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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з німецької мови має на меті визначення рівня підготовки 

вступників до магістратури в галузі іноземних мов. 

На фаховому випробуванні необхідно передусім виявити теоретичні і практичні 

навички спеціалістів з німецької мови. Тому теоретичні і практичні питання з практичного 

курсу іноземної мови обов’язково включаються в кожен екзаменаційний білет.  

Програма включає також найважливіші теми з інших мовознавчих дисциплін: 

теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та історії мови, стилістики 

тощо. 

У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід 

обмежуватися при підготовці і проведенні фахового випробування; особливо це 

стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також і багатьох монографічних 

праць із відповідних лінгвістичних проблем. 

Вимоги до підготовленості вступника. 

Вступники повинні: 

 вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових та інших цілях; 

 володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 

 знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної 

мови; 

 використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 

 застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; 

 реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний 

досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

 використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у 

викладацькій діяльності; 

 удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних 

іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 

іноземною мовою; 

 усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні. 

Фахове випробування має на меті проведення продуктивного контролю знань, 

вмінь та навичок студентів, спрямований передусім на оцінку якості кінцевого продукту 

та його презентації під час загального обговорення. Цей вид контролю передбачає 

оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності студентів, а саме: 

 якості професійної підготовки 
Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з 

огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та 

навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо. 

 якості презентації 
Параметри оцінювання усної та писемної презентації результатів навчання 

іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її 

послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь 

публічного мовлення, участь вступників у підготовці та проведенні презентації та 

подальшому обговоренні. 

  якості мовної підготовки 
На фаховому випробуванні перевіряються знання вступників лексичного, 

граматичного матеріалу з іноземної мови, вміння логічно будувати висловлювання та 

оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження 

екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них. 

Порядок проведення вступного випробування. 

Вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною 

комісією Рівненського державного гуманітарного університету. 



Допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності 

аркуша результатів вступних випробувань та документа, що засвідчує особу (паспорт).  

Фахове випробування проводиться в усній формі, що передбачає надання 

відповідей на питання екзаменаційних білетів. Вступник отримує тільки один комплект 

екзаменаційних завдань, заміна завдань не дозволяється. Екзаменаційні білети 

складаються відповідно до даної програми, друкуються на спеціальних бланках за 

встановленим зразком та затверджуються головою приймальної комісії Рівненського 

державного гуманітарного університету.  

Під час фахового випробування вступник має право звернутися до екзаменаторів з 

проханням щодо уточнення умов завдань. Натомість вступнику не дозволяється 

користуватися сторонніми джерелами інформації (електронними, друкованими, 

рукописними) та порушувати процедуру проходження фахового випробування, що може 

бути причиною для відсторонення вступника від вступних випробувань. 

Для письмового запису відповідей на екзаменаційні завдання використовуються 

аркуші усної відповіді відповідного зразка. Після внесення вступником відповіді до 

зазначеного аркушу він ставить під нею свій підпис, що підтверджується підписами 

голови та екзаменаторами  фахової атестаційної комісії. 

Порядок оцінювання відповідей вступників. 

Оцінювання відповіді вступників на вступному випробуванні здійснюється 

членами фахової атестаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора. 

Оцінки відповіді кожного вступника визначаються за шкалою «склав» - «не склав». 

 

 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

І завдання має на меті читання, літературний переклад фрагменту та інтерпретації 

уривку з оригінального твору художньої літератури. 

Час підготовки: 40-50 хвилин. 

Вступники повинні: 

 вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів 

різного типу та мати навички відтворення отриманої інформації у тестовому форматі; 

 мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та неважких оригінальних 

текстів різного типу. 

 вміти визначити тип тексту, проаналізувати його внутрішню структуру і 

комунікативну інтенцію автора; 

 детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і 

форми; 

 мати досвід сприймання художніх, публіцистичних та науково-популярних 

текстів загальним обсягом 1000 стор.  

ІІ завдання. Вступники повинні володіти мовленнєвими комунікативними 

уміннями, а саме; тематичною лексикою, засобами вираження структурної організації 

тексту та лексичними засобами вираження комунікативної інтенції; навичками імітування 

аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формі з відносно 

строгим дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної 

правильності. 

