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ОДЕСА – 2021 



ЦІЛІ 
 

Програма іспиту розрахована на перевірку досягнення Рівня володіння 

мовою (Далі – РВМ) В2, який є стандартом для ступеня бакалавра. 

Програма відповідає широкому колу потреб адміністрації ВНЗ, 

факультетів, кафедр та окремих студентів. 

Навчальні цілі, описані Програмою, визначаються національним 

освітньо-кваліфікаційним стандартом для бакалаврів та узгоджуються із 
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (Далі – ЗЄР). Вони 

відповідають потребам майбутніх спеціалістів та очікуванням суспільства. 

Навчальні цілі для перевіряємого РВМ В2 є типовими за характером і 
переносяться на різні спеціалізації. 

Вони включають у себе професійні комунікативні компетенції, які 
складаються із загальних мовленнєвих/навчальних умінь, мовних знань, 

соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. РВМ (Рівні Володіння Мовою): глобальна шкала за ЗЄР1     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. 

ред.  укр. вид. д.педаг.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003, с. 24  



ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ 
 

Зміст програми створює умови для перевірки досягнення студентами 

РВМ В2, як цього вимагає ступінь бакалавра.  

Такий РВМ забезпечує академічну і професійну мобільність студентів, 

дозволяє випускникам ВНЗ компетентно функціонувати у професійному й 

академічному контекстах та забезпечує їм базу для навчання упродовж 

усього життя. 

Такий зміст також передбачає подальший рух у напрямі РВМ С1 для 

здобуття ступеня магістра, спеціалізація якого вимагає більш високого РВМ. 

Зміст програми іспиту спрямований на оцінювання професійної 
комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є 
специфічною для академічного і професійного середовища.  

Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції 
(мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної 
компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з 
навчанням та роботою. 

Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до 

здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, 
і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і 
спеціалізацією. 

 

Мовленнєві вміння визначаються й інтегруються відповідно до 

мовної поведінки, яка є специфічною для сфер і ситуацій, пов’язаних із 
навчанням та спеціалізацією. Незалежно від сукупності екстралінгвістичних 

аспектів, пріоритет надається тим із них, які є більш важливими у даній 

ситуації. 
Так, наприклад, уміння робити презентації включають у себе усі 

чотири мовленнєві вміння. У цьому випадку вміння говорити має пріоритет 

над вміннями слухати, читати і писати.  

Проте коли йдеться про листування, вміння читати й писати набувають 

першочергового значення. 

Посередницькі вміння є необхідними там, де “користувач мовою 

покликаний не виражати свої власні думки, а просто діяти як посередник між 

співрозмовниками, неспроможними зрозуміти один одного прямо.” 2 

Посередництво може охоплювати такі види діяльності як усний та 

письмовий переклад, а також резюмування та переказ текстів тією ж мовою і 
таке інше.  

 

Лінгвістичні компетенції як знання та вміння використовувати мовні 
одиниці складаються з лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, 
орфографічної та орфоепічної компетенцій. 

                                                 
2  Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. 

ред.  укр. вид. д.педаг.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003, с. 87 



 

: Лексична компетенція як складник лінгвістичної компетенції 
складається із лексичних та граматичних елементів. На вибір лексичних 

елементів впливають академічні та/або професійні сфери і ситуації, в яких 

вони мають вживатися, тому підбір лексики може у значній мірі різнитися в 

окремих пакетах завдань. 

: Граматична компетенція як знання та вміння користуватися 

граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм 

виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, 
необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, 

пов’язаним із навчанням і спеціалізацією 

Хоча викладання/вивчення Англійської мови професійного спілкування (далі 
–АМПС) зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не 

виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у 

навчальному контексті. 
: Семантична компетенція, яка розглядає здатність студента 

усвідомлювати й контролювати організацію змісту, інтегрується у розвиток 

мовленнєвої комунікативної компетенції, оскільки питання змісту посідають 

центральне місце в комунікації. Відношення слова до його загального 

контексту, внутрішньолексичні зв’язки, значення граматичних елементів, 

категорій, структур та процесів, такі логічні зв’язки як наслідковість, 

пресупозиція, імплікативність мають велике значення в розумінні та 

продукуванні дискурсу в АМПС. 

: Фонологічна, орфографічна та орфоепічна компетенції формуються 

лише настільки, наскільки це є необхідним для усної та письмової 
комунікації в рамках академічного й професійного середовища, що 

відповідає РВМ В2. 

