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Загальні вимоги до фахових вступних випробувань 

 

Програма фахових вступних випробувань для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти укладена з урахуванням:  

 результатів навчання за першим (бакалаврським) рівнем; 

 нового ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (Постанова КМ України № 266 від 29.04. 2015 р.), а також 

відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 № 1151.  

     

У 2018 році у Маріупольському державному університеті підготовка здобувачів вищої 

освіти за ступенем магістра здійснюється за галуззю знань 01 Освіта, напрямом підготовки 014 

Середня освіта, за освітньою програмою «Мова та література (німецька)».  

Основною метою вступних іспитів є встановлення рівня професійної компетентності 

випускника ОС «Бакалавр» як готовності до навчання за ОС «Магістр» за освітньою програмою 

«Мова та література (німецька)». 

Фахові вступні випробування для здобувачів ступеню магістра незалежно від форми 

навчання (денної, заочної) проводяться у формі письмового тестування:  

 з теорії основної іноземної мови та літератури (німецької)  

 практики  основної іноземної мови (німецької) 

 

Час виконання завдань – 2 академічні години. Кожен іспит проводиться за двома 

варіантами. 

Загальна максимальна кількість балів, яку вступник може отримати, становить 200 балів. 

У разі отримання вступником від 100 до 200 балів він може бути рекомендований до 

зарахування. Прохідним є бал – 100.   

У даній Програмі визначено особливості організації вступних випробувань, подано 

зміст, орієнтовні завдання, критерії оцінювання досягнень здобувачів. 
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Програма фахових вступних випробувань 

 

Основна іноземна мова. 

 

Німецька 

Практична граматика. Іменник; артикль; прикметник; дієслово (вживання дієслів haben, 

sein, werden; вживання модальних та рефлексивних дієслів, дієслів з відокремлюваними 

префіксами; вживання неособових форм дієслова; вживання часових форм дієслова: теперішній 

час (Präsens), минулий час (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, майбутній час (Futurum I,II); 

вживання дієслів у пасивному стані, узгодження часових форм; умовний спосіб дієслів; заміна 

прямої мови непрямою, прислівник, займенник, числівник; вживання простого речення з 

дієслівним іменним і складеним дієслівним присудком; вживання складного речення: порядок 

слів у складносурядних і складнопідрядних реченнях, види складнопідрядних речень; вживання 

речень зі зворотом zu+ Infinitiv; вживання поширеного означення.  

Аналітичне читання. Родові, жанрові та стильотворчі чинники літературних творів, 

система літературознавчих понять, необхідних для аналізу художніх творів, принципи, прийоми 

й шляхи аналізу літературних творів; особливості аналізу байки, балади класичної і сучасної 

літератури; аналіз епічних творів; особливості аналізу казки класичної та сучасної літератури та 

оповідання класичної і сучасної літератури. 

Лексикологія. Словотвір німецької мови; семантична деривація; запозичення як один із 

шляхів збагачення словникового складу мови; семантична класифікація словникового складу; 

територіальна диференціація словникового складу; професійно-соціальна стратифікація 

словникового складу; фразеологія; лексикографія. 

Теоретична граматика основної іноземної мови. Граматичні форми та категорії; 

парадигматика та синтагматика; основні ознаки граматичної будови німецької мови; 

морфологічна структура слова; внутрішня флексія та аналітичні форми; слово та словосполука; 

суплетивні форми та варіанти морфем; проблема частин мови; основні синтаксичні поняття та 

синтаксичні одиниці; типи та класифікація словосполучень; теорія речення (речення та його 

моделювання, різні підходи до вивчення речення; аспекти вивчення простого речення, одно- та 

двоскладність німецького речення, теорія членів речення, порядок слів та рамкова конструкція); 

типологія складних речень (поняття складаного речення, структура і семантика складних 

речень); складне синтаксичне ціле (абзац та мікротекст). 

Стилістика основної іноземної мови. Стилістична диференціація лексики сучасної 

німецької мови, групи лексики сучасної німецької мови за походженням, запозичення, власне 

іншомовні слова, екзотизми, варваризми та їх стилістичні можливості; термінологічна лексика в 

різних стилях мови; розмовна, просторічна, діалектна лексика в різних стилях; типи  

фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів; стилістичне використання засобів 

словотвору; афіксація з лексичного та стилістичного погляду; виражальні та емоційно-

експресивні властивості; просте речення в стилістичному плані; стилістичні можливості 

складного речення; стилістичні фігури з точки зору мікро- та макростилістики. 

Методика викладання основної іноземної мови. Базові категорії методики. 

Комунікативний підхід до навчання німецької мови. Технологія формування мовної 

компетенції учнів. Формування лексичної, граматичної та фонетичної компетенції. Технологія 

формування мовленнєвої компетенції учнів. Технологія формування вмінь читання, 

аудіювання, говоріння та письма.  

Історія зарубіжної літератури. Література країни, мова якої вивчається. Давньогрецька 

література. Давньоримська література. Загальна характеристика літератури Середньовіччя. 

Література Відродження. Просвітництво – головна лінія розвитку європейської культури XVIIІ 

століття. Західноєвропейська література ХІХ ст. Розвиток романтизму. Література країн, мова 

яких вивчається.  
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Структура фахових вступних випробувань 

 

Фахове вступне випробування з теорії основної іноземної мови 

1. Виконання 50 завдань комплексного тесту з методики навчання іноземних мов.  