Мовленнєві ситуації з німецької мови 

1. Die Bekanntschaft. Aussehen und Persönlichkeit. 

2. Familie und persönliche Beziehungen. 

3. Wohnen. Wohngewohnheiten. 

4. Alltag. Tagesablauf. Einkäufe. 

5. Essen und Trinken. Gesunde Ernährung. 



6. Körperpflege und Gesundheit.  

7. Freizeit. Hobbys und Interessen. 

8. Orientierung in der Stadt. 

9. Natur und Umwelt. 

10. Lernen und Studieren. Sprachen lernen. Schule und Ausbildung. 

11. Beruf und Tätigkeit. 

12. Land und Leute. Deutschsprachige Länder. 

13. Der Mensch und sein Charakter.. 

14. Wohnen in der Stadt. Landleben. 

15. Verkehr und Verkehrsmittel. 

16. Der Mensch und die Natur. Der Umweltschutz 

17. Konsum. Mode und Persönlichkeit. 

18. Sport. Sportarten. 

19. Urlaub und Reise. 

20. Sitten und Bräuche in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine. 

21. Bücher und ihre Rolle im Leben der Menschen. 

22. Zur Geschichte der deutschsprachigen Länder. Zur Geschichte der Ukraine 

23.Der Mensch und die Gesellschaft. Die Heimat 

24.Massenmedien in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine.. 

25.Kulturelles Leben in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine. 

26.Rund um die Jugend. Jugendkulturen. Jugendorganisationen in den deutschsprachigen 

Ländern und in der Ukraine. 

27.Das Bildungswesen in den deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine. 

28.Politik und Geschichte. 

ІІІ завдання включає питання з теорії мови. 

Теоретична підготовка студента вимагає знання основ теорії мови, її сучасного 

стану, охоплює знання структури та системи мови, правил та закономірностей її 

функціонування  в процесі іншомовної комунікації. 

Розкриття питання з теорії мови передбачає змістовну, логічну, чітку, зв’язну, 

виразну відповідь студента на теоретичне питання, вміння показати смислові, структурні, 

загальні та відмінні особливості мовних явищ у запропонованому тексті. 

Відповідь на теоретичне питання передбачає вільне володіння іноземною мовою, а 

також включає здатність та готовність студента реалізувати одержані знання з теорії мови 

у своїй практичній діяльності. 

 

Програма з курсу «Теоретична фонетика» 

Фонетика як важлива складова частина мовознавства: визначення поняття 

фонетики, відношення фонетики до інших наук, розділи фонетики (загальна фонетика, 

описова фонетика, історична фонетика, порівняльна фонетика, експериментальна 

фонетика), фонетичні одиниці (речення, фраза, ритмічна група, склад, фонема). 

Орфографія і орфоепія. Вчення про фонеми: що таке фонема; опозиція, ідентичність; 

сегментація та ідентифікація фонеми; види асиміляції. Особливості німецьких голосних: 

німецькі голосні фонеми в сильній позиції; систематизація німецьких приголосних фонем. 

Структура складів німецької мови: теорія складів (теорія наповнюваності, теорія 

аспірації); типи фонетичних складів (відкриті склади, відносно відкриті склади, закриті 

склади). Типи складів за ступенем ударності: склади з наголосом в реченні, склади з 

сильним наголосом в слові, в ритмічній групі; склади зі слабким наголосом в ритмічній 

групі; ненаголошені склади.   Німецький наголос у слові. Види наголосу в слові: 

динамічний, музичний та кількісний; основні правила німецького наголосу в слові. 

Інтонація німецького речення. Компоненти інтонації; фонетичне членування речення на 

мовні такти; фонетичне членування мовного такту на ритмічні групи. Типи інтонації 

німецького речення. 



Програма з курсу «Теоретична граматика» 

Граматичний лад мови, що вивчається. Основні розділи граматики - морфологія і 

синтаксис, їх співвідношення. Граматичні форми слова. Зовнішні та внутрішні засоби 

граматичної форми слова. Граматичне значення. Граматична категорія. Морфологія. 