 

Соціокультурна компетенція як невід’ємна частина змісту програми 

АМПС спрямована на розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів 

культури і мовної поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє 
розвитку вмінь, характерних для поведінки в різних культурних і 
професійних ситуаціях, та реагування на 

них. 

 

Професійна комунікативна компетенція формується у студентів різних 

спеціальностей для реальних академічних та професійних сфер і ситуацій. 

Такі загальні сфери й ситуації не описуються у Програмі, оскільки вони 

мають бути визначені для окремих спеціальностей користувачів Програми. 

 

Уніфікованого змісту іспиту, стосовно цього типу компетенцій не 
існує, що пояснюєтьсяa фаховою різноманітністю студентів.  

 

 

 



ЗНАННЯ 

Для успішного складання іспиту абітурієнт повинен володіти 

наступними знаннями: 

Ф о н е т и к а 

Загальні відомості про звуковий склад і орфографію німецької мови. Звук і 
буква. Фонетична транскрипція. Німецький алфавіт. Основні знаки 

фонетичної транскрипції для позначення німецьких букв. Особливості 
німецьких голосних і приголосних звуків у порівнянні з українськими 

звуками. Основні правила читання в німецькій мові. Звуки.  Дифтонги : ei, 

ai, ay, ey, eu, äu. Редуковане „r“ Papier, Peter, Oktober.   

Читання буквосполучень: tsch, sch, ch, ng, nk, sh, ts, tz, tion. Наголос. 

Словесний наголос. Фразовий наголос. Логічний наголос. Смислова група. 

Інтонація. Інтонаційні особливості німецького речення. 

Г р а м а т и к а 

Словотворення. Основні засоби словотворення в німецькій мові. 
Найуживаніші суфікси та їх значення.  

Суфікси іменників: m Student : f Studentin, m Tisch : m Tischler,               m 

Freund :  f Freundschaft, frei : f Freiheit, freundlich – f Freundlichkeit, f Arbeit 

: m Arbeiter, lehren :  m Lehrer, Odessa : m Odessaer :                     f 

Odessaerin. 

Суфікси прикметників: m Freund : freundlich, m Pole : Polnisch, n Jahr 

: Jährlich, f Stadt : städtisch. 

Die Deklination der Adjektive. 

Прислівник :  wiederholen : wiederholt, m Morgen : morgens, auffallen :  

auffallend, öfters, höchstens, täglich, vorwärts, teilweise. 

Суфікси числівників : sieben : der, das, die, siebte, zwanzig : der, das, die 

zwanzigste. 

Словоскладення. m Student : m Umtausch : m Studentenumtausch,              m 

Raum : f Fahrt :  f Raumfahrt,  m Tag : f Ordnung : f Tagesordnung. 

М о р ф о л о г і я . Частини мови. 

Іменник. Загальні властивості. Класифікація іменників. Число іменників: f 

Studentin : Studentinnen, m Schreiner : Schreiner,                    f Versammlung : 

Versammlungen. Особливі випадки утворення множини іменників:  m Park : 

Parks, m Mann : Männer, m Seemann : Seeleute, m Fachmann : Fachleute.  

Обчислювальні та необчислювальні іменники:  n Buch : Bücher, die Beere : 

Beeren, der Pilz : Pilze. Відмінок іменників в німецькій мові: називний, 

родовий, давальний, знахідний. Система вираження відмінкових відношень в 

німецькій мові в порівнянні з українською відмінковою системою. 

Вираження відмінкових відношень в німецькій мові за допомогою 

прийменників : sich unterscheiden durch A., sich freuen über A, sich freuen auf 



A, sich interessieren für A. 

Артикль. Загальні властивості. Основне значення артиклів. Вживання 

неозначеного артикля. Das ist eine frische gelbe Rose. Das ist ein schöner 

Couchtisch. Ich will ein großes Schlafzimmer kaufen. Er hat nur ein deutsch-

ukrainisches Wörterbuch. Wir haben nur eine Bluse in  

Ihner Größe. Відсутність артиклів перед обчислювальними іменниками. Das 

ist eine Deutsche und Deutsche sind immer pünklich.  

Злиття артикля з прийменником: an, bei, in, von, zu+dem-am, beim, im, vom, 

zum an, auf, für, hinter, über, um+das-ans, aufs, furs, hinters, übers, ums, zu+der-

zur. Вживання артиклів з не обчислювальними іменниками. Das ist eine 

schöne flotte Müsik. Diese Musik gefällt mir ganz gut. Артикль з власними 

іменами: Der Stille Ozean, der Dnipro, der Irak, der Iran, die Niederlande, die 

USA, der Moskauer Kreml, die Ukraine. 