За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором встановлюється рівень 

сформованості методичної компетентності вступників на ОС «Магістра». 

2. Виконання завдань з історії зарубіжної літератури.  

За результатами виконання письмового тесту з історії зарубіжної літератури, який містить 

завдання із конструйованими та неконструйованими відповідями, встановлюється рівень 

сформованості літературознавчої компетентності вступників на ОС «Магістра». 

Завдання 1. Оберіть правильну відповідь. 

Завдання 2. Установіть відповідність між назвою літературного твору та його автором. 

3. Виконання 30 завдань тесту з теоретичних дисциплін, які вивчалися на першому 

(бакалаврському) ступені вищої освіти: лексикології, стилістики, теоретичної граматики. 

Нім. Machen Sie den folgenden Test, indem Sie die richtige Variante aus den 

vorgeschlagenen wählen. 
За результатами виконання письмового тесту за множинним вибором з теорії мови 

встановлюється рівень сформованості лінгвістичної компетентності вступників на ОС 

«Магістра». 

 

Фахове вступне випробування з практики основної іноземної мови 

1.  Комплексний лексико-граматичний тест.  

Здобувачам пропонуються завдання: на словоутворення, тест множинного вибору, на 

заповнення пропусків, на перевірку вмінь вибіркового читання іншомовних текстів 

За результатами виконання письмового тесту з практики основної іноземної мови 

встановлюється рівень сформованості мовної (лексичної та граматичної)  компетентності 

здобувачів ОС «Магістра». 

2. Завдання з текстом. 

Реферування україномовного науково-педагогічного тексту обсягом до 800 слів. Визначення 

ключових слів.   

За результатами виконання завдання встановлюється рівень сформованості лінгвістичної 

компетентності здобувачів ОС «Магістра». 

Нім. Referieren Sie den Text, schreiben Sie die Schlüsselwörter heraus. 

 

Критерії оцінювання 

Загальна максимальна кількість балів, яку вступник може отримати, становить 200 

балів. У разі отримання вступником від 100 до 200 балів він може бути рекомендований до 

зарахування. Прохідним є бал – 100.  

За шкалою 

МДУ 

За 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

200 - 180 відмінно Вступник виконав всі завдання тестів в повному 

обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, аргументовано 

використовує їх для відповідей на запитання та для 
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виконання практичних завдань. Вступник уміє 

самостійно аналізувати, узагальнювати навчальний 

матеріал, приймати рішення, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. Текст прореферовано повністю 

згідно з вимогами; повідомлення є композиційно 

завершеним та логічно структурованим, чітко та 

правильно визначено основну ідею статті, вступник 

вживає стандартні кліше для реферування статті. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки.  

179 – 140 добре Вступник виконав майже всі завдання тесту, знає 

суттєві ознаки понять, явищ, зв`язки між ними, вміє 

пояснити основні закономірності, робить несуттєві 

граматичні та лексичні помилки, володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, 

класифікацією, порівнянням), вміє робити висновки, 

самостійно виправляти зроблені помилки. Відповіді 

вступника повні, вірні, логічні, , але їм бракує повноти 

висловлювання. Текст прореферовано згідно з 

вимогами; повідомлення є композиційно завершеним 

та логічно структурованим; допущені деякі (5-7) мовні 

та мовленнєві помилки, які не порушують 

сприймання сказаного. Не визначено значення деяких 

ключових слів, які є необхідними для реферування 

тексту.  

139 - 100 задовільно Вступник виконав більш ніж половину завдань тестів, 

виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу, здатний з неточностями дати 

визначення понять, сформулювати власну думку; 

відповіді правильні, але недостатньо грамотно 

оформлені. Текст прореферовано, але повідомлення не 

є композиційно завершеним та логічно 

структурованим; допущені мовні та мовленнєві  

помилки (не більше 10), які дещо порушують 

сприймання сказаного. 

99- 0 незадовільно Вступник погано виконав завдання, при виконанні 

завдання було зроблено багато помилок, має труднощі 

при виконанні практичних завдань. Знання 

схематичні, мають неповний характер. Текст не 

прореферовано згідно з вимогами; вступником 

допущено багато мовних та граматичних помилок, які 

суттєво порушують сприймання сказаного.  
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Критерії оцінювання завдання з реферування статті 

Критерії Кількість балів 

Чіткий логічний та повний аналіз статті, чітке та 

правильне визначення основної ідеї статті. Високий рівень 

вживання стандартних кліше для реферування статті. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні помилки. 

81-100 

Чіткий логічний та повний аналіз газетної статті, 

адекватне вживання виразів та кліше щодо реферування, 

чітке та правильне визначення основної ідеї статті.  

56-80 

Недостатньо вільне володіння монологічним мовленням. 

Абітурієнт вміє виділити та сформулювати основну думку 

статті використовуючи кліше. Абітурієнт допускає 5-7 

мовних помилок, що суттєво не порушують сприймання 

сказаного 

31-55 

Недостатній лексичний запас не дозволяють абітурієнтові 

здійснити чітке реферування газетної статті. Абітурієнт на 

низькому рівні використовує кліше щодо реферування 

статті. 

