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Програму з німецької мови призначено для абітурієнтів, які готуються до вступу 

на освітній ступень «Бакалавр» на спеціальності  Маріупольського державного 

університету, де складання німецької мови є обов’язковим. Укладачем враховані 

сучасні вимоги до рівня сформованості вмінь і навичок з іноземної мови 

випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, а також вимоги до 

проведення державного тестування.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вимоги до вступної бесіди 

Вимоги до вступної співбесіди з іноземної мови базуються на вимогах рівня 

володіння іноземною мовою В1, які є загальними для абітурієнтів різних напрямів 

підготовки. Мета вступної співбесіди з іноземної мови полягає у визначенні рівня 

сформованості у вступників іншомовної комунікативної компетенції (від 

початкового до незалежного користувача). 

Для успішного проходження вступної співбесіди з іноземної мови 

абітурієнти повинні володіти наступними мовленнєвими та мовними вміннями. 

Мовленнєві вміння: 

– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході бесіди, 

що пов’язана з темами шкільної програми з німецької мови ; 

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання; 

– визначити позицію і точку зору мовця; 

– чітко аргументувати свою позицію  відносно актуальних тем; 

– пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди та 

стосуються її напряму, стилю й основних наголосів; 

– виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко 

користуючись загальновживаними фразами. 

– продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем,що вивчалися 

в школі; 

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань 

у чіткий, логічно поєднаний дискурс. 

Мовні вміння: 

– мати робочі знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів; 

– бути ознайомленими з правилами синтаксису, що дають можливість 

розпізнавати і продукувати широке коло зв’язних висловлювань; 

– володіти широким діапазоном словникового запасу, що є необхідним для 

продукування та розуміння висловлювання; 

– розрізняти та використовувати мовні форми, властиві для  розмовного 

реєстру. 

Співбесіда з іноземної мови спрямована на комплексну перевірку 

вищезазначених умінь та навичок, проводиться в усній формі та містить лексико-

граматичний матеріал, що був опрацьований під час вивчення німецької мови в 

середній школі. 

Вступники до вищих навчальних закладів повинні знати: 

Лексичний матеріал 

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 2500 

лексичних одиниць. 

Граматичний матеріал 

Морфологія 
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1. Іменник. Множина іменників, присвійний відмінок. 

2. Артикль. Основні випадки вживання артиклів. 

3. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

4. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, неозначені, заперечні, питальні, 

сполучні (відносні), зворотні (підсилювальні) займенники. 

5. Числівник. Кількісні й порядкові числівники. 

6. Дієслово. Особові форми дієслова. Способи дієслова: дійсний, наказовий, 

умовний. Самостійні (смислові, допоміжні й напівдопоміжні) дієслова. Утворення 

та вживання дієслівних часів груп Partizip I, Partizip II, Perfekt, Imperfekt 

(Präteritum), Plusquamperfekt, Futurum. Наказовий спосіб. Неособові форми 

дієслова: їх утворення та функції у реченні. 

7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

8. Прийменник. Найбільш уживані прийменники. 

9. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. 

Синтаксис 

Просте речення. Непоширене й поширене речення. Дієслівний, іменний і 

складний дієслівний присудок. Головні та другорядні члени речення. Узгодження 

підмета та присудка. Порядок слів у стверджувальному, питальному та 

заперечному реченнях. Безособові речення. Складне речення. Складносурядні та 

складнопідрядні речення. Умовні речення. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «БАКАЛАВР» 

Бесіда за запропонованою ситуацією: перевірка уміння вести діалог за 

запропонованою ситуацією; володіння лексико-граматичною та фонетичною 

компетенціями, мовними засобами міжфразового зв’язку; уміння відносно 

правильно, згідно з принципом комунікативної достатності, оформити своє 

висловлювання мовними засобами іноземної мови, що вивчається. 

Об’єкт контролю: мовні та мовленнєві вміння абітурієнта, а саме 

застосування лексичних одиниць та граматичних структур в конкретній 
мовленнєвій ситуації для вирішення поставленого завдання та фонетична 

правильність мовлення. 

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ 

І. Особистісна сфера 

• Повсякденне життя і його проблеми 

•      Сім'я. Родинні стосунки. 

• Характер людини 

• Режим дня. 

• Здоровий спосіб життя. 

• Дружба, любов 

• Стосунки з однолітками, в колективі. 

• Світ захоплень. 
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• Дозвілля, відпочинок. 

• Особистісні пріоритети. 

• Плани на майбутнє, вибір професії.  

 II. Публічна сфера. 

• Навколишнє середовище. 

• Життя в країні, мова якої вивчається. 

• Подорожі, екскурсії. 

• Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається. 

• Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Література в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Засоби масової інформації. 

• Молодь і сучасний світ. 

• Людина і довкілля. 

• Одяг. 

• Покупки. 

• Харчування. 

• Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

• Україна у світовій спільноті. 

• Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої 

вивчається. 

• Визначені об'єкти історичної та культурної спадщини України та в 

країні, мова якої вивчається. 

• Музеї, виставки. 

• Кіно, телебачення. 

• Обов'язки та права людини. 

• Міжнародніорганізації, міжнародний рух 

III. Освітня сфера 

• Освіта, навчання, виховання. 

• Улюблені навчальні предмети. 

• Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Іноземні мови у житті людини. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

ПІД ЧАС СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

Кваліфікаційна співбесіда: склав / не склав 

 

Склав  

Правильно вимовляє звуки та їх поєднання / Правильно вимовляє 

більшість звуків та їх поєднань / Вимовляє звуки та їх поєднання із 

помітним акцентом. 

Вимовляє речення вільно, у темпі, якого вимагає ситуація / 

Вимовляє більшість речень вільно, у темпі, якого вимагає ситуація 

/ Вимовляє речення у сповільненому темпі. 

Використовує правильні наголоси, мелодику, тембр, ритм і паузи 

для досягнення повного розуміння висловлювання 

співрозмовником / У більшості фраз використовує правильні 

наголоси, мелодику, тембр, ритм і паузи для досягнення 

достатнього розуміння сказаного співрозмовником / Робить 

помилки у вживанні наголосів, інтонаційних моделей, які у 

багатьох випадках перешкоджають розумінню сказаного. 

Вживає лексичні одиниці та граматичні структури відповідно до 

ситуацій спілкування, комунікативних намірів та функцій / Вживає 

більшість лексичних одиниць та граматичних структур відповідно 

до ситуацій спілкування, комунікативних намірів та функцій / 

Вживає лексичні одиниці та граматичні структури, які не завжди 

відповідають ситуаціям спілкування, комунікативним намірам та 

функціям 

Не робить лексичних та граматичних помилок / Робить окремі 

лексичні та граматичні помилки, що викликають нерозуміння. 

Не склав 

Неправильно вимовляє більшість звуків та їх поєднань, наголоси 

та інтонаційні моделі, що призводить до значного чи повного 

нерозуміння сказаного співбесідником.  

Вживає лексичні одиниці та граматичні структури, що не 

відповідають ситуаціям спілкування, комунікативним намірам та 

функціям.  

Робить багато лексичних та граматичних помилок, що утруднюють 

або унеможливлюють розуміння. 
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