Основні одиниці морфологічного рівня: словоформа, морфема. Особливості морфеміки 

досліджуваної мови. Частини мови, визначення поняття «частина мови». Принцип поділу 

граматичних класів слів. Іменник: визначення іменника, семантико-структурні класи 

іменників, граматичні категорії іменника, синтаксична функція іменника. Дієслово: 

визначення дієслова, семантико-структурні класи дієслова (категорія числа, особи, часу, 

способу); теорія валентності німецького дієслова. Прикметник: структурно-семантичні 

види прикметника, польова структура прикметника як частини мови. Ступені порівняння 

прикметників, способи утворення прикметників. Інші частини мови: прислівник, 

займенник, їх граматичні категорії; службові слова. Синтаксис. Основні одиниці 

синтаксису (словосполучення, речення). Речення, проблема визначення поняття 

«речення», структурна класифікація речення. Комунікативна функція речення, категорія 

предикативності. Внутрішня структура речення. Члени речення: головні, другорядні. Види 

підмета і присудка. Актуальне членування речення. Модель речення. Складне речення: 

складносурядне, складнопідрядне. Види підрядних речень. Порядок слів у реченні.  

Програма з курсу «Лексикологія» 

 Лексикологія як складова частина мовознавства: визначення поняття лексикології, 

предмет і завдання дослідження лексикології. Слово як основна одиниця лексичної 

системи. Слово як єдність звучання і значення. Зв'язок звучання зі значенням. Значення 

слова. Основні типи лексичного значення слова.  Шляхи розвитку словникового складу. 

Поповнення словникового складу новими словами. Неологізми мовні й авторські. 

Старіння і відмирання слів. Архаїзми. Склад лексики сучасної німецької мови за її 

походженням. Класифікація слів за їх походженням.   Діалект. Сучасна літературна 

німецька мова. Взаємовідношення між діалектною лексикою та лексикою сучасної 

літературної німецької мови. Словотвір. Основні способи словотворення сучасної 

німецької мови. Особливості суфіксів і префіксів. Словоскладання (види складних слів, 

класифікація складних слів). Продуктивні і непродуктивні словотворчі типи. Словотворчі 

типи і лексичні категорії. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми). Шляхи 

виникнення синонімів, антонімів, омонімів.   Фразеологія. Вільні та усталені вирази. Типи 

класифікацій фразеологічних одиниць. Структура фразеологічного значення.   Словники 

німецької мови. Основні типи словників. Словники двомовні. Основні типи одномовних 

словників. Перекладні словники. Фразеологічні словники. Діахронічні словники.   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 
Рівень професійної компетентності вступників оцінюється за шкалою «склав» - «не 

склав».  
Виділені такі рівні компетентності (початковий, середній, достатній, високий).  

  

Таблиця відповідності 

рівнів компетентності значенням шкали оцінювання відповідей вступників 

під час вступного випробування  

 

Рівень компетентності Шкала 

оцінювання  

Початковий 

Відповіді вступника на теоретичні питання елементарні, 

фрагментарні, зумовлюються початковими уявленнями про зміст 

мовознавчих і літературознавчих категорій. У відповідях на практичні 

та творчі завдання вступник не виявляє самостійності, демонструє 

невміння аналізувати діяльність учасників навчально-виховного 

процесу, приймати рішення 

Не склав 

Середній 

Вступник володіє певною сукупністю теоретичних знань, практичних 
умінь, навичок, здатний виконувати завдання за зразком, володіє 
елементарними вміннями здійснювати пошукову, евристичну 
діяльність, самостійно здобувати нові знання 

Склав  

Достатній 

Вступник знає істотні ознаки понять, явиш, закономірностей, звʼязків 

між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і 

бракує власних суджень 

Склав 

Високий 

Передбачає глибокі знання з мовознавства і літературознавства, 
ерудицію, вміння застосовувати знання творчо, здійснювати зворотній 
зв’язок у своїй роботі, самостійно оцінювати різноманітні життєві 
ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 
Відповідь вступника свідчить про його уміння адекватно оцінити 
власні здібності, можливості, рівень домагань, психологічні 
особливості; вибрати найефективніший варіант поведінки в тій чи 
іншій ситуації; регулювати власні емоційні стани, долати критичні 
педагогічні ситуації тощо 

Склав 
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