0-30 

 

 

Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань 

№ Вид завдання Макс. бали 

Іспит з теорії основної іноземної мови 

1. Комплексний тест з методики навчання іноземних мов  (50 завдань) 100 балів 

2. 

Завдання із історії зарубіжної літератури. 

Завдання 1. 

Завдання 2. 

40 балів 

20 балів 

20 балів 

3 Комплексний тест з мовознавчих дисциплін    (30 завдань) 60 балів 

Іспит з практики основної іноземної мови  

4. Комплексний лексико-граматичний тест. 100 балів 

5 
Реферування україномовного науково-педагогічного тексту. 

Визначення ключових слів. 
100 балів 

 

 

Зразки тестових завдань з методики навчання іноземних мов   

Прочитайте уважно подані нижче твердження/питання, до кожного з яких пропонуються три 

варіанти відповідей /А, Б, В/ Визначте, який варіант є правильним. 

1. Програма з іноземної мови визначає 

А Мету та основний зміст навчання  Б Методику навчання іноземної мови  

В Засоби навчання (технічні й нетехнічні) 

2. Специфіка предмета "іноземна мова" полягає 

А У навчанні комунікативної діяльності іноземною мовою  

Б У вихованні дітей   засобами іноземної мови  В У підвищенні загальноосвітнього рівня учнів 

3. Практично володіти іноземною мовою в умовах школи  означає 

А Володіти іноземною мовою на рівні володіння рідною мовою  

Б Спілкуватися усною іноземною мовою у звичайних життєвих ситуаціях  
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В Розуміти думки інших людей і виражати свої іноземною мовою в межах визначених 

програмою 

4. До змісту навчання ІМ у школі  належать 

А Оволодіння лексичним та граматичним мінімумами  

Б Навчання усного мовлення   

В Оволодіння уміннями і навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності на іноземній мові 

5. Найбільш ефективним методом навчання техніки читання вважається 

А. Звуковий аналітико-синтет. метод  Б Метод цілих слів   В Алфавітний метод 

6. Який прийом перевірки розуміння прослуханого тексту є найекономнішим? 

А Переказ прослуханого тексту  

Б Відповіді на запитання до прослуханого тексту  В Тести 

7. Мета  навчання монологічного мовлення за темою досягнута, якщо учні вміють 

висловлюватися? 

А В опорі на текст-зразок   Б В опорі на ключові слова  В Без будь-якої опори 

8. Яка із вправ характерна для першого етапу навчання монологічного мовлення? 

А Назва даного предмета  Б Опис даного предмета  В Доказ правильності свого твердження 

9. Які труднощі належать до специфічних труднощів діалогічного мовлення? 

А Обгрунтування своєї точки зору  Б Запитання різного типу  В Критична оцінка прочитаного 

10. Що означає "навчити діалогічного мовлення" 

А Обмінюватись репліками різного характеру відповідно до ситуації  

Б Запитання і відповіді на запитання  В Обґрунтування своєї думки 

 

Зразки завдань з теорії німецької мови 

1. Welche Sprachen gehören zu der westgermanischen Sprachgruppe ? 

a) Englisch  b)  Deutsch  c)  Dänisch  d)  Färöisch 

2. Ab wann beginnt die ahd. Zeitperiode? 

a) 1050   b)  990   c)  770   d)  564 

3.Die älteste Stufe der germanischen Sprachen heißt … 

a) Altsächsisch   b)  Indogermanisch c)  Altindisch  d)  Urgermanisch 

4. Die Brechung ist … 

a) die Verschiebung Þ zu d 

b) eine Senkung oder Hebung der Stammsilbenvokale unter dem Einfluß der 

nachfolgenden Vokale 

c) der Konsonantenwechsel nach dem Vernerischen Gesetz 

d) das Grimmische Gesetz 

5. Merken Sie die althochdeutschen Zeitformen: 

a) Präsens   b)  Präteritum  c)  Futur I d)  Plusquamperfekt 

6. Zu welcher Gruppe nichtphraseologischen Typs gehören folgende stehende Wortkomplexe? 

a) der Nahe Osten b)  phraseologische Verbindungen c) modellierte Bildunge d) 

lexikalische Einheiten 

7. Zu welcher Gruppe der Phraseologismen gehören in der lexikalisch-syntaktischen 

Klassifikation folgende Wortkomplexe: das schwarze Gold 

a) verbale Phraseologismen   b) substantivischen Phraseologismen  c) adverbiale 

Phraseologismen 

8. Bestimmen Sie die Wortbildungsart:Alko/hol/test 

a) Zusammensetzung b) Zusammenbildung  c) Abkürzung 

9. Welche Gesetzmäßigkeiten bedingen die Wahl der unterstrichenen Suffixe in folgenden 

Wörtern? 

Tännicht, Birkicht aber Studentenschaft, Arbeiterschaft,  

a) Phonetische   b) genetische   c)  semantische 

10. Wie heißen die unterstrichenen Morpheme in folgenden Wörtern? Freiheitskampf, 

a) Pseudewurzelmorphem b) unikales Morphem  c)  Leemorphem 
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Зразки завдань з історії зарубіжної літератури 

Завдання 1. Оберіть правильну відповідь. 

