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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою вступного випробування з “німецької мови” є перевірка знань і відбір вступників 
для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним  рівнем молодшого спеціаліста при 
прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ “Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Програма містить основні питання з німецької мови та перелік рекомендованої 
літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість 
вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба 
звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для 
вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Gesprächsthemen 

1) Meine Familie 

2) Ich lerne Deutsch / Mein Zukunftsberuf 

3) Meine Schule 

4) Meine Heimatstadt / Mein Heimatsdorf 

5) Ukraine 

6) Kyjiw 

7) Deutschland 

8) Berlin 

9) Berühmte Menschen der Ukraine 

10) Berühmte Menschen Deutschlands 

11) Mein Arbeitstag 

12) Mahlzeiten 

13) Einkäufe 

14) Meine Wohnung 

15) Ukrainische Feiertage 
 

 
 
 
 
 
 



Grammatik 

1) Substantivdeklination 

2) Adjektivdeklination 

3) Pronomen 

4) Präpositionen und Rektion 

5) Imperativ 

6) Imperfekt 

7) Perfekt und Plusquamperfekt 

8) Modalverben 

9) Reflexivverben 

10) Trennbare und untrennbare Präfixe 

11) Ordnungszahlwörter 

12) Komparationsstufen 

13) Negation 

14) Doppelkonjunktionen 

15) Genitivus partitivus 
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Інформаційні ресурси 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюються 
Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника”. 
 
Бали Критерії оцінювання 
10 Оцінка «10» виставляється, якщо відсутні прогалини у висвітленні 

теоретичного питання. 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту здійснено в повній 
мірі. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею, сутність, деталі художнього тексту;  
• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну інформацію;  
• уміти вести діалог за змістом прочитаного тексту 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами;  
• використання лексики оригіналу;  
• звʼязний текст з належними зʼєднуючими фразами. 

9 Оцінка «9» виставляється, якщо відсутні прогалини у висвітленні теоретичного 
питання. 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту здійснено в повній 
мірі. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею, сутність, можливе упущення 1-ї незначної деталі художнього 
тексту;  
• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну інформацію;  
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• уміти вести діалог за змістом прочитаного тексту 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами;  
• використання лексики оригіналу;  
• звʼязний текст з належними зʼєднуючими фразами.  

8 Оцінка «8» виставляється, якщо є певні прогалини у висвітленні теоретичного 
матеріалу. 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту здійснено з 
поодинокими прогалинами. 
• розуміти ідею, сутність, можливе упущення 2-х незначних деталей 
художнього тексту;  
• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну інформацію;  
• уміти вести діалог за змістом прочитаного тексту 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами;  
• використання простішої синонімічної лексики;  
• звʼязне мовлення з належними зʼєднуючими фразами з опорою на текст. 

7 Оцінка «7» виставляється, якщо є певні прогалини у висвітленні теоретичного 
матеріалу. 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту здійснено з 
поодинокими прогалинами. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею, сутність, можливе упущення 3-х незначних деталей 
художнього тексту;   
• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну інформацію;  
• уміти вести діалог за змістом прочитаного тексту 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами;  
• використання простішої синонімічної лексики;  
• звʼязне мовлення з опорою на текст. 

6 Оцінка «6» виставляється, якщо теоретичне питання було розкрито недостатньо 
або поверхнево. 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту здійснено поверхово. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею, сутність, можливе упущення 4-х деталей художнього тексту;   
• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну інформацію;  
• намагатись вести діалог за змістом прочитаного тексту 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами;  
• володіння лексичним мінімумом, передбаченим програмою у повному обсязі;  
• звʼязне мовлення з опорою на текст. 

5 Оцінка «5» виставляється, якщо теоретичне питання було розкрито недостатньо 
або поверхнево. 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту здійснено поверхово. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею твору, можливе упущення 4-х деталей художнього тексту;   
• уміти визначити головну думку тексту, виокремити конкретну інформацію;  
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами;  
• володіння лексичним мінімумом, передбаченим програмою у повному обсязі;  



• логічне викладення змісту з незначним порушенням міжфразового звʼязку. 
4 Оцінка «4» виставляється, якщо суть теоретичного питання не було розкрито; 

Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту не був здійснений 
вступником. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею твору, можливе упущення 5-х деталей художнього тексту;   
• уміти виокремити конкретну інформацію;  
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами із порушеннями;  
• володіння лексичним мінімумом, передбаченим програмою;  
• викладення змісту з порушенням міжфразового звʼязку. 

3 Оцінка «3» виставляється, якщо суть теоретичного питання не було розкрито; 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту не був здійснений 
вступником. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• розуміти ідею твору, можливе упущення 6-х деталей художнього тексту;   
• уміти виокремити конкретну інформацію; 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами із порушеннями;  
• володіння лексичним мінімумом, передбаченим програмою;  
• викладення змісту з суттєвим порушенням міжфразового зв̓ язку. 

2 Оцінка «2» виставляється, якщо суть теоретичного питання не було розкрито; 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту не був здійснений 
вступником. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• вміти читати та перекладати художній текст;   
• в загальних рисах орієнтуватись в прочитаній інформації; 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• володіння граматичними структурами із суттєвими порушеннями;  
• порушення змісту і логіки викладеного матеріалу;  
• викладення змісту з суттєвим порушенням міжфразового зв̓ язку. 

1 Оцінка «1» виставляється, якщо суть теоретичного питання не було розкрито; 
Морфолого-синтаксичний аналіз речень з уривку тексту не був здійснений 
вступником. 
Оцінювання читання художнього тексту: 
• вміти читати та перекладати художній текст із словником 
Оцінювання інтерпретації статті: 
• незадовільне володіння граматичними структурами;  
• тотальне порушення змісту і логіки викладеного матеріалу з суттєвим 
порушенням міжфразового звʼязку. 
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