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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма фахового вступного випробування з німецької мови та 

літератури  для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі базової або повної вищої освіти, розроблена відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми 

зазначеного рівня.   

Організація та проведення фахового вступного випробування 

відбувається у порядку визначеному у Положенні про Приймальну комісію 

Херсонського державного університету. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання для 

здобуття ступеня «магістр». 

Форма вступного випробування: усна (вступне випробування 

проводиться у формі співбесіди дистанційно) 

Тривалість вступного випробування  – на співбесіду відведено 15 

хвилин.  

Результат вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до  

200 балів. 

Під час проведення вступного випробування у формі співбесіди не 

допускається користування електронними приладами, підручниками, 

навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено 

рішенням Приймальної комісії. Абітурієнт повинен обовʼязково увімкнути 

відеокамеру. У разі використання вступником під час вступного випробування 

сторонніх джерел інформації, він відсторонюється від участі у випробуваннях, 

про що складається акт.  



Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 

причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і 

конкурсі не допускаються.  

 



2.ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Лексико-граматичний матеріал 

Абітурієнти повинні вміти використати під час тестування активний та 

пасивний словниковий запас щодо вивченої тематики в межах 1-4 курсів 

ступеня вищої освіти «бакалавр». 

Займенники (особові, присвійні, вказівні, безособові, неозначені), 

іменники,  вживання артикля (означеного, неозначеного, відсутність артикля), 

утворення множини іменників, теперішній час французьких дієслів, наказовий 

спосіб дієслів. 

Прикметники (утворення ступенів порівняння), прислівники, 

числівники (кількісні, порядкові), дієприкметники (утворення та вживання), 

прийменники, вживання артикля з географічними назвами, зворотні дієслова, 

часові форми французького дієслова: теперішній, минулий, відмінювання 

дієслів у теперішньому та минулому, складносурядні (сполучники сурядності) 

та складнопідрядні речення з підрядними умови, додатковими, часу. 

Модальні дієслова. Інфінітив. Інфінітивні конструкції. Підрядні 

означальні речення. Підрядні речення причини. Підрядні речення часу. 

Підрядні речення умови. Пасив. 

 Артикль: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль. 

 Іменник: Рід іменників. Однина і множина іменників.  

 Прикметник: Ступені порівняння прикметників. 

 Прислівник: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, 

займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників. 

 Займенник: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені 

займенники. Взаємний, безособовий займенник. 

 Числівник: Кількісні і порядкові числівники. 



 Дієслово: Правильні та неправильні дієслова. Модальні дієслова. 

Зворотні дієслова. Утворення і вживання часових форм дієслів. Пасивний стан 

дієслова. Наказовий спосіб дієслів. Неозначена форма. Інфінітивні звороти. 

Дієприкметники. 

 Синтаксис 

 Речення: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. 

Прямий і зворотний порядок слів. Складнопідрядне речення: Означальні 

підрядні речення. З’ясувальні підрядні речення. Підрядні часу. Підрядні 

причини. Підрядні мети. Підрядні місця. Умовні підрядні речення. 

Під час співбесіди з німецької мови перевіряють мовну компетенцію за такими 

напрямами: 

- володіння монологічним та діалогічним мовленням;  

- сформованість знань з основних теоретичних питань; 

- уміння реагувати на поставленні запитання; 

- уміння висловлювати власні думки, відстоювати власну точку зору. 

 

  



3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Основні питання  з теорії мови 

1.     Поняття словесного наголосу: його види. 

2.      Проблема класифікації частин мови. 

3.  Створення основи національної мови. 

4. Основні засоби словотвору: словоскладання, суфіксація, префіксація, конверсія, 

слово скорочення, звуконаслідування. 

5.  Характеристика функціональних стилів. 

6.  Географічне положення, кордони німецькомовних країн. 

7.  Національна символіка німецькомовних країн. 

8. Історичні та культурні пам’ятки німецькомовних країн. 

9. Видатні німецькі постаті. 