1). Який з –поміж названих персонажів вважається « вічним образом»?  

А Геракл  Б Гектор   В Прометей  Г Менелай  

2). Хто назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу?  

А Дульсінея Тобоська;  Б Санчо Панса;  В пастушок Андрес;  Г звільнені каторжани 

3) Який літературний напрям першим набув європейського масштабу ?  

А романтизм ;  Б реалізм ;  В символізм ;  Г бароко.  

Завдання 2. Установіть відповідність між назвою літературного твору та його автором. 

1. «Портрет Доріана Грея»       А. Рембо 

2. « О Капітан!  Мій Капітан» Б. Уайльд 

3. «Альбатрос» В. Вітмен 

4. «Голосівки» Г. Бодлер 

5.  Д Маяковський 

 

Зразки завдань з практики німецької мови  

I. Lesen Sie den folgenden Text und wählen Sie bei den Aufgaben 1–10 die Wörter ( a, b, 

c oder d), die in den Satz passen. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. 

Lernen mit PC und Internet – Unabhängig von Zeit und Ort 

Alles online! PC und Internet werden im (0)... von E-Learning (Lernen mit Internet) eingesetzt. 

In der Praxis (1)… das für die Teilnehmer, dass sie von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus lernen 

können. Online lernen (2)... heute immer mehr Möglichkeiten und Freiheiten. Neben dem Lernort kann 

auch das Lerntempo ganz individuell dem Arbeitsalltag (3)... werden. Und dazu muss man kein 

Computerspezialist sein. Grundkenntnisse sind (4)…, aber auch absolute PC-Neulinge werden zu 

Kursbeginn von erfahrenen Kursleitern („Tutoren“) eingewiesen. Jeder E-Learning-Kurs (5)... aus 

zwei Phasen: Die erste Kursphase beginnt vor Ort in einer Schule oder einem Institut mit einem 

Lehrer, eben dem sogenannten Tutor. Dieser nutzt moderne Medien wie das Internet, um den Lernstoff 

effizient zu vermitteln. (6)… ist er auch der ganz persönliche Trainer jedes Kursteilnehmers. Die 

zweite Kursphase findet dann zu Hause oder am Arbeitsplatz direkt vor dem Computer statt. (7)… 

zum E-Learning treffen sich die Kursteilnehmer mit ihrem Tutor zu (8)... Terminen regelmäßig in ihrer 

Schule oder im Institut. Neben Beratungsgesprächen, Konferenzen, Hinweisen per E-Mail können sich 

die Schüler mit ihrem Lehrer auch direkt über Chat, also über ein Gespräch am Computer, 

austauschen. Bei der Ausstattung des PC, mit dem der Kursteilnehmer online lernen möchte, (9)… 

bestimmte Mindeststandards vorhanden sein: Fragen (10)… beantworten die Tutoren. (11)… beginnt 

wieder der Kurs „Europäischer Computerführerschein“. Dieser „Führerschein“ ist ein international 

anerkanntes Zertifikat, das vielseitiges Computerwissen bescheinigt. Der Kurs (12)... sich für alle 

Einsteiger oder Anwender mit Grundkenntnissen. In 200 Kursstunden können dann auch Sie zum 

„Computerführerschein“ kommen. (13)… Informationen gibt es im Internet unter www.hwk-btz-

online.de 

1. a) verheißt b) bedeutet c) befindet d) vermittelt  

2. a) macht auf b) öffnet c) eröffnet d) beginnt  

3. a) angepasst b) gemacht c)bedeutet  d)angeordnet  

4. a) im Vorteil b) von Vorteil c) eine Bedeutung d) von Sinnen  

5. a) besteht b)hat c) ist d) beherrscht 

6. a) Ehedem b) Seitdem c) Nachdem d) Zudem  

7. a) Zuzüglich b) Beiläufig c) Zunehmend d) Ergänzend  

8. a) entschiedenen b) bewussten c) entschlossenen d) bestimmten  

9. a) mussten b) sollten c) könnten d) würden  

10. a) darauf b) damit c) davon d) dazu  

11. a) Erst bald b) Schon einmal c) Schon bald d) Erst neulich  

http://www.hwk-btz-online.de/
http://www.hwk-btz-online.de/
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12. a) eignet b)kommt c) lässt d) schaut  

13. a) Umfassende b) Weite c) Umgehende d) Umgängliche 

 

II. Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text. 

a) ausnahmslos    b) beschäftigen    c) der   d) des   e) einem    f) Gegenstände   g) Hinsicht   

h) Regel    i) sich   j) um    k) Vielfältigkeit    l) wecken     m) welche    n) wird    o) über  p) alt 

q)machen  r) besonders  

Die Sammelleidenschaft beim Menschen 

Evolutionsbiologen 14____ sich seit geraumer Zeit mit der Sammelleidenschaft des Menschen. 

Der Mensch sammelt die unterschiedlichsten 15____ , unabhängig von ihrem materiellen Wert. Selbst 

Schlüsselanhänger, Gesteinsproben oder Murmeln* können den Sammeldrang 16____. Keineswegs 

stellt das Sammeln lediglich das Anhäufen nutzloser Gegenstände zum Zeitvertreib dar, wie gemeinhin 

angenommen 17____ . Vielmehr kommt dem Sammeln in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle zu. 

