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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Програму вступного іспиту з німецької мови розроблено за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

 Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

 Мета вступного іспиту – перевірка рівня теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та мають 

право складати вступні іспити згідно з Правилами прийому до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 

2021 році. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 Вступник повинен знати та вміти: 

 Читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі 

сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що 

відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям 

випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не 

перешкоджають розумінню тексту загалом. Оцінюється рівень розуміння 

тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові 

слова та визначати значення не знайомих слів за контекстом.  

 Писати функціональними стилями писемного мовлення в межах, 

визначених програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних 

мов.  

 Володіти усним монологічним та діалогічним мовленням відповідно до 

тематики ситуативного спілкування, передбаченого програмою 

загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов. 

 

3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

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 
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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. 

Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Futurum 

Passiv. 

Наказовий спосіб дієслів. 

Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zuі 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 

Вступний іспит 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 предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за 

проведення вступного випробування, попередньо складає необхідні 

екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм вступних іспитів. 

Програми вступних іспитів оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

 Вступний іспит проводиться у строки, передбачені Правилами прийому 

до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

Розклад вступних іспитів, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 
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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 (у вигляді книжечки 

або ID-картки). 

 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 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 астрономічні 

години (180 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками з відповідного 

конкурсного предмету за наступними критеріями.  

 Вступний іспит оцінюється в діапазоні від 100 до 200 балів. При цьому 

встановлюється така відповідність між кількістю правильних відповідей та 

отриманими балами: 

1 правильна відповідь – 100 балів; 

2 правильні відповіді – 105 балів; 

3 правильні відповіді – 110 балів; 

4 правильні відповіді – 115 балів; 

5 правильних відповідей – 120 балів; 

6 правильних відповідей – 125 балів; 

7 правильних відповідей – 130 балів; 

8 правильних відповідей – 135 балів; 

9 правильних відповідей – 140 балів; 

10 правильних відповідей – 145 балів; 

11 правильних відповідей – 150 балів; 

12 правильних відповідей – 155 балів; 

13 правильних відповідей – 160 балів; 

14 правильних відповідей – 165 балів; 

15 правильних відповідей – 170 балів; 

16 правильних відповідей – 175 балів; 

17 правильних відповідей – 180 балів; 

18 правильних відповідей – 185 балів; 

19 правильних відповідей – 190 балів; 

20 правильних відповідей – 200 балів. 

 Отже, вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

В разі відсутності правильних відповідей виставляється 0 балів, що означає, 

що вступний іспит не складено. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 
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повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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