пауз; 



3) володіння мовленнєвим матеріалом – вживання відповідної лексики та 

граматичних і лексичних структур за темою (35 балів); 

4) вимова та інтонація (10 балів). 

Максимальна кількість балів за  I етап – 80 балів. 
 

РОЗМОВНІ ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА УСНИЙ ЕТАП ІСПИТУ 

1. Ви проживаєте в одній кімнаті з іноземним студентом під час навчання на мовних курсах. Він 

цікавиться вашою сім'єю, її традиціями. Розкажіть про склад і вік членів своєї сім'ї, як ви 

проводите вільний час разом. 

2. До Вашої школи прийшов новий учень. Він нічого не знає про життя вашого міста. Розкажіть 

йому про історію міста, визначні місця. 

3. Ваш друг звернувся до Вас за порадою щодо того, яким видом спорту зайнятися. Розкажіть 

йому про своє ставлення до занять спортом, про свій улюблений вид спорту та видатних 

спортсменів України. 

4. Ви берете участь у роботі літнього мовного табору. Розкажіть своїм ровесникам про 

найцікавіші, з вашої точки зору, історичні події, які відбувалися в Україні. 

5. У  мовній  школі  у Берліні  проводиться  фестиваль  країн,  на  якому студенти   повинні   

представити   свою   Батьківщину.   Надайте   основні відомості про географічне положення 

України. 

6. Ви берете участь у міжнародній конференції з питань захисту навколишнього середовища. 

Проінформуйте про проблеми, породжені забрудненням навколишнього середовища в Україні. 

7. Ви побували на запрошення свого друга у країні, мову якої вивчаєте. Розкажіть про традиції 

святкування у цій країні, основні свята. 

8. До Вас приїхав товариш з ФРН, з яким Ви листувалися декілька років. Він хоче подивитись 

столицю України. Розкажіть йому про Київ та проведіть екскурсію цим містом. 

9. До Вас на новий рік приїхав товариш з ФРН, з яким Ви лтстувалися декілька років. Розкажіть 

йому про свята та визначні дати  в Україні, традиції їх святкування. 

10. Ви – учасник літнього мовного табору. Проживаєте в родині. Ваші господарі бажають більше 

знати про культуру Вашої країни. Розкажіть про одного з видатних сучасних письменників 

України.  

11. Під час перебування на мовних курсах Ви познайомились з німецьким хлопцем. Він хоче 

більше знати про Вас і Ваших друзів. Розкажіть йому про те, що цікавить молодь України  зараз. 

12. Ви хочете подивитися фільм за участю свого улюбленого кіноактора. Але Ваш новий друг 

ніколи не бачив фільмів з його участю. Розкажіть про цього кіноактора і поясніть чому саме він 

Вам подобається. 

13. Ви бажаєте поїхати на канікули до ФРН. Розкажіть організаторам туру про ті видатні місця, які 

б Ви хотіли відвідати, і поясніть чому саме. 

14. До Вашої школи приїхала делегація з різних німецькомовних країн. Проведіть  екскурсію  

своєю  школою  і розкажіть  про  свої улюблені предмети та про своїх вчителів. 

15. Ви відвідуєте Клуб любителів книги. Розкажіть своєму товаришу про свої улюблені книжки, 

про найбільші бібліотеки світу.  

16. Під час канікул Ви побували у ФРН і подорожували всією країною. Розкажіть соїм 

однокласникам про географічне положення цієї країни.  

17. Ви вперше попали до Берліну. У Вас є 10 годин вільного часу. Розкажіть, що Ви хотіли б 

побачити  в першу чергу і чому саме. 

18. Нещодавно Ви прочитали книгу одного німецькомовного письменника. Вона Вам так 

сподобалася, що Ви вирішили дізнатися про нього і його творчість побільше і знайшли цю 

інформацію у бібліотеці. Розкажіть, що Ви дізналися про нього. 