Прикметник. Загальні властивості. Ступені порівняння прикметників. 

Утворення ступенів порівняння прикметників за допомогою суфіксів:  -er, 

(e)st  : schön : schöner : am schönsten; kalt : kälter : am kältesten. Der 

kälteste Tag in dieser Woche. Das ist das größte Stadion in unserer Stadt. Der 

Koffer ist ebenso schwer wie das Handgepäck. Die Handtasche ist nicht so schwer 

wie die Einkaufstasche. Die Tochter ist schöner als die Mutter.    

Утворення ступенів порівняння прикметників не за загальними 

правилами: 

hoch 

: 
höher : am höchsten 

nah : näher : am nächsten 

teuer 

: 
teurer : am teuersten 

gut : besser : am besten 

gern 

: 
lieber : am liebsten 

viel : mehr : am meisten 

oft : 

öfter : 

häufiger 

: 

am häufigsfen 

bald : eher : am ehesten 
 

Переклад українською мовою порівняльних речень, які мають je...desto, 

je...um so. 

Je älter el wird, um so vernünftiger wird er auch. 

Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові 
числівники. Написання і читання дат, позначення часу. Ich hätte gern 250g 

(zweihundertfünfzig Gramm) Käse. Mein Freund studiert im 3.(dritten) Semester. 

Man schrieb das Jahr 1941 (neunzehnhunderteinundvierzig). Das Reisegepäck 

wog 1234kg (eintausendzweihundert-vierunddreißig kilo). Es ist (ein) Viertel nach 

sieben. Es ist fünf vor halb acht. Es ist drei Viertel acht. 



Займенник. Особові займенники, присвійні займенники, вказівні 
займенники, питальні займенники: Ich, du, er, sie, wir, ihr, sie, Sie, mein, dein, 

sein, ihr, unser, euer, dieser, jener, dieses, jenes, diejenige, derjenige wofür, woran, 

worauf, worüber.  

Дієслово.  Особові та не особові форми дієслова. Сильні та слабкі дієслова в 

німецькій мові. Часові форми дієслова: активний стан − Präsens, Imperfekt, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur. Пасивний стан − Präsens Passiv, Imperfekt 

Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futur Passiv. Особливості 
вживання і перекладу пасивного стану в німецькій мові. Дієслова з 
давальним і знахідним відмінком. Допоміжні дієслова: haben, sein, werden та 

їх функції. 
Інфінітив. Інфінітив з модальними дієсловами.  

Дієприкметник. Загальні поняття про дієприкметник. Значення 

дієприкметників − Partizip I або Partizip II. 

Модальні дієслова. können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. Infinitiv 

Passiv з модальними дієсловами. 

Прислівник. Загальні властивості. Ступені порівняння прислівників. 

Прийменник. Загальні властивості. Відповідність німецьких прийменників 

українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному. 
Сполучник. Визначення та класифікація. Сурядні сполучники. Підрядні 
сполучники.  

С и н т а к с и с 

Речення. Розповідні речення. Головні члени речення: підмет і присудок 

Узгодження присудка з підметом. Порядок слів у розповідному 

стверджувальному реченні. Питальні речення. Безособові речення: es donnert 

und blitzt, es wird gleich regnen. Складносурядне речення. Складнопідрядне 

речення . Т и п и  п і д -          р я д н и х  р е ч е н ь :  

підметові, означальні, обставинні (підрядні речення часу, місця, способу дії 
або порівняння, причини, мети, наслідку, підрядні допустові, підрядні 
умовні). 

Узгодження часів. Пряма і непряма мова. Правила перетворення 

прямої мови в непряму. Запитання в непрямій мові. Наказові речення в 

непрямій мові. 

 

Робота   над  текстом 

Аналіз і переклад як  засоби розуміння тексту. Два види 

словосполучень.   Формальні показники іменних словосполучень. Дієслова 

та дієслівні словосполучення в реченні їх ознаки. 

Словник як засіб розуміння тексту. Визначення вихідної форми слова . 

Виписування слів та їх значень. 

Знаходження значення словосполучення, групового прийменника, 

складеного сполучника 

Реферування оригінальної літератури з фаху німецькою мовою. 



Реферативний  переклад оригінальних текстів з фаху з німецької мови  

на українську 

Анотування оригінальної літератури з фаху німецькою мовою. 