10. Гордість України. 

Розмовні теми 

1. Україна на географічній карті. 

2. Державний устрій України. 

3. Німеччина. 

4. Видатні діячі Німеччини.  

5. Охорона навколишнього середовища. 

6. Німецькомовні країни. 

7. Науково-технічні здобутки людства у 21 столітті. 

8. Роль та становище жінки в сучасному суспільстві. 



9. Різноманіття сучасного суспільства.  

10. Виклики для сучасного людства: від голоду до війни. 

11. Культурні памʼятки людства. 

12. Місце мистецтва у житті сучасної людини. 
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5.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Основними критеріями оцінювання знань студентів є: 

• характер і якість самостійної підготовки студента; 

• ступінь усвідомлення теоретичного матеріалу, розуміння того, про що 

повідомляється; 

• повнота, правильність і точність відповіді; 

• уміння застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних 

ситуаціях. 

 

 

Змістовий вияв критерію Висновок 

комісії про 

рекомендацію 

до 

зарахування 

Бал за 

200-

бальною 

шкалою 

Абітурієнт розуміє та може правильно й 

змістовно відповісти на запропоноване йому 

питання, вільно висвітлює конкретно визначені 

комунікативні ситуації, вміє дати чітку, логічну і 

послідовну характеристику певній події, 

предмету чи явищу, висловлює свою думку, вміє 

відповісти на запитання, які мають на меті 

уточнити зміст відповіді, володіє необхідними 

навичками мовленнєвої компетенції (правильна 

й чітка вимова, багатий лексичний матеріал, 

правильні граматичні й синтаксичні 

конструкції). 

 

 

 

 

рекомендовано 

до зарахування 

 

 

 

 

 

200–190  



Абітурієнт загалом розуміє та може досить 

повно розкрити запропоноване питання, майже 

вільно орієнтується у запропонованій 

ситуативній тематиці, дає досить чітку, але не 

зовсім логічну й послідовну характеристику 

певній події, предмету чи явищу, намагається 

висловити свою думку, розуміє основні 

граматичні правила та вміє пояснити їх 

застосування на практиці, володіє навичками 

мовленнєвої компетенції (правильна й чітка 

вимова, багатий лексичний матеріал, правильні 

граматичні й синтаксичні конструкції).  

 

При цьому допускає незначні похибки при 

викладі змісту запропонованого завдання, при 

логічності викладу матеріалу, при вимові мовних 

одиниць та при вживанні граматичних і 

синтаксичних конструкцій. 

рекомендовано 

до зарахування 

 

140–189 

 

Абітурієнт розуміє та може сформулювати і 

пояснити лише деякі елементи запропонованого 

питання, з труднощами орієнтується у 

запропонованій комунікативній ситуації, дає 

загальну і не досить чітку характеристику 

окремим елементам певної події, предмета чи 

явища, розуміє деякі основні граматичні 

правила, але не завжди вміє пояснити їх 

застосування на практиці, неповністю володіє 

навичками мовленнєвої компетенції.  

 

При цьому допускає значні похибки при викладі 

змісту запропонованого завдання, при логічності 

викладу матеріалу, при вимові мовних одиниць 

та при вживанні граматичних і синтаксичних 

конструкцій. 

 

рекомендовано 

до зарахування 

 

100–139 

 

 



Абітурієнт не розуміє та не може сформулювати 

і пояснити запропонованого питання, з 

труднощами орієнтується у запропонованій 

комунікативній ситуації, дає загальну і не досить 

чітку характеристику окремим елементам певної 

події, предмета чи явища, розуміє деякі основні 

граматичні правила, але не завжди вміє пояснити 

їх застосування на практиці, неповністю володіє 

навичками мовленнєвої компетенції.  

При цьому допускає значні похибки при викладі 

змісту запропонованого завдання, при логічності 

викладу матеріалу, при вимові мовних одиниць 

та при вживанні граматичних і синтаксичних 

конструкцій. 

Не 

рекомендовано 

до зарахування 

0-99 
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