19. Ваш молодший брат тільки розпочинає вивчати іноземну мову у школі. Він вважає, що цей 

предмет дуже складний і йому не потрібний, адже він збирається стати професійним спортсменом. 

Розкажіть йому про Ваше ставлення до вивчення іноземних мов. 

20. До Вас здалеку приїхав родич, якого Ви не бачили багато років. Він дуже здивований, 



побачивши, що Ви виросли і хоче знати про Ваші плани на майбутнє. Розкажіть йому про це. 
 

II етап – аудіювання – абітурієнти з наданих варіантів повинні вибрати тільки одну 

правильну відповідь 

Номер завдання Типи завдань Кількість 

речень 

Бали 

1 “Правильно/неправильно” 10 10 

2 Перехресний вибір 10 10 

3 Множинний вибір 5 10 

Максимальна кількість балів за II етап – 30 балів 
 

III етап – лексико-граматичний тест 

Номер завдання Типи завдань Кількість речень Бали 

1 Множинний вибір 5 10 

2 Вибір форми 

дієслова 

5 25 

3 Переклад речень 5 25 

При оцінюванні враховуються граматичні, орфографічні та лексичні помилки. 

Максимальна кількість балів за III етап – 60 балів 
 

Передбачається перевірка знань з таких граматичних тем: 

Вступники повинні вміти перекласти 5 речень, побудованих на граматичному 

шкільному мінімумі з таких тем: 
1. Артикль. 

а) вживання означеного, неозначеного та нульового артиклів; 

б) відмінювання артиклів. 

2. Іменник 

а) відмінювання іменників; 

б) утворення множини іменників. 

3. Займенник. 

а) вживання особових займенників;  

б) вживання неозначено-особового займенника man та безособового займенника es;  

в) вживання присвійних займенників;  

г) вживання вказівних займенників;  

ґ) вживання зворотнього займенника sich. 

4. Прикметник. 

а) відмінювання прикметників; 

б) ступені порівняння   прикметників. 

5. Видо-часові форми дієслова. 

а) Präteritum; 

б) Perfekt; 

в) Plusquamperfekt; 

г)  Futur I; 

ґ) Präsens Passiv; 

д) Imperfekt Passiv; 

е)  Perfekt Passiv; 

є) Plusquamperfekt  Passiv; 

ж) Futur Passiv; 

6. Просте речення. 

а) типи речень; 



б) порядок слів у простому реченні; 

в) заперечення; 

г) наказовий спосіб; 

ґ) вживання інфінітива, інфінітивні конструкції. 

7. Складне речення. 

а) складносурядне речення; 

б) складнопідрядне речення (означальне, додаткове, допустове, часу, причини, умови). 

 

IV етап – читання тексту та виконання завдань 

Номер завдання Типи завдань Кількість речень Бали 

1 “Правильно/неправильно

” 

10 10 

2 Перегрупування речень 5 10 

3 Скласти план до 

прочитанного тексту у 

формі запитальних 

речень різного  типу  

5 10 

Максимальна кількість балів за IV етап – 30 балів 
 

При виконанні завдань складових блоків модуля перевіряється: 

1. Глибина розуміння змісту іншомовного тексту (нім.), уміння ставити питання різних типів 

(загального, спеціального до підмета, спеціального до присудка, спеціального до додатка,   

спеціального до означення, спеціального до обставини ( часу, місця тощо), передача логічності і 

послідовності змісту тексту.  

2. Сприйняття іншомовного тексту на слух, вміння утворити правильне твердження, вибрати 

правильну відповідь на запитання по змісту тексту. 

3. Знання граматичних структур та вміння правильно використовувати  їх у мовленні, при 

побудові речень німецькою мовою та у процесі перекладу речень з української на німецьку мову. 
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“Погоджено”       

Голова предметної      кандидат філологічних наук, 

екзаменаційної комісії      ст. викл. І.В. Пянковська  

з німецької мови 
 