Анотаційний переклад оригінальних текстів з фаху з німецької мови  

на українську. 
Деякі лексичні проблеми перекладу. Значення лексики для правильного 

розуміння тексту Слова, які означають суспільно-політичні та наукові 
поняття. Слова, які означають як загальні поняття, так і поняття спеціального 

характеру. Багатозначність слів. Уточнення значення слів у контексті. 
Вибір значення слова в залежності від характеру тексту, що 

перекладається. 

Особливості перекладу заголовків наукових  статей,  книг  і заголовків   

газетно-інформаційного тексту. 
Омоніми 

Синоніми та антоніми 

Переклад фразеологічних сполучень та ідіоматичних виразів. 

Використання при перекладі додаткових лексичних засобів (описовий 

переклад німецького слова). 

         Переклад   німецького   словосполучення   одним   українським   словом   

або терміном (виключення слів при перекладі). 
 

 

ВМІННЯ 

 
Для успішного складання іспиту на відповідність знань та вмінь РВМ 

B2, згідно з ЗЄР3, абітурієнт повинен : 

 

Загальне усне мовлення (монологічне) 4 

• давати чіткі, систематично розгорнуті описи та презентації з відповідним 

виділенням головних положень та релевантними допоміжними деталями. 

• давати чіткі, детальні описи та презентації широкого ряду предметів, які 
стосуються його/її кола інтересів, викладаючи та аргументуючи 

думки/погляди з додатковими положеннями та відповідними прикладами. 

 

Монологічне мовлення: опис, розповідь 5 

• робити чіткі, детальні описи широкого кола об'єктів, пов'язаних із своєю 

сферою інтересів. 

 

Монологічне мовлення: аргументація (напр. у дебатах) 6 

• послідовно розвивати аргументацію, підкреслюючи належним чином 

                                                 
3  Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Наук. ред.  укр. 

вид. д.педаг.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003, с. 58 - 125. 
4  те саме, с. 58 
5  те саме, с. 59 
6  те саме, с. 59 



основні положення там, де це потрібно, з відповідними додатковими 

деталями. 

• розвинути досить об'ємну чітку аргументацію, викладаючи і підтримуючи 

свої точки зору, з додатковими аргументами та відповідними прикладами. 

• побудувати ланцюжок міркувань. 

• пояснити точку зору на основні положення теми, наводячи різні аргументи 

"за" і "проти". 

 

Публічні виступи 7  

• публічно висловлюватись на найбільш загальні теми з таким ступенем 

точності, швидкості та спонтанності, що не спричиняє утруднень або 

незручностей слухачеві. 
 

Звернення до аудиторії 8 
• зробити чітку, послідовно розвинену презентацію з 

підкреслюванням значущих моментів та відповідними 

додатковими деталями. 

• спонтанно висловлюватись на основі підготовленого тексту і 
розвивати цікаві положення, висунуті слухачами аудиторії, часто 

демонструючи помітну швидкість та легкість вираження. 

 

Загальне писемне мовлення 9 

• писати зрозумілі, детальні тексти на ряд знайомих тем у межах своєї 
сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з 
певної кількості джерел. 

 

Творче письмо 10 

• писати чіткі, детальні описи дійсних або уявних подій чи вражень, 

виділяючи зв'язки між думками у вигляді чіткого зв'язного тексту і 
дотримуючись прийнятих умовностей відповідного жанру. 

• писати чіткі, детальні описи на різні теми, що стосуються його/її 
інтересів. 

• написати огляд фільму, книги або п'єси. 

 

Доповіді і твори/есе 11 

• написати твір або доповідь з послідовно розгорнутою аргументацією, 

належним чином підкреслюючи значущі думки та наводячи відповідні 
допоміжні деталі.  

• оцінити різні думки або шляхи вирішення проблеми. 
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• написати повідомлення або твір з розвиненою аргументацією, 

наводячи докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи 

переваги і недоліки різних варіантів.  

• узагальнити інформацію та аргументи з певної кількості джерел. 

 

Планування 12 

• планувати те, що потрібно сказати, і засоби для цього, враховуючи 

вплив на реципієнта/-ів. 

 

Компенсування 13 

• вживати інакомовлення та перефразування, щоб закрити прогалини 

словника та граматики. 

 

Контроль і корекція 14 

• коригувати промахи та помилки, якщо він/вона їх усвідомлює, або 

якщо помилки призводять до нерозуміння. 

• помічати "улюблені помилки" і свідомо контролювати мовлення з 
метою їх уникнення. 

