


НІМЕЦЬКА МОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У державних документах з  вищої  освіти  наголошується на необхідності

формування  нової  генерації  педагогічних  кадрів,  підготовленої  до  якісного

забезпечення  освітніх  потреб  особистості,  розвитку  її  інтелектуального  та

культурного потенціалу. Розв’язання цієї  проблеми у сучасних умовах вимагає

від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти,

творчого  підходу  до  організації  навчально-виховного  процесу,  комп'ютерної

грамотності,  володіння  іноземними мовами.  Значення останнього посилюється

тим,  що входження  України  у  Європейський освітній  простір,  приєднання  до

Болонського  процесу,  інтеграція  нашої  країни  в  світову  спільноту  підвищує

попит  на  знання  іноземної  мови  як  засобу  передачі  інформації  в  усній  і

письмовій формах комунікації. 

Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням

вимог до обсягу знань,  умінь і  навичок,  передбачених програмою з  іноземної

мови для абітурієнтів з базовою освітою бакалавр.

Мета екзамену:

 виявлення знань з граматики і лексики іноземної мови;

 з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній

та діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;

 контроль рецептивних знань (читання);

 визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу іноземної мови

за програмою середньої загальноосвітньої школи;

 виявлення рівня продуктивних умінь (говоріння, письмо)

Зміст  матеріалу, винесеного  на  екзамен,  відповідає  вимогам  програми  з

іноземних мов  для  абітурієнтів  з  базовою освітою  бакалавр,  спеціаліст. Види

завдань є типовими і передбачають визначення рівня підготовленості абітурієнтів

з іноземної мови як у мовленнєвій діяльності, так і знання ними мовної системи.



І Людина та світ навколо неї.

1. Знайомство.

2. Родина.

3. У гостях.

4. Продукти  харчування.

5.Вільний час.

6. Професія.

7.На заняттях.

8.Вивчення іноземних мов.

9. Робочий  день.

10. Домашнє господарство.

11.Вихідний день.

12. Квартира.

13.Меблі.

14.Улюблені страви.

15. Одяг та його роль в житті людини.

16. Запрошення в гості.

17. Здоровий спосіб життя.

18. Хвороби та їх симптоми.

19. Музеї, виставки, ярмарки.

20. Кіно, театр.

21. Преса та телебачення.

22. Спорт, види спорту.

23. Пори року.

24. В магазині.

25. Захист навколишнього середовища.

ІІ Україна – незалежна демократична держава.

1. Україна: географічне положення, клімат.



2.Корисні копалини, економіка України.

3. Державні, релігійні,та народні свята.

4.Культура та мистецтво.

5.Київ та його пам’ятки.

6. Міський транспорт.

7. Україна – незалежна демократична держава. Політичний устрій.

ІІІ Німеччина та німецькомовні країни.

1.Подорож. Подорож за кордон.

2.Митні та прикордонні формальності, обмін грошей.

3. Німеччина. Адміністративно-теріторіальне ділення , політичний устрій.

4. Міста Німеччини. Клімат і географічне положення.

5. Економіка, промисловість та сільське господарство Німеччини.

6. Культура та мистецтво Німеччини.

7. У готелі.

8. Державні, релігійні та народні свята та звичаї німців.

9. Німецькомовні країни: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн.

Граматика

Морфологія

1.Іменник: артикль і рід, відмінки, утворення множини, заперечення kein.

2. Дієслово: теперішній час слабких, сильних та неправильних дієслів, 

наказовий спосіб, зворотні та модальні дієслова, дієслова з відокремлю вальними

та невідокремлювальними префіксами. Складний минулий час (Perfekt), простий 

минулий час (Präteritum), майбутній час (Futurum), давноминулий час 

(Plusquamprfekt). Пасивний стан. Вживання неозначеної форми ( інфінітиву) з 

часткою zu та без zu, інфінітивні групи um…..zu, statt…zu, ohne….zu. Умовний 

спосіб: утворення та вживання.

3. Прикметник: ступені порівняння, відмінювання, поширене означення.

4.Числівник: кількісні та порядкові. Дроби.

5. Прислівник: займенникові прислівники.

6. Прийменник: прийменники з Genitiv, Dativ, Akkusativ.



Синтаксис.

1. Просте речення: порядок слів.

2. Складне речення: порядок слів.

3. Складносурядне речення.

4.  Підрядні речення: додаткові, означальні, умовні, часу, мети, причини, 

допустові.
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Критерії оцінювання тестових вступних випробувань 
абітурієнтів в 200 бальній шкалі 

Кожний  варіант  тестового  вступного  випробування складається  з  20
завдань.  Кожне  правильно  виконане  завдання  оцінюється  в  10  балів.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить
100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей Оцінка (кількість балів)

1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
11 110
12 120
13 130
14 140
15 150
16 160
17 170
18 180
19 190
20 200


