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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування з іноземної (німецької) мови проводиться при 

вступі до академії для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти з 

метою здійснення комплексної перевірки знань, практичних навичок і вмінь, 

які абітурієнти отримали у процесі вивчення мови згідно з вимогами, 

передбаченими освітньо-професійною програмою та навчальними планами 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Вступне випробування з іноземної мови (німецької) здійснюється 

протягом 90 хвилин та проводиться у формі письмового тесту і повинен 

продемонструвати мовну компетенцію вступника: 

– граматичну компетенцію; 

– лексичні знання; 

– розуміння фахового тексту. 

Тест складається з 40 завдань, які позначаються арабськими цифрами, 

варіанти вибору – латинськими буквами (варіантів вибору – 4). Завдання 

диференційовані таким чином:  

– граматичні завдання: 6 – початкового рівня складності, 7 – 

середнього,  7 – високого; 

– лексичні завдання: 10 – перевірка знань словникового запасу, 10 – 

вміння працювати з текстом. 

Зміст завдань у повній мірі відповідає програмним вимогам, які 

висуваються до підготовки фахівців за спеціальностями 013 Початкова 

освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота, 227 Фізична терапія, 

ерготерапія.  

Вимоги до вступного випробування з іноземної мови базуються на 

рівні В2 володіння мовою, який є стандартом для осіб, що отримали вищу 

освіту за першим (бакалаврським) рівнем, і загальним для студентів різних 

спеціальностей. Ці вимоги передбачають володіння вміннями та навичками з 

різних типів мовленнєвої поведінки на зазначеному рівні.  
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Для вступу до магістратури абітурієнти повинні володіти: 

– граматичними навичками, що є необхідними для усного і письмового 

спілкування у професійній сфері; 

– знаннями правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати академічні та фахові тексти; 

– широким діапазоном словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним у професійній сфері; 

– знаннями мовних формул службового етикету. 
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РОЗДІЛ І. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ                                  

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Програма вступного випробування з іноземної мови (німецька) для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  складена  за 

вимогами Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ 

століття»), Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, 

Законом України «Про вищу освіту», наказів № 961 від 19 жовтня 2010 р. 

«Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України» 

та № 99 від 10 лютого 2010 р. «Про Концепцію організації підготовки 

магістрів в Україні», які передбачають підвищення якості освіти шляхом 

структурної перебудови національної освітньої системи, розширення 

міжнародного співробітництва, що, в свою чергу, вимагає знання іноземних 

мов.  

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, прийом здобувачів відбувається на 

конкурсній основі. До переліку вступних іспитів внесено іспит з іноземної 

мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та 

заяв студентів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і 

мають намір продовжувати навчання у магістратурі. 

Програма вступного випробування:  

– визначається принципами і базується на міжнародних рівнях 

володіння мовою (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти – ЗЄР, 2001р.);  

– відповідає національним кваліфікаційним рівням навчальних 

досягнень, визначеними в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та 

освітньо-професійній програмі (ОКХ та ОПП); 

– охоплює професійний та академічний зміст (сфери предметних 

знань), ситуативний зміст (контекст, у якому представлені матеріали, види 

діяльності та ін.), прагматичний зміст (необхідні практичні та корисні 

вміння); 



7 

– враховує попередній досвід і РВМ вступників, їхні потреби у 

навчанні, а також майбутній професійній та науковій діяльності. 

Через необхідність комплексної перевірки вищезазначених умінь та 

навичок іспит проводиться у тестовій формі і містить лексико-граматичний 

матеріал, який абітурієнти мали засвоїти протягом вивчення дисциплін 

«Іноземна мова» (основний курс), «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)»  у межах підготовки за ОКР «бакалавр». 

У програмі міститься пробний варіант екзаменаційного тесту, 

правильність якого можна перевірити за поданими нижче відповідями. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕРЕТИЧНИХ ТА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

ЗМІСТ КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «НІМЕЦЬКА МОВА» 

 

Лексика 

Активна лексика становить 3000 загальнолітературних одиниць та 300-

350 наукових термінів і термінологічних словосполучень. Лексичний 

матеріал добирається викладачем за тематичним принципом та включає 

кліше, штампи і засоби міжфразового зв'язку, необхідні для спілкування у 

межах побутової, країнознавчої та суспільно-політичної тематики.  