 

Загальне слухання 15 

• розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як на близькі, 
так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в особистому, 
суспільному, академічному або професійному житті. Лише 

надзвичайний фоновий шум, неадекватна структура висловлювання 

та/або вживання ідіоматизмів впливає на здатність розуміти. 

• розуміти головні думки мовлення, складного у змістовому та 

лінгвістичному планах, як на конкретні, так і на абстрактні теми, 

оформленого нормативною вимовою, у тому числі - технічні дискусії з 
її/його спеціальності. 

• розуміти розгорнуте мовлення, складні лінії аргументації за умови, що 

тема досить знайома і напрям розмови позначається ознаками 

експліцитно. 

 

Розуміння розмови (діалогічного мовлення) носіїв мови 16 

• розуміти пожвавлену розмову носіїв мови. 

• з певним зусиллям "вловити" багато зі сказаного навколо нього/неї, але 

може вважати для себе важким стати активним учасником дискусії з 
кількома носіями мови, які ніяк не змінюють свого мовлення. 
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Слухання в ролі члена живої розмови 17 

• зрозуміти основне з лекцій, розмов і доповідей та інших форм 

академічної/ професійної презентації, які за змістом і лінгвістично є 
складними. 

 

Слухання оголошень та інструкцій 18 

• розуміти повідомлення й оголошення на конкретні та абстрактні теми, 

мовлення яких нормативне. 

 

Слухання радіо та аудіозаписів 19 

• розуміти записи нормативного мовлення, яке здебільшого 

зустрічається в суспільному, професійному або академічному житті, і 
визначати погляди і ставлення мовця так само добре, як і зміст 

інформації. 
• розуміти більшість документальних радіопередач та більшість інших 

записаних або трансльованих аудіоматеріалів, мовлення яких 

нормативне, і може визначити настрій, тон мовця тощо. 

 

Загальне читання  20 

• читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи стиль і 
швидкість читання до різних текстів і цілей, і вибірково 

використовуючи відповідні довідкові джерела. Має широкий активний 

словниковий запас читання, але може відчувати деякі утруднення при 

зустрічі з маловживаними ідіомами. 

 

Читання з метою орієнтації 21 

• швидко переглянути довгий і складний текст, знаходячи потрібні йому 

деталі. 
• швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, 

повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи 

потрібне більш уважне їх вивчення. 

 

Читання кореспонденції 22 

• читати кореспонденцію, пов'язану із своєю сферою інтересів, відразу 

схоплюючи найсуттєвіше. 

 

Читання з метою орієнтації 23 

• швидко переглянути довгий і складний текст, знаходячи потрібні йому 
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деталі. 
• швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, 

повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи 

потрібне більш уважне їх вивчення. 

 

Читання для отримання інформації та аргументації 24 

• вилучати інформацію, думки і точки зору з вузькоспеціальних 

джерел у межах своєї сфери.  

• розуміти спеціальні статті поза своїм полем діяльності за умови, 

якщо можна інколи користуватись словником для підтвердження 

своєї інтерпретації сприйнятої термінології. 
• розуміти статті та доповіді, що стосуються сучасних проблем, в 

яких автори мають особливі погляди. 

 

Читання інструкцій 25 

• розуміти довгі, складні інструкції у своїй сфері, у тому числі деталі про 

умови або застереження, якщо є можливість перечитати важкі місця. 

 

Перегляд телепрограм і фільмів 26 

• розуміти більшість теленовин і передач про поточні справи. 

• розуміти документалістику, живі інтерв'ю, ток-шоу, ігри та більшість 

фільмів на нормативному мовленні. 
 

Ідентифікації сигналів та їх узагальнення (усне і писемне мовлення) 27 

• застосовувати різноманітні стратегії, щоб досягти розуміння, у тому числі 
слухання з розумінням основного змісту; перевірку розуміння за допомогою 

контекстуальних віх (clues). 

 

Загальне усне спілкування (діалогічне мовлення) 28  

• користуватись мовою вільно, правильно й ефективно, в широкому 

діапазоні загальних, академічних, професійних тем про дозвілля, чітко 

позначаючи зв'язки між ідеями.  

• спонтанно спілкуватись, добре контролюючи граматичний аспект, без 
жодних ознак необхідності обмеження того, що він/вона хоче сказати, 

приймаючи стиль мовлення залежно від обставин. 

• спілкуватись настільки вільно і спонтанно, що це дозволяє здійснювати 

регулярну інтеракцію та підтримувати стосунки з носіями мови без жодних 

утруднень/незручностей для кожної сторони.  

