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ВСТУП 

 

 Мета вступного випробування з дисципліни «Іноземна мова (німецька)» 

полягає у перевірці відповідності знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми та оцінці ступеню підготовки випускників шкіл для подальшого 

навчання у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівня.  

 Форма вступних випробувань – граматичне тестування у письмовій 

формі та усна розмовна тема. 

Вимоги до рівня підготовки вступників: Вступники повинні мати 

базову підготовку в обсязі знань і умінь з німецької мови, а саме усного 

мовлення, практичної й теоретичної фонетики, граматики, читання й перекладу. 

Вступник має виявити базові знання з німецької мови, автоматизовані 

мовленнєві навички, вміти розвивати техніку читання й вміти розуміти на слух 

німецький текст, який містить засвоєну раніше лексику й граматику, мати 

навички писемного мовлення. Володіти різними видами мовленнєвої 

діяльності, як письмової так і усної в рамках літературної норми.  

Для успішного складання випробування абітурієнти повинні володіти 

наступними компетенціями: орфографічна, семантична, лексична, грамматична 

й прагматична.  

Орфографічна компетенція – це знання й уміння сприймати й 

продукувати символи, із яких складаються графічні тексти. Абітурієнти 

повинні знати: форму літер; правильний правопис слів, включаючи прийняті 

скорочені форми; знаки пунктуації та правила їх використання; 

загальновживані логографічні знаки (наприклад, @, &, $ тощо). Абітурієнти 

повинні вміти писати зв’язний текст із достатньо правильними правописом слів 

і пунктуацією.  

Семантична компетенція передбачає знання значень – лексичних і 

граматичних. Лексична семантика розглядає питання, пов’язані зі значенням 

слова, в тому числі у його зв'язку з контекстом, а також міжлексичні відносини 

(синоніми, антоніми). Граматична семантика має відношення до значень 

граматичних елементів, граматичних категорій та граматичних структур. 

Абітурієнти мають володіти семантичною компетенцією на рівні, достатньому 



 

для повноцінного користування іноземною мовою як засобом передачі та 

одержання наукової, професійно значущої інформації. 

Лексична компетенція – це знання й використання вокабуляра іноземної 

мови, який складається з лексичних елементів та граматичних елементів. 

Лексичні елементи включають: стійкі вирази (мовленнєві формули, ідіоми, 

фразові дієслова, складені прийменники тощо); поодинокі слова, які мають 

декілька значень (полісемія). До граматичних елементів належать артиклі, 

займенники, питальні слова, прийменники, сполучники, частки. Абітурієнти 

мають володіти лексичним запасом, достатнім для вираження елементарних 

комунікативних потреб у ситуаціях, пов'язаних з одержанням та передачею 

професійно спрямованої інформації.  

Граматична компетенція– це знання й уміння використовувати 

граматичні ресурси іноземної мови. Іншими словами, це здатність розуміти й 

виражати певний смисл, розпізнаючи й продукуючи фрази та речення згідно з 

набором правил, що управляють упорядкуванням мовних елементів у змістовні 

послідовності (речення). Граматична компетенція вимагає хорошого знання 

морфології й синтаксису мови. Морфологія має справу з внутрішньою 

організацією слів, включаючи засоби словотворення.  

Прагматична компетенція – це вміння функціонально використовувати 

лінгвістичні ресурси у рецептивних і продуктивних видах мовлення. 

Абітурієнти повинні володіти різними видами читання (вивчаючим, 

ознайомлювальним, пошуковим й переглядовим), навичками письмового 

перекладу тексту як найбільш точної форми контролю розуміння прочитаного, 

навичками роботи зі словником, вміти анотувати прочитане.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ 

 

Тематика словникового запасу: 

1. Die Jahreszeiten. 

2. Das Wetter ist schön. 

3. Ich kaufe ein Geschenk. 

4. Im Geschäft. 

5. Mein Urlaub. 

6. Stadtbesichtigung. 

7. In der Bibliothek. 

8. Weihnachten. 

9. In der Buchhandlung 

10. Die Mahlzeiten. 

11. Eine Reise nach Deutschland. 

12. Erkundigung auf der Straße. 

13. Kennen Sie Kyjiv? 

14. Wetterbericht für heute. 

15. Was feiert man in Deutschland. 

 
Граматичні питання: 

 

1. Das Präsens. 

2. Die Personalpronomen. Die Deklination der Personalpronomen (Nominativ, Dativ, 

Akkusativ).  