Wie kommt also diese Sammelleidenschaft zustande, und 18_____ Funktion hat sie? Die 

Sammelleidenschaft kann am stärksten in der Kindheit konstatiert werden, in 19______ Alter also, in 

dem Nützlichkeitserwägungen noch keine Rolle spielen können. Kinder beginnen in der 20______ 

schon früh, oft unvermittelt und intensiv mit dem Sammeln. Das Sammeln bestimmter Gegenstände 

muss also schon in der Kindheit etwas außerordentlich Wichtiges sein. Es ließ 21______ beobachten, 

dass Kinder beim Sammeln sogar bereit sind, ihre guten sozialen Beziehungen zu gefährden. Das 

unterscheidet das Sammeln vom Spielen: Ein Spiel wird zwar sehr intensiv betrieben, wird aber auch 

rasch wieder beendet, während das Sammeln oft 22_______ Monate und Jahre, nicht selten ein ganzes 

Leben lang, anhält. Offensichtlich handelt es sich hier 23____ ein Charakteristikum des Menschen. 

Beobachtungen in der Tierwelt, insbesondere bei Menschenaffen, haben gezeigt, dass bei Tieren kein 

Sammelverhalten festzustellen ist. Doch warum sollte ausgerechnet die scheinbar so nutzlose Eigenart 

24______ Sammelns in besonderer Weise menschentypisch sein? Und wie konnte dieses Verhalten 

überhaupt entstehen, wenn es doch so offensichtlich ohne Nutzwert ist? Für die Evolutionsbiologen 

sind solche Fragen eine große Herausforderung. In einer bestimmten 25______ befindet sich das 

Sammeln in bester Übereinstimmung mit der lebendigen Natur: Beide charakterisiert die Vielfalt. 

Sammlungen bilden 26_____ Vielfalt ab. Ohne Vielfalt keine Sammlung. Die bloße Anhäufung von 

Gleichartigem reizt einen echten Sammler nicht. In der 27_____ könnte nun der Schlüssel zum 

Ursprung des Sammelns zu suchen sein: Sammeln ist das Organisieren von Vielfalt, eine Fertigkeit, 

28_____ für die Menschen entscheidende Bedeutung zukommt und die vielleicht deshalb schon von 

Kindheit an trainiert wird. 

III. Ergänzen Sie die Lücken im Text mit den Wörtern, die Sie von den angegebenen bilden. 

In den Jahren des 29)______ Wiederaufstiegs verkörperten die Chöre das 

damals 30) _____Gefühl von Geborgenheit und Werte wie Heimat und 

Familie. Der 31) ____ der Männerchöre begann mit der kritischen 

Hinterfragung der 32)_____ Zustände in der Zeit um 1968. Der fehlende 

33)____ während der NS-Zeit war ein Makel ebenso wie die konservative 34) 

_____, die sich nicht nur an der  35)____ der Lieder zeigte, sondern auch an 

dem 36)_____ auf dem reinen Männergesang. Jüngere Männer blieben weg, 

die Chöre überalterten. Zögernd brachen sie nun mit ihrer Tradition und 

öffneten sich den Frauen. Als sich im Zuge der deutschen 37)____ auch die 

beiden deutschen Sängerbünde vereinigten, verschwand das männliche 

„Sänger“ aus dem Namen, es entstand der Deutsche Chorverband mit knapp 

einer Million 38)___- Laien beiderlei Geschlechts. Sie gewinnen die Herzen 

und Stimmen der Jungen. 

29)Wirtschaft 

30)suchen 

31)niedergehen 

32)Gesellschaft 

33)widerstehen 

34)ausrichten 

35)auswählen 

36)beharren 

 

37)wiedervereinigen 

 

 

38)singen 

 

IV. Lesen Sie den Text und die Aufgaben 1–12. Sind die Aussagen richtig oder falsch? 

Kreuzen Sie an. 

Erst Lesekompetenz, dann Medienkompetenz 
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Die Stiftung Lesen wurde 1988 als Reaktion auf das beginnende Computerzeitalter gegründet. 

Damals stand in 30 Prozent aller Haushalte ein Computer; heute steht in 90 Prozent aller Haushalte ein 

Computer. Stiftung Lesen war die Neugründung einer Vorgängerorganisation, die sich in den 1970er-

Jahren als Reaktion auf die Verbreitung des Fernsehers gegründet hatte. Damals stand die kulturelle 

Förderung im Vordergrund. Das hat sich geändert. „Wir sind im Laufe der Zeit immer pädagogischer, 

bildungs- und sozialpolitischer geworden“, sagt Christoph Schäfer. Sprachintegration und -förderung 

spielen eine zunehmend größere Rolle, ebenso wie die gezielte Förderung von Kindern mit 

Migrationhintergrund und solchen aus bildungsfernen Schichten. 

Die Stiftung versteht sich als Begleitprogramm, nicht als Gegnerin der Mediengesellschaft. 