Мовлення на краєзнавчу тематику охоплює знання про: 

– Україну: загальні відомості про країну; традиційні свята і пам'ятні 

дати українського народу; видатні українські діячі (вчені, політики, 

композитори, письменники, художники); видатні пам'ятки культури і 

визначні місця України; 

– німецькомовні країни (географічні відомості про країну, 

промисловість та освіту, історію країни, звичаї і традиції, визначні 

особистості у різних сферах життя); 

– культурологічно-краєзнавчі аспекти (освіту, міжнародні фінансові 

стосунки, дипломатію та торгівлю).   

Мовлення на суспільно-політичну тематику охоплює такі теми: 

преса та інші засоби масової інформації, візити, зустрічі, соціально-правові 

відносини в суспільстві; екологія, природні катаклізми. 

Суспільно-побутовий аспект включає такі теми: місце молоді в 

сучасному світі, ділове листування, митниця, декларація та інші документи, 

міжнародні відносини (переговори), проблеми навколишнього середовища, 

здоровий спосіб життя, правильне харчування, спорт, шопінг, одяг, хобі. 

Професійно орієнтована тематика охоплює знання про: міжнародну 

політику, монетарну політику, сучасні технології та комунікації, можливості 

обраної професії. 

Граматика 

Морфологія: 

– базові знання таких частин мови, як: іменник, прикметник, 

займенник, прислівник, числівник, сполучник, прийменник; 

– дієслово: система часових форм; модальні дієслова з простою та 

перфектною формами інфінітива; умовний спосіб (всі типи умовних речень); 

неособові форми дієслова, функції в реченні; спеціальні питання.  
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Синтаксис: 

– поняття про речення, типи речень, члени речень, порядок слів у 

реченні; складнопідрядні та складносурядні речення; пряма та непряма мова; 

правила пунктуації. 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМІНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Grammatik. 

Kreuzen Sie die richtige Antwort  an. 

1.___ lesen heute ein neues Buch. 

  A. wir     B. ihr         C. ihr       D. du 

2.  In einer Stunde möchte ___ zu Hause sein. 

A.  ihr     B.   du          C. wir   D . ich  

3.  Emil ruft ___an,   um nach der Adresse der Firma zu fragen. 

A.   mich      B. ich       C.  mir        D .dir 

4.  ___ Heft ist das? 

A.   wer       B.  was         C.  wessen  D .wo 

5.   ___ Ausstellung hast du gestern besucht? 

A.   wie   B.  was  für  eine      C.   was  für  einer       D . welches 

6.____ schriebst du in deinem Tagebuch? 

A.  wessen   B. wer          C.   was      D.  wohin  

7. Ich will ___ Buch lesen.  Bist du nicht dagegen? 

A. dein         B. seines      C.   unseres    D.  ihre 

8. ___ friert heute.  

A.    ich        B.  er            C.  man      D. es 

9. Die Kinder, ___ im Garten spielen, sind meine Neffen. 

A.  die          B.   das         C. sich       D. sie 

10 . Der Mann, ___ ich gestern meine Papiere übergab, ist mein Bruder. 

A.  der     B. dem     C.   sich      D. den 

11. Die Kinder wurden im Ferienlager von ___ Eltern am Wochenende besucht. 

A.  ihren    B.  seinem   C.  deinem     D.  mir 

12. Wir freuen ___ auf das Wiedersehen mit unseren Schulkameraden. 

A.    mich    B.  sich    C. euch      D. uns 

13. Das Dorf, ___ dem ich geboren bin, liegt ___ der Donau. 

A. in … an   B. in … bei   C.  an … an  D.  in… auf 

14. Heute gehen wir ___ ihn ins Kino. 

A. mit    B.  zu  C.  ohne    D. an 

15. Man sitzt Fritz nicht oft ___ seinen Freund. Er ist meistens ___ ihm zusammen. 

A.   mit… mit     B. ohne … mit   C. mit … ohne  D.  zu …mit 

16. Lehrer meint, _________ nicht alle Schüler die Aufgabe richtig verstanden 

haben.  