3. Der Gebrauch des Artikels. 

4. Die Wortfolge im Aussagesatz und im Fragesatz. 

5. Die Deklination der Substantive (im Singular und im Plural). 

6. Der Imperativ. 

7. Die Kasus. Die Kasusfragen. Die Deklination des bestimmten und des 

unbestimmten Artikels. 

8. Die Possessivpronomen. 

9. Die Rektion der Präpositionen. Die Präpositionen mit dem Akkusativ. 

10. Die Rektion der Präpositionen. Die Präpositionen mit dem Dativ. 

11. Die Präpositionen mit dem Akkusativ und mit dem Dativ. 

12. Das Perfekt.  

13. Die Modalverben. 

14. Die Satzreihe. 

15. Die Grundzahlwörter. Die Präpositionen mit Genitiv. 

16. Das Präterit. 

17. Die Ordnungszahlwörter. 

18. Die Pronominaladverbien. 

19. Das Satzgefüge. Die Objektsätze. 

20. Das Satzgefüge. Die Temporalsätze. Die Kausalsätze. 

21. Die Indefinitpronomen. Die Negativpronomen. Das Demonstrativpronomen 

selbst (selber). 



 

22. Das unpersönliche Pronomen es. Das Indefinitpronomen man. 

23. Das Futurum I. 

24. Die Komparationsgrade der Adjektive. 

25. Infinitiv I Aktiv. Infinitiv II Aktiv. 

26. Das Satzgefüge. Die Subjektsätze. Die Prädikativsätze. 

27. Das Satzgefüge. Die Konditionalsätze.  

28. Die Deklination der Adjektive. 

29. Die Deklination der Substantive (im Singular und im Plural). 

 

Словотворення: 

Засоби словотворення в німецькій мові  

1) словоскладання (слова типу: der Weihnachtsmann, der Silvesterabend);  

2) афіксація: суфікси іменника: -er; -in; -ung; -chen; -lein; -erin; -keit; -heit. 

суфікси дієслова: -hin; -her. суфікси прикметника: -voll; -los. суфікси 

прислівника: -lang. префікси: be-; un-; er- ; mit-; zer-; ver-;  

3) конверсія: субстантивований інфінітив (lesen – das Lesen).  
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Критерії та нормативи оцінювання досягнень 

абітурієнтів з англійської мови 

(на базі 11 класів) 

 

 Метою завдань з англійської мови є перевірка відповідності знань 

(граматика, лексика, фонетика), умінь та навичок абітурієнтів програмним 

вимогам та оцінка ступені підготовленості до подальшого навчання у вищому 

навчальному закладі. 

 Зміст завдань з англійської мови (на базі 11 класів) охоплює програмний 

матеріал за курс середньої школи і не виходить за його межі. 

 Екзаменаційні білети з англійської мови складаються з 2 завдань: 1 

завдання – граматичний тест, 2 завдання – бесіда на запропоновану тему. 

Усі завдання є завданнями відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

(повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Розв’язання завдань 

повинно містити послідовні логічні судження та пояснення, необхідні 

посилання на відповідні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Всі 

розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо ілюстрованими.  

 Завдання оцінюється на основі таких критеріїв: 

а) за дві лексичні або граматичні помилки знімається десять балів; 

б) за три орфографічні помилки знімається десять балів; 

в) якщо речення непоширені, примітивні, знімається двадцять балів; 

г) якщо тема не розкрита, абітурієнт отримує 0 балів. 

Максимальна оцінка за тестування - дванадцять балів 

 