„Wir lehnen die neuen Medien keinesfalls ab“, betont Christoph Schäfer, „dem übermäßigen Konsum 

muss jedoch didaktisch entgegengetreten werden.“ Ganz klar lautet ihr Motto: Erst Lesekompetenz, 

dann Medienkompetenz. Denn Lesen bedeutet weit mehr als das Entziffern und Verstehen von 

aneinander gereihten Buchstaben. Wer liest, kann nachweislich Informationen besser filtern, sortieren 

und verarbeiten als Nichtleser. Durch Lesen verbessert sich die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, die 

Fantasie wird angeregt und soziale Kompetenzen wie Empathie werden gefördert. 

 

  Richtig oder 

Falsch 

39 Der Rechner steht jetzt in jedem Haus.  

40 Stiftung Lesen war die Neugründung einer Vorgängerorganisation, die sich in den 

1970er Jahren als Reaktion auf die Verbreitung des Internets gegründet hatte. 

 

41 Die Entwicklung der Kultur spielte  in den 1970er-Jahren eine nicht so große Rolle 

wie heutzutage. 

 

42 Sprachintegration und -förderung spielen eine zunehmend größere Rolle.  

43 Die Förderung ist jetzt besonders auf die Kinder mit Migrationhintergrund gezielt.  

44 Die Stiftung versteht man jetzt als Gegnerin der Mediengesellschaft.  

45 Die Vertreter der Stiftung lehnen die neuen Medien ab.  

46 Das Motto lautet: Erst Lesekompetenz, dann Medienkompetenz.  

47 Wer viel gelesen hat, kann dann auch gut die Informationen sortieren und 

verarbeiten. 

 

48 Durch Lesen kann die sprachliche Ausdrucksfähigkeit nicht besser werden.  

49 Das Lesen erregt die Fantasie.  

50 Die sozialen Kompetenzen werden dank Lesen gefördert.  

 

Зразки іншомовних текстів 

Освітні інновації : реалії сьогодення і контури майбутнього  

Інноваційність сучасної освіти, як і суспільства в цілому, зумовлена об’єктивними 

причинами еволюційного розвитку соціуму. В її основі лежить цивілізаційний концепт – 

домінування сполуки «освіта-культура-суспільство». Вища освіта – як система формування 

інтелектуального капіталу націй і одна з головних сфер виробництва інновацій – створює базові 

умови для зростання ринків на основі швидкого оновлення технологій і продуктів. За своїм 

змістом, формами і методами вища освіта не є незмінним, закостенілим феноменом, адже вона 

весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує перспективи розвитку 

людства, національного буття народу.  

Визначимо види інновацій, які спричиняють певні зміни у сфері вищої освіти України. 

По-перше, інноваційні знання як важливий фактор соціально-економічного розвитку 

суспільства, основа сучасних освітніх парадигм (антропологічної, гуманістичної, гуманітарної, 

культурологічної); концепції неперервності освіти та підходів (аксіологічного, синергетичного, 

особистісно орієнтованого, компетентнісного). Рівень інноваційної освітньої діяльності 

визначається її змістом та масштабністю змін, що будуть внесені у систему вищої освіти 

внаслідок удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої 
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інновації. Результатом інноваційної діяльності об’єктів освітнього процесу є: інноваційний 

продукт - науково-дослідна і (або) дослідно-конструкторська розробка; інноваційна продукція – 

нові конкурентоздатні товари чи послуги (освітні); інноваційний проект – комплект документів, 

що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.  

По-друге, інноваційність європейського простору вищої освіти полягає в  орієнтації на 

сучасний ринок праці і забезпеченні права людина на освіту впродовж життя. Інноваційна 

система вищої освіти є: суспільно орієнтованою, яка послідовно враховує вищі інтереси 

розвитку постіндустріального суспільства (демократичні цінності, університетська автономія, 

стійкий розвиток, академічна і професійна мобільність);  економічно-ефективною, суть якої 

полягає в досягненні максимальних економічних результатів,  упровадженні  економічних 

методів управління системою, економічних механізмів підвищення якості. Останнє передбачає 

диверсифікації джерел фінансування ВНЗ, залучення приватних інвестицій, створення фондів 

цільового капіталу. Запровадження механізмів європейських, державних стандартів якості є 

важелем розвитку національної системи вищої освіти.  

По-третє, інновації у національних системах вищої освіти означають зміну ландшафту в 

контексті загально цивілізаційних і європейських змін. У практичній площині ми спостерігаємо 

диверсифікацію систем вищої освіти,  передусім інституціональну диверсифікацію, що 

спричинена появою нових форм конкуренції, які виходять за межі інституціональних і 

географічних кордонів.  

На ринках освітніх послуг конкуренцію створюють інноваційні   новоутворення – 

віртуальні і корпоративні університети. Наявні системні ініціативи, зокрема створення нових 

освітніх інституцій (відкритих університетів); фінансування системних змін, яке заохочує 

підвищення рівня підприємливості та розвитку професійних вмінь та навичок викладачів; 

створення «груп просування інновацій». Інновації у професійній підготовці фахівців 

ґрунтуються на студентоцентрованій парадигмі її організації; створенні наукового, освітнього, 

культурного середовища неперервної освіти у ВНЗ.  

Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) є інноваційним соціальним проектом, 

суб’єктивними показниками якого мають бути кількісні і якісні зміни у сфері вищої освіти 

(організаційні, технологічні, змістовні), яких суспільство очікує у найближчий перспективі [1].   

 

Referieren Sie den Text. Schreiben Sie die Schlüsselwörter heraus. 