A.  ob    B.  wenn     C. dass   D. weil 

17. Gehst du im Sommer baden, ________ das Wetter gut ist? 

A.  wenn     B.  als    C.   weil   D.   dass 
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18._______ wir die Arbeit beendet hatten, kehrten wir nach Hause zurück. 

A. wenn     B. wobei     C. wann    D.  als 

19. _______ wir im Kino waren, wurde unser Auto gestohlen. 

A.  während    B. wenn   C. wann   D. wobei 

20 . _______ wir diese Stadt erreichten, war es schon dunkel. 

  A. wann     B. als   C. dass    D. weil 

 

Vokabeln. Wählen Sie die richtige Option 

21. Welche Lösung wird die beste sein? 

In einem Modegeschäft sprechen Sie eine Verkäuferin an: 

"Entschuldigung, ich suche einen Pullover." Sie antwortet? 

a. „Welchen Pullover möchten Sie? 

Einen sportlichen, oder einen eleganten?“ 

b. „Was Pullover möchten Sie? 

Einen sportlichen, oder einen eleganten?“ 

c. „Wie für einen Pullover möchten Sie? 

Einen sportlichen, oder einen eleganten?“ 

d. „Was für einen Pullover möchten Sie? 

Einen sportlichen, oder einen eleganten?“ 

22. Wählen Sie die richtige Option 

Treiben Sie gern ______________? 

a. musik 

b. sport 

c. schwimmbad 

d. lessen 

23. Welcher der Sätze ist am höflichsten? 

Sie sind in einem Café und möchten einen Tee. 

a. Ich möchte Tee, bitte. 

b. Ich würde Sie gerne bitten, mir Tee zu bringen. 

c. Könnte ich bitte einen Tee haben? 

d. Könnte ich mal einen Tee haben? 

24. Welches Verb ist korrekt? 

"Wenn man in Berlin gut leben will, ..." 

a. … darf man nicht reich sein. 

b. … muss man nicht reich sein. 

c. … soll man nicht reich sein. 

d. … kann man nicht reich sein. 

25. Was ist die beste Lösung? 

a. Wir treffen uns am Mittwoch um 10:00 Uhr. 

b. Wir treffen uns an Mittwoch zu 10:00 Uhr. 

c. Wir treffen uns am Mittwoch für 10:00 Uhr. 

d. Wir treffen uns um Mittwoch am 10:00 Uhr. 
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26. Wählen Sie die richtige Option 

a. Er sprang aus dem fahren Zug. 

b. Er sprang aus dem gefahren Zug. 

c. Er sprang aus dem fahrenden Zug. 

d. Er sprang aus dem gefahrenen Zug. 

27. Welcher der folgenden Sätze hat den gleichen Inhalt wie der Satz: 

"Er könnte krank sein."? 

a. Er ist mit Sicherheit krank. 

b. Die Leute wollen, dass er krank ist. 

c. Er war letzte Woche krank, und ist es immer noch. 

d. Er ist vielleicht krank. 

28. Wählen Sie die richtige Option 

a. Ich glaube an dir kein Wort! 

b. Ich glaube an dich kein Wort! 

c. Ich glaube dir kein Wort! 

d. Ich glaube dich kein Wort! 

29. Wählen Sie die richtige Option 

a. Es war sehr dunkel, weil man nichts sehen konnte. 

b. Es war sehr dunkel, darum man nichts sehen konnte. 

c. Es war sehr dunkel, trotzdem man nichts sehen konnte. 

d. Es war sehr dunkel, so dass man nichts sehen konnte. 

30. Wählen Sie die richtige Option 

a. Der Mann, bei den ich dich letzte Woche gesehen habe, ist heute hier gewesen. 

b. Der Mann, mit den ich dich letzte Woche gesehen habe, ist heute hier gewesen. 

c. Der Mann, mit dem ich dich letzte Woche gesehen habe, ist heute hier gewesen. 

d. Der Mann, womit ich dich letzte Woche gesehen habe, ist heute hier gewesen. 