• виділити особисте значення подій та вражень, висловлюючись "за" і чітко 
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підтримуючи певні погляди, наводячи відповідні пояснення та аргументи. 

 

Розуміння носія мови у ролі співрозмовника 29 

• детально розуміти, що сказано йому/їй на нормативному усному мовленні 
навіть в умовах шуму. 
 

Бесіда 30 

• впевнено брати участь у бесіді на найбільш знайомі теми, навіть у 

шумному оточенні. 
• підтримувати стосунки з носіями мови, не викликаючи в них іронічної 

посмішки і не дратуючиїх ненавмисне, не змушуючи їх поводитись інакше, 

ніж у стосунках з носієм мови. 

• виражати різні ступені емоційного стану і підкреслювати особистіше 

значення подій та вражень. 

 

Неформальна бесіда/дискусія (з друзями) 31 

• підтримувати жваву бесіду з носіями мови. 

• досить точно виражати свої думки і погляди, наводити свої та 

переконливо реагувати на складні аргументації інших. 

• брати активну участь у неформальній бесіді зі знайомим контекстом, 

коментувати, чітко висловлювати свою точку зору, оцінювати альтернативні 
пропозиції, висувати гіпотези й реагувати на них. 

• з деякими зусиллями зрозуміти більшість із того, що говориться при 

ньому/ній у дискусії, проте вважати надто складним успішно взяти участь у 

бесіді/дискусії з носіями мови, які абсолютно не змінюють свого мовлення. 

• висловлюватись "за" і захищати свої погляди в дискусії, наводячи 

відповідні пояснення, аргументи й коментарі. 
 

Формальна дискусія і збори 32 

• впоратись з пожвавленою дискусією, правильно визначаючи аргументи 

"за" і "проти" певних точок зору. 
• чітко виражати свої ідеї та погляди, переконливо презентувати й 

реагувати на складні лінії аргументації. 
• брати активну участь у звичній та незвичній формальній дискусії. 
• розуміти дискусії на теми, пов'язані з його/її сферою, детально 

розуміти думки, виділені мовцем.  

• вести бесіди, викладати свою думку й захищати її, оцінювати 

альтернативні пропозиції та висувати гіпотези й реагувати на гіпотези інших. 
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Цілеспрямована співпраця (напр., ремонт автомобіля, обговорення 

документа, організація події) 33 

• повністю розуміти детальні інструкції. 
• допомагати у процесі роботи, запрошуючи інших приєднатись до неї, 

висловити свою думку і т.д. 

• чітко підкреслити основне положення або проблему, обговорюючи 

причини або наслідки, зважуючи переваги та недоліки різних підходів. 

 

Трансакції для отримання товарів і послуг 34 

• впоратись з лінгвістичними проблемами, щоб прийти до рішення в 

суперечці щодо, наприклад, недійсного проїзного документа, фінансового 

відшкодування за пошкодження у квартирі, за звинувачення у спричиненні 
нещасного випадку. 

• вимагати компенсацію, вживаючи переконливу лексику, щоб досягти 

задоволення вимоги і чітко встановити межі будь-яких поступок, які він/вона 

готовий/а зробити. 

• пояснити проблему, що виникла, і домогтися, щоб той, хто надає 
послугу/клієнт, змушений був зробити поступку.  
 

Обмін інформацією 35 

• розуміти й обмінюватись складною інформацією та порадами на теми 

широкого діапазону, що пов'язані з його/її професійними обов'язками. 

• правильно передавати інформацію. 

• робити чіткі, детальні описи того, як виконати дію/процедуру. 
• узагальнювати і підсумовувати інформацію й аргументи з кількох 

джерел. 

 

Надання та отримання інтерв'ю 36 

• проводити ефективне, вільне інтерв'ю, спонтанно відштовхуючись від 

підготовлених запитань, адекватно сприймаючи та реагуючи на цікаві 
відповіді. 

• брати ініціативу в інтерв'ю, формулювати й розвивати ідеї/думки з 
незначною допомогою або "підштовхуванням", натяками з боку того, хто 

бере інтерв'ю. 

 

Загальне писемне спілкування 37 

• ефективно викладати на письмі новини та погляди і сприймати, 

відповідно, писемний виклад інших. 
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Записки, повідомлення, заповнення формулярів 38 

• приймати повідомлення із запитаннями, поясненнями проблем. 

 

Вступ до розмови 39 

• належним чином вступати до дискусії, застосовуючи для цього 

відповідні мовні засоби. 

