


Програма вступних іспитів до магістратури базується на типовій Програмі з 

німецької мови для професійного спілкування, яка враховує результати 

національної реформи викладання німецької мови у закладах освіти різних 

рівнів та, беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ЗВО, 

констатує, що мінімально прийнятим рівнем володіння іноземною мовою для  

бакалавра є В1. Критерії цього рівня Типової програми базуються на:

 дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти;

 вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, 

затверджених Міністерством освіти і науки України;

 конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені 

підприємствами, організаціями, інститутами. 

Вихідний рівень В1 для бакалаврів слід розглядати як основу побудови 

змісту вступного іспиту до магістратури. Бакалавр, що має цей рівень, 

повинен бути здатним ефективно спілкуватися німецькою мовою у 

побутовому, соціокультурному та професійному середовищах. 

Іспит проводиться в письмовій формі та містить основні запитання з 

таких розділів:

Лінгвістична компетенція
1. Фонетика 

Звуки мовлення. Творення звуків. Голосні та приголосні звуки. 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і 

літер. Звукове значення літер.

2. Словотвір. Орфографія

Змінювання і творення слів. Словотвірні суфікси, префікси. Основні 

способи словотворення: суфіксальний, префіксальний, префіксально-

суфіксальний, перехід слів з однієї частини мови в іншу. 



3. Морфологія. Синтаксис

Схема стверджувального речення. Формування питальних форм. 

Формування заперечу вальних форм. Конструкція загальних, 

спеціальних, альтернативних, розділових питань. Конструкція питань до 

підмета чи його означення.

Дієвідміна дієслова sein в Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I. 

Невизначено-особові та безособові речення. 

Прийменники часу, місця та напрямку.

Використання часів Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I.

Пасивний стан.

Модальні дієслова та їх еквіваленти.

Іменник. Утворення множини іменників. Артикль.

Прикметик. Утворення ступенів порівняння прикметників. 

Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дроби.

Займенники. Неозначені та заперечні займенники. Особові та присвійні 

займенники. Вказівні займенники. Відносні займенники.

Узгодження часів. Пряма та непряма мова.

Умовні речення.

Інфінітив. Iнфінітивний зворот. Інфінітивні групи.

Дієприкметник. Поширене означення.

Умовний спосіб (Konjunktiv).

Соціокультурна компетенція
Привітання. Прощання. Знайомство. Місто. Як спитати дорогу. Погода. 

Час. Запрошення. Зовнішність та характер. Телефон. Покупки. Спорт, хобі, 

вільний час. Університетське життя.  Аеропорт, залізничний вокзал. На борту 

літака, судна, в поїзді та ін. В готелі, ресторані, банку, на пошті тощо. 

Реєстрація і виписка з готелю. Запит інформації, попереднє замовлення та 

бронювання. Здійснення формальностей під час подорожі (напр., 

проходження митного і паспортного контролю). Знаходження та вміння 



користуватися інформацією, необхідної під час подорожі (розклади, об’яви, 

Інтернет-сторінки). Обробка кореспонденції та відповідь на телефонні 

дзвінки. Культурні відмінності.

Критерії оцінювання знань

Вступний іспит до магістратури з німецької мови включає 75 завдань: 

50 з них – контроль сформованості лексико-граматичних навичок, 25 – 

контроль сформованості соціокультурної компетенції. 

Одна правильна відповідь на питання 1–50 оцінюється 1 балом, 

правильна відповідь на питання 51–75 оцінюється у 2 бали. Таким чином 

максимальна сума балів, що може одержати кандидат за результатами іспиту, 

складає 100 балів, а мінімальна – 0 балів. Прохідний бал до магістратури 

становить 60 балів і вище.

Оцінювання письмового іспиту з німецької мови проводиться згідно з 

критеріями та системою оцінки знань, що наведені у табл. 1, 2.

Таблиця 1. 
Критерії оцінювання знань кандидатів до вступу у магістратуру з 

німецької мови

Бали, що отримані кандидатом за 

відповідь

Кількість правильних відповідей

100 100 правильних відповідей

99 99 правильних відповідей

98 98 правильних відповідей

97 97 правильних відповідей

…. ….

60 60 правильних відповідей



Таблиця 2.
Система оцінки знань кандидатів до вступу у магістратуру з німецької 

мови

За шкалою ECTS За національною шкалою
За шкалою навчального 

закладу

A Відмінно 90-100

BC Добре 75-89

DE Задовільно 60-75

F Незадовільно 59 і нижче


