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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму екзамену з іноземної мови розроблено на рівні B1 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів з іноземної мови під час вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра. 

Мета вступного випробування з іноземної мови (німецької)– перевірка 

рівня теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів з іноземної мови і 

формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

основні програмні положення з іноземної мови: «Граматика: 

морфологія», «Граматика: синтаксис», «Орфографія» та лексичний мінімум в 

рамках опрацьованих тем з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням».  

Вступник повинен вміти: 

застосовувати вивчений матеріал та практичні навички під час виконання 

завдань екзаменаційного білета. 

 

3. ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  

Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного 

матеріалу:  

МОРФОЛОГІЯ 

АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий 

артикль. Відмінювання означеного та неозначеного артиклю. 

ІМЕННИК: Рід іменників. Однина і множина іменників. Сильна, 

слабка, жіноча відміна іменників. 

ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. 

Ступені порівняння прикметників. 

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, 

займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників 

ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, 

неозначені займенники. Неозначений, безособовий займенник. 

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. 

Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують 

знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним 

відмінком. 

ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. 

Зворотні дієслова. 

Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I. 
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Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Futurum 

Passiv. 

Наказовий спосіб дієслів. 

Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти 

um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu. 

Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ. 

СИНТАКСИС 

РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени 

речення. Прямий і зворотний порядок слів. 

Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають 

на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і 

сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, 

trotzdem, dann, deshalb. 

Складнопідрядне речення: Підрядні речення додатку (Objektsätze). 

Підрядні речення часу (Temporalsätze). Підрядні речення причини 

(Kausalsätze). Підрядні речення мети (Finalsätze). Підрядні речення місця 

(Lokalsätze). Умовні підрядні речення(Konditionalsätze). Означальні підрядні 

речення (Attributsätze). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Екзамен з іноземної мови проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми екзамену з іноземної мови, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм екзамену з 

іноземної мови. Програми екзамену з іноземної мови оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Екзамен з іноземної мови проводиться у строки, передбачені Правилами 

прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад екзаменів з іноземної мови, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 
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номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня знання 

іноземної мови за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна 

 

1. Бориско Н. Ф., Бессмертная Н. В., Красовская Н. А. Deutsch intensiv 

Интенсивный курс немецкого языка / Н. Ф.Бориско, Н. В. Бессмертная, 

Н. А. Красовская.– К. : А.С.К., 2001. – 396 с. 

2. Драб Н. Л. Deutsche Grammatik mit Losungen [Текст] = Практична 

граматика німецької мови : Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Н. Л. Драб, С. О. Скринька, С. Стаброз. – Вінниця : Нова книга, 

2007. – 280с. 

3. Євгененко Д. А., Білоус О. М, Кучинський Б. В., Білоус О. І. Граматика 

німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для 

студентів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад./ Д. А. Євгененко, О. М 

Білоус, Б. В.Кучинський, О. І. Білоус. – 3-є вид., виправл. та доповн. – 

Вінниця, Нова Книга, 2013 р. – 576 с. 

4. Зав’ялова В. М., Іл’їна Л. В. Практичний курс німецької мови (для 

початківців) / В. М. Зав’ялова, Л. В Іл’їна. – видання виправлене та доповнене 

– ЧеРо ,Москва,1997. 

5. Лімонченко В. О., Стеценко С. А. Посібник з практичної граматики 

німецької мови / В. О. Лімонченко, С. А. Стеценко. – Київ, 1980.  

6. Мамалига Л., Скляр Л. Граматика німецької мови. Морфологія / 

Л. Мамалига, Л. Скляр.– Київ, 1980. 

7. Borisko N. Deutsch ohne Probleme / N. Borisko. – K., 2000 – 512 с. 

 

Додаткова 

8. Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik – Leipzig, 1996. 

9. Urojewa R. M., Kusnezowa O. F. Phonetik und Grammatik der deutschen 

Sprache / R. M. Urojewa, O. F. Kusnezowa. 3 - verbesserte Auflage, M.,2000. 

10. Dreyer, Schmidt. Совершенствуем знание немецкого языка : грамматика с 

упражнениями и ключами / Русская редакция Петренко О.В. – Киев : 

Методика, 1996.  



7 

 

11. Gerhard Helbig, Joachim Buscha. Übungsgrammatik Deutsch. – 

Langenscheidt, 2004. 

Інформаційні ресурси 

1.http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_781.html 

2.http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Satz/Komplex/Funktion/Attribut/index.htm 

3. http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/deutsch-

interaktiv/grammatik/satzgefuege.htm 

4. http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/satz_fin.php 

5. http://de.wiktionary.org/wiki/Satzgef%C3%BCge 

6. http://www.jurati.ru/04_study/dnevn_otd/modul/18.doc 

7. http://www.goethe.de/Z/Jetzt/dejart31/modalverben.htm 

8. http://books.google.ru/books?id=YrRk 

9. http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/page01/page01_11.htm 

 

http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/satz_fin.php
http://de.wiktionary.org/wiki/Satzgef%C3%BCge
http://www.jurati.ru/04_study/dnevn_otd/modul/18.doc
http://www.goethe.de/Z/Jetzt/dejart31/modalverben.htm
http://books.google.ru/books?id=YrRk
http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/page01/page01_11.htm