Wie referiert man einen Artikel? 

• Nennen Sie den Namen des Artikels.  

• Welche Darstellungsform hat der Artikel (Kommentar, Bericht, Reportage usw.)? Belegen Sie Ihre 

Antwort. 

• Nennen Sie den Hauptgedanken des Artikels.  

• Geben Sie den Inhalt des Artikels wieder.  

•Geben Sie Ihren Kommentar.  

• Finden Sie einen Abschluss, in dem Sie z.B. Ihre Meinung ausdrücken oder Besonderheiten des 

Textes erläutern.  

Redemittel für das Referieren eines Textes 

Dieser Artikel / Der Text, den ich gelesen habe (den ich zu referieren habe), heißt ...  

Der Autor des Artikels ist / heißt …  

In dem Artikel/dem Text handelt es sich um (Akk.) / geht es um (Akk.) / ist die Rede von (Dat.)…  

Der Artikel ist dem Thema ... gewidmet. / Das Thema des Artikels ist ...  

Der Autor behandelt das folgende Thema ...  

Der Autor setzt sich mit dem Thema ... auseinander.  

Der Hauptgedanke / die Hauptidee des Artikels ist …  

Im Text werden folgende Fragen (Probleme) betrachtet / diskutiert: …  

Der Autor betrachtet in diesem Artikel ein aktuelles / brennendes Problem.  

Der Autor weist darauf hin, dass ...  



 13 

Es wird betont, dass ...  

Der Autor hebt hervor, dass ....  

Der Artikel lässt sich in ... Teile gliedern.  

Erstens …, zweitens ... 

Wie aus dem Text des Artikels (aus der Meldung) hervorgeht, …  

Im Artikel werden verschiedene Meinungen / wird folgende Meinung vorgestellt/vertreten: ...  

Im Artikel werden Pro und Kontra / Für und Wider zum Thema ... diskutiert.  

Der Artikel enthält interessante Information / überzeugende Fakten / Beispiele (über ..; zum Problem ).  

Anschließend erläutert / betont / unterstreicht der Autor ...  

Meine Meinung zu diesem Problem ist …  

In diesem Zusammenhang lässt sich folgendes sagen: …  

Diese Meinung halte ich (nicht) für richtig.  

Ich teile nicht diesen Standpunkt / diese Meinung.  

Diese Meinung / Behauptung halte ich für fraglich.  

Ich muss betonen, dass ... 

 Ich finde diesen Artikel interessant / aktuell / nützlich / wichtig.  

Abschließend / Zusammenfassend kann man sagen, dass ...  

 

Вимоги до вступної бесіди 

Вимоги до вступної співбесіди з німецької мови базуються на вимогах рівня володіння 

іноземною мовою В2, які є загальними для вступників різних напрямів підготовки. Мета 

вступної співбесіди з іноземної мови полягає у визначенні рівня сформованості у вступників 

іншомовної комунікативної компетенції (від початкового до незалежного користувача).  

Рівень незалежного користувача В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти визначається таким чином: Вступник може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, 

так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може 

нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не 

завдає труднощів жодній із сторін. Може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, 

виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні арґументи за і проти. 

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 як 

конкретними, так і з абстрактними темами, у тому числі й спеціалізовані дискусії за своїм 

фахом; 

– 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, виражати свою думку з певної 

проблеми, наводячи різноманітні арґументи за і проти; 

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно 

поєднаний дискурс. 

Мовні вміння: 
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– мати 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 та наукового 

стилю мовлення. 

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 на ОС Бакалавр. Навчальні мовні ситуації, у 

яких використовується лексичний і граматичний матеріал, групуються відповідно до тематики, 

що вивчається, і зв’язані з темою “Спеціальність вступника”. Вступники до вищих навчальних 

закладів повинні знати: 

Орієнтовний перелік тем до співбесіди: 

1. Здоровий спосіб життя. 

2. Особистісні пріоритети. 

3. Плани на майбутнє, пов’язані з професією.  

4. Проблеми навколишнього середовища. 

5. Подорожі, екскурсії. 

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

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

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

9. Засоби масової інформації. 

10. Молодь і сучасний світ. 

11. Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

12. Україна у світовій спільноті. 

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

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

15. Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 

16. Визначені об'єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої 

вивчається. 

17. Музеї, виставки, кіно, телебачення. 

18. Обов'язки та права людини. 

19. Міжнародні організації, міжнародний рух 

20. Освіта, навчання, виховання. 

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

22. Іноземні мови у житті людини. 

 Лексичний матеріал 

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 3500 лексичних 

одиниць. 

Граматичний матеріал 

Морфологія 

1. Іменник. Множина іменників, присвійний відмінок. 

2. Артикль. Основні випадки вживання артиклів. 
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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. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

ПІД ЧАС СПІВБЕСІДИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

Склав  

Висловлювання відповідає запропонованій темі. 

Правильно вимовляє всі 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 деякі помилки у 

вживанні наголосів, інтонаційних моделей, які не 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, але це не перешкоджає розумінню сказаного. 

Не склав Висловлювання не відповідає запропонованій темі. 
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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, що призводить до значного чи 

повного нерозуміння сказаного співбесідником. 