• ініціювати, підтримувати та завершувати свою репліку належним 

чином у свою чергу. 
• ініціювати спілкування, виступати у свою чергу, як належить, та 

завершувати розмову, коли їй/йому це потрібно, хоча й він/вона не завжди 

може це зробити "елегантно". 

• застосовувати кліше та звороти (напр., "That's a difficult question to 

answer" - "На це запитання важко відповісти"), щоб виграти час і вступити до 

розмови, сформулювавши те, що хотілось сказати. 
 

Співпраця 40 

• здійснювати зворотний зв'язок та висловлювати твердження і 
пропозиції і таким чином сприяти розвитку дискусії. 

• сприяти розгортанню розмови на знайомі теми, підтверджуючи 

розуміння, запрошуючи до неї інших і т.д. 
 

Запит роз'яснення 41 

• ставити додаткові запитання, щоб перевірити, чи так він/вона розуміє 

те, що хоче сказати мовець, та отримати роз'яснення двозначних місць. 
 

Конспектування (лекцій, семінарів і т.д.) 42 

• розуміти чітко структуровану лекцію на знайому тему і робити записи 

пунктів, які він вважає важливими, навіть якщо він/вона концентрується 

здебільшого власне на словах і, як наслідок, пропускає деяку інформацію. 
 

Робота з текстом 43 

• узагальнити широкий спектр фактичних і художніх текстів, 

коментуючи їх та обговорюючи протилежні точки зору і головні теми. 

• узагальнити уривки з періодичних статей, інтерв'ю та документальних 

матеріалів, що містять певні погляди, аргументи і дискусії. 
• резюмувати сюжет або окремі події фільму чи п'єси. 

 

Загальний лінгвістичний діапазон 44 

• ясно виразитись, не маючи потреби в обмеженні того, що хоче сказати. 
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Лексичний діапазон 45 

• Вільно володіє лексикою на найбільш загальні теми та теми, пов'язані з 
йогоЛї сферою діяльності.  

• варіювати формулювання, щоб уникнути частих повторів, проте 

лексичні помилки можуть спричиняти невпевненість та інакомовлення. 
 

Граматична правильність 46 

• Належний граматичний контроль; випадкові помилки або 

несистематичні огріхи та незначні порушення у структурі речення все ж 

інколи трапляються, проте рідко, і до того ж вони часто виправляються при 

поверненні назад. 
 

Фонологічний контроль 47 

• Володіє чіткою, природною вимовою та інтонацією. 
 

Орфографічний контроль 48 

• продукувати чітке, змістовне, об'ємне писемне мовлення з належним 

послідовним плануванням та розбивкою на абзаци. 

• Спелінг і пунктуація досить правильні, проте може спостерігатися 

вплив рідної мови. 
 

Соціолінгвістична відповідність 49 

• висловлюватись упевнено, чітко і ввічливо у формальному та 

неформальному реєстрах, адекватно ситуації та особистості співрозмовника. 

• з певним зусиллям розуміти і брати участь в групових 

дискусіях/бесідах, навіть коли мова швидка й розмовна. 

• підтримувати стосунки з носіями мови без того, щоб ненавмисне їх 

розсмішити, роздратувати, або змусити поводитись інакше, ніж вони 

поводились би з носієм мови. 

• висловлюватись відповідно до ситуації та уникати грубих помилок при 

формулюванні. 
 

Гнучкість 50 

• привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до 

ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від 

обставин. 

• пристосовуватись до змін напряму, стилю та поставлених акцентів, які 
звичайно відбуваються в розмові. 

• варіювати формулювання того, що він/вона хоче сказати. 
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Дотримання правил ведення бесіди 51 

• належним чином вступати в дискусію/бесіду, використовуючи для 

цього відповідні мовленнєві засоби.  

• належним чином починати, підтримувати та закінчувати 

висловлювання, ефективно дотримуючись правил ведення бесіди. 

• ініціювати висловлювання, вступати відповідно до своєї черги та 

закінчувати розмову, коли їй/йому це потрібно, хоча не завжди може це 

зробити елегантно. 

• використовувати готові фрази (напр., That's a difficult question to 

answer/На це запитання важко відповісти), щоб виграти час і вступити до 

бесіди тоді, коли сформулює те, що хоче сказати. 

 

Розгортання теми 52 

• розвивати чіткий опис або розповідь, аргументуючи й захищаючи 

власні погляди, наводячи відповідні деталі та приклади. 

 

Зв'язність і злитність 53 

• ефективно використовувати різноманітні засоби/слова зв'язку, щоб 

чітко позначити вид зв'язків між думками. 