 

Lesen Sie die Ankündigung und wählen Sie die richtige Antwort in den 

Fragen 31-32 

 

November-Sonne” bei der Bahn:  

Für nur 29,– Euro quer durch Deutschland. 

Vom 1. November bis zum 11. Dezember reisen Sie im Fernverkehr für nur 29,– 

Euro quer durch Deutschland. Sogar im ICE. Wohin Sie wollen. Auch der Herbst 

hat seine schönen Tage. 

 

Die „November-Sonne“-Fahrkarte können Sie bequem online buchen – für Fahrten 

vom 1. November bis 11. Dezember. (Buchung jeweils min. 3 Tage vor dem 

gewünschten Reisedatum.) Das Angebot gilt für eine einfache Fahrt in der 2. 

Klasse. 

31.Wo können Sie mit dem Ticket reisen? 

A In Deutschland und im Ausland. 

B Nur in Deutschland. 

C Nur in Ihrer Nähe. 
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32.Man bezahlt 29 Euro für … 

A eine Fahrt hin und zurück. 

B eine Fahrt in der zweiten Klasse. 

C viele Fahrten an einem Tag. 

 

Lesen Sie die Ankündigung und wählen Sie die richtige Antwort in den 

Fragen 33-34 

KAUFHAUS WALDHEIM 

4. Stock: Gartenbedarf / Gartenmöbel / Sonnenschirme / SB-Restaurant / 

Abholung bestellter Waren / Kundenservice / Reisebüro / Fundbüro / Garderobe / 

Toiletten / Wickelraum / Erste Hilfe 

3. Stock: Computer / Technik / Software / Foto / Optik / CDs / DVDs / Blu-

Rays / Radio / TV-HIFI / Autozubehör / Fahrräder /Sportartikel / Strandmode 

2. Stock: Betten / Matratzen / Bett- und Tischwäsche / Handtücher / 

Gardinen / Dekostoffe / Herrenbekleidung / Spielwaren / Kinderwagen / 

Kinderbekleidung / Schreibwaren / Bücher / Zeitschriften / Zeitungen / 

Glückwunschkarten 

1. Stock: Damenbekleidung / Junge Mode / Nachtwäsche / Schuhe 

/Schmuck / Uhren / Brieftaschen / Stock und Schirm / Accessoires / Alles für die 

Küche / Glas / Geschirr /Beleuchtung / Elektroartikel / Souvenirs 

EG 

Erdgeschoss: Kosmetik / Parfümerie / Putz- und Waschmittel / 

Handarbeiten, Kurzwaren / Hobbybedarf / Lebensmittel / Feinkost / Weine / 

Schokolade und Kaffee / Tabakwaren / Friseursalon / Geldautomat 

 

33. Sie brauchen einen Regenschirm. 

A 1. Stock. 

B 4. Stock. 

C Anderes Stockwerk. 

34 .Sie möchten einen Reiseführer über Berlin kaufen. 

A 2. Stock. 

B 3. Stock. 

C Anderes Stockwerk. 

 

Lesen Sie den Text  und kreuzen Sie die richtige Antwort (Fragen 35-

40)  nach dem Text an.   

Deutschland  als  EU Mitglied 

Zur Europäischen Union (EU) gehören siebenundzwanzig Staaten. 

Die EU hat ein gemeinsames Parlament. Dort sitzen Abgeordnete aus den 

Mitgliedstaaten, die von den jeweiligen Bürgern gewählt werden. An der Spitze 

der EU steht der Ministerrat, dessen Sitz in Brüssel in Belgien ist.  