Робить багато лексичних та граматичних помилок, що утруднюють або 

унеможливлюють розуміння. 

 

Рекомендована література 

Німецька мова 

Теоретична фонетика основної іноземної мови 

1. Стеріополо О.В. Теоретичні засади фонетики німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 

318 с. 

2. Altmann H., Ziegenhain U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fьrs Examen. – Wiesbaden: 

Westdeutscher Verlag, 2002. – 174 S. 

3. Hakkarainen H.J. Phonetik des Deutschen. – Mьnchen: Fink Verlag, 2000. – 197 S.   

4. Kosmin O., Bogomasowa T., Hizko L.  Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. – М: 

Высшая школа, 1990. – 223 с. 

5. Ramers K.H. Einführung in die Phonologie. - München: Fink Verlag, 1998. – 142 S.   

 

Лексикологія основної іноземної мови 

6. Баран Я. А. Основні питання загальної та німецької фразеології. – Львів: Вища школа, 1980. 

– 155 с. 

7. Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. – Тернопіль: Навчальна книга - 

Богдан, 2010. – 416с. 

8. Ольшанский И.Г.,Гусева А.Е. Лексикология: совр. нем. язык. –М.: Академия, 2005. – 416с. 

9. Ролік А.В. Лексикологія сучасної німецької мови. – Вид.2-е, випр. й доп. – Ніжин: НДПУ 

імені М. Гоголя, 2003. – 154с. 

10. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache. Eine Einführung. – München: Fink, 

2004. – 303 S. 

11. Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003. – 416 с. 

 

Історія основної іноземної мови 

12. Левицкий В.В. Основы сравнительной морфологии германских языков. – Черновцы: Рута, 

2004. – 127 с. 

13. Левицкий В.В. Германские языки и древние германцы. – Черновцы: Рута, 2004. – 208 с. 

14. Романова Н.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу історії німецької мови. – Херсон: 

Айлант, 2001. – 32 с.  

15. Семенюк Н.Н. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII 

столетия. – М.: Наука, 1967. – 203 с.  

16. Степанова М.Д., Флейшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. – 

М.: Высш. шк., 1984. – 264 с. 

17. Филичева Н.И. История немецкого языка. – М.: Академия, 2003. –304 c. 

18. Школяренко В.І. Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних 

пам’яток VIII–XVII століть): монографія. – Суми: СумДУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 316 с. 

19. Schmidt W. Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. – 

Stuttgart: S. Hirzel Verl., 2004. – 410 S. 
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Теоретична граматика основної іноземної мови 

20. Бєлозьорова Ю. С. Теоретична граматика німецької мови: Навчально– методичний посібник 

/ Бєлозьорова Ю.С., Герасімова Г.Л., Приходько А.М. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 74 с. 

21. Москальская О. И. Грамматика текста. – Москва: Высшая школа, 1981. – 185 с. 

22. Смеречанський Р. Граматика німецької мови. – Київ: Вища школа,  1981. – 311 с. 

23. Engel U. Deutsche Grammatik / Engel U. – 2., verbesserte Auf. – Heidelberg : Groos, 1988. – 888 

S. 

24. Schendels E. I. Deutsche Grammatik. Morphologie, Syntax. Text /        Schendels E. I. – M.: 

Высшая школа, 1979. – 379 с. 

 

Стилістика основної іноземної мови 

25. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / И. В. Арнольд  – Санкт-

Петербург : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – 444 с. 

26. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка /  М. П. Брандес  – М. : Высшая школа, 1983. – 

271 с. 

27. Riesel  E., Schendels E. Deutsche Stilistik / Riesel  E., Schendels E. – М. : Высшая школа, 1975. 

– 315 S. 

28. Riesel  E. Stilistik der deutschen Sprache / E. Riesel   – M : Verlag für fremdsprachige Literatur, 

1959. – 468 S. 

Аналітичне читання 

29. Домашнев А. И., Шишкина И. П., Гончарова Е. А. Интерпретация художественного текста / 

Домашнев А. И., Шишкина И. П., Гончарова Е. А.  - М. : Просвещение, 1989. – 208 с. 

30. Кухаренко В. А. Интерпретация текста / В. А. Кухаренко  – М. : Просвещение, 1988. –192 с. 

Лотман Ю. Н. Структура художественного текста / Ю. Н. Лотман – Л., 1973. – 300 с. 

31. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) / А. М. Науменко -  

Вінниця : Нова книга, 2005. – 415 с. 

32. Brinker, K. Linguistische Textanalyse / K. Brinker  – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1992. –163 S. 

33. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen  Textinterpritation / E. Riesel  – M. : Высшая 

школа, 1974. – 184 S. 

Практична граматика 

34. Євгененко Д. А. Практична граматика німецької мови. Комунікативні вправи i завдання : 

навч. посібник для студентів та учнів / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус. – 2-е вид., випр. та доп. – 

Вінниця : Нова книга, 2002. – 334 с. 

35. Dreyer H. Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik / H. Dreyer, R. Schmidt. - Ismaning: 

Max Hueber Verlag, 2000. - 359 S.  

36. Овчинникова А.В. 500 упражнений по грамматике немецкого язика / А.В.Овчинникова, 

А.Ф.Овчинников. – М.: Оникс ХХ1, 2002. – 305 с. 
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