Der Zusammenschluss dieser  Staaten zur EU hat das Ziel, im gemeinsamen 

Gebiet bestimmte Dinge für alle verbindlich zu regeln. Dazu gehören zum Beispiel 
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Umweltgesetze. Denn weder Abgase noch Abwasser lassen sich an einer Grenze 

stoppen; sie sind kein Problem eines einzelnen Landes. Auch der 

Verbraucherschutz ist ein europäisches Problem. Das hat sich in den letzten Jahren 

am Beispiel der BSE – Erkrankung von Rindern gezeigt. Häufig versucht die EU 

auch Gesetze einzelner Länder zu vereinheitlichen. So geschieht es jetzt im Fall 

des Verbots von Tabakwerbung. Die EU will außerdem gemeinsam gegen 

Verbrecherbanden vorgehen, sie plant Programme zur Bildungspolitik, zur 

Gesundheitspolitik und vieles andere mehr. Das Wichtigste aber ist eine 

gemeinsame Wirtschaftspolitik. Die Mitgliedsstaaten haben innerhalb der EU die 

Möglichkeit, ihre Waren überall zu verkaufen. Bald soll auch eine gemeinsame 

Währung, der Euro, eingeführt werden, damit die Abwicklung von europäischen 

Geschäften noch einfacher wird.  

Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas. Die BRD besteht 

aus 16 Ländern. Die Hauptsäule der deutschen Wirtschaft ist die Industrie. 

Deutschland setzt sich gemeinsam mit seinen europäischen und transatlantischen 

Partnern weltweit für Frieden, Demokratie und Menschenrechte ein.  

 

35. Die EU besteht aus  ….. 

A. 27 Staaten      B.  72  Staaten   C.  17 Staaten 

36.  Der Ministerrat der EU sitzt in  

 A. Berlin B.  Brüssel  C.  Belgien 

37.   Deutschland  zählt   …… . 

A.   über  sechzehn  Bundesländer 

B.   weniger als  sechzehn  Bundesländer 

C.  nur sechzehn  Bundesländer 

38.  Das Parlament der EU besteht aus …. . 

A.  dem deutschen  Volk  

B.   den Abgeordneten  der Mitgliedstaaten 

C.  aus den Bürgern der BRD 

39.  Was entspricht dem Textinhalt nicht? 

A.  Das wichtigste Problem der EU ist Tabakwerbung. 

B. Die EU will außerdem gemeinsam gegen Verbrecherbanden  vorgehen. 

C. Besonders interessiert sich die EU für  eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. 

40.  Die EU braucht  eine gemeinsame Währung, …. 

A. damit die Abwicklung von europäischen Geschäften noch einfacher wird.  

B.  weil  die BRD ihre Wahren  überall  verkaufen wird. 

C.  weil die Bundesrepublik Deutschland im Herzen Europas liegt. 
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Schlüssel zu Tests 

 

Grammatik.  

1. a 

2. d 

3. c 

4. c 

5. b 

6. c 

7. a 

8. d 

9. a 

10. b 

11. a 

12. d 

13. d 

14. a 

15. b 

16. c 

17. a 

18. d 

19. a 

20. b 

Vocabeln 

21. d 

22. b 

23. c 

24. b 

25. a 

26. c 

27. d 

28. c 

29. d 

30. c 

31. b 

32. b 

33.    a 

34.  a 

35. a 

36. b 

37. c 

38. b 

39. a 

40. a 
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РОЗДІЛ ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

  

Результати складання вступного випробування з іноземної мови 

(німецької) оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступні випробування представлені у формі тестів. Кожний тест 

складається з 40 завдань (20 граматичних і 20 лексичних завдань). Кожна 

правильна відповідь оцінюється 2,5 балами. 

Оцінювання знань вступників оцінюється на підставі наступних 

критеріїв: 

5-бальна шкала оцінювання 

2 (незадовільно) 3 (задовільно) 4 (добре) 5 (відмінно) 

200-бальна шкала оцінювання 

100-119 120-159 160-179 180-200 

Критерії оцінювання знань 

0-7 правильних 

відповідей 

8-23 правильні 

відповіді 

24-31 правильна 

відповідь 

32-40 правильних 

відповідей 

 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з іноземної мови 

набрав від 120 до 200 балів, то дана кількість балів вважається достатньою 

для допуску в участі у конкурсному відборі до відповідної конкурсної 

пропозиції. 

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів 

екзаменаційної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. 
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