• використовувати обмежену кількість схем зв'язку, щоб пов'язати свої 
висловлювання у чітке, зв'язне мовлення, хоча у довгих репліках 

можуть бути деякі "перескакування". 

 

Швидкість мовлення 54 

• висловлюватись спонтанно, часто виявляючи значну швидкість і 
легкість вираження думок навіть у довгих складних відрізках 

мовлення. 

• продукувати мовленнєві відрізки у досить рівному темпі; хоча може 

вагатися при підборі структур та виразів і робити при цьому декілька 

помітних довгих пауз.  
• спілкуватися з достатнім ступенем швидкості та спонтанності, що 

дозволяє реалізувати систематичні інтеракції з носіями мови без 
утруднень для жодної із сторін. 

 

Точність висловлювання 55 

• впевнено передавати детальну інформацію. 

• пояснити головні положення ідеї або проблеми з достатньою точністю. 

• передавати просту послідовну інформацію, пов'язану з найближчими 
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потребами, підкреслюючи те, що він/вона вважає найважливішим. 

• виразити головну думку, яку він/вона хоче пояснити. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ІСПИТУ 
 

Іспит проводиться у письмовій формі у форматі розгорнутої відповіді на 

питання, сформульовані в індивідуальному екзаменаційному білеті, що його 

обирає студент, та у відповідному додатку до нього, який містить текст 

практичного завдання. 

Пакети екзаменаційних білетів і завдань формуються окремо за кожною 

спеціальністю, з розрахунку N + 5 білетів, відносно чисельності тих, що 

зареєструвались на іспит.  
Час, якій відведено для виконання практичних завдань, дорівнює 80 

хвилинам.  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ ТА ЗАВДАННЯ 

Екзаменаційний білет містить 3 завдання: 

1. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ за ФАХОВОЮ 

ТЕМАТИКОЮ (прибл. 1,000 друкованих знаків) 

2. ПИСЬМОВА ПЕРЕДАЧА ЗМІСТ / РЕФЕРУВАННЯ 

ФРАГМЕНТУ ПОВІДОМЛЕННЯ з ІНШОМОВНОГО 

ДРУКОВАНОГО або ІНТЕРНЕТ - ВИДАННЯ за СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОЮ ТЕМАТИКОЮ 

(прибл. 500 друкованих знаків) 

3. ПИСЬМОВИЙ ТВІР НА ЗАДАНУ ТЕМУ 

(не менш ніж 120 слів) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером в 

рамках Болонського процесу, то очікується, що українські ВНЗ будуть 

здійснювати навчальний процес відповідно до європейських стандартів 

володіння мовою. Враховуючи результати національної реформи викладання 

англійської мови у загальноосвітніх школах та беручи до уваги міжнародну 

практику мовної освіти у ВНЗ, констатуючи, що мінімально прийнятний 

РВМ для бакалавра є В2 (Незалежний користувач), Програма  визначає 
наступні загальні та спеціфічні критерії, які для цього рівня базуються на: 

• дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з 



мовної освіти (2001 р.); 

• вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, 

затверджених Міністерством освіти і науки України; 

• конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені 
підприємствами, організаціями, інститутами; 

• результатах загальнонаціонального дослідження викладання АМПС (2004 

р.) та опитування фахівців, викладачів і студентів ВНЗ. 

 

Мовна компетенція тих, що складають іспит  перевіряється відповідно до 

стандартів досягнень, складених на базі Галузевих стандартів вищої освіти з 
посиланнями на дескриптори рівня В2 ЗЄР (2001 р.), - разом з усіма іншими 

професійними вміннями, студент повинен бути здатним ефективно 

спілкуватися німецькою мовою у професійному середовищі, «щоб: 

 

• обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того 

щоб досягти порозуміння зi Співрозмовником; 

 

• готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, 

застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми 

ведення дискусій і дебатів; 

 

• знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що 

міститься в німецькомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в 

електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і 
термінологією; 

 

• аналізувати німецькомовні джерела інформації для отримання даних, що є 
необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; 

 

• писати професійні тексти і документи німецькою мовою з низки галузевих 

питань; 

 

• писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння 

та попередні знання у конкретному професійному контексті; 
 

• перекладати німецькомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись 

двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та 

програмним забезпеченням перекладацького спрямування.»  
 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 



ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕКЛАДУ: 

1. Необхідний обсяг отриманого після перекладу тексту зумовлюється 

обсягом наданого завдання, час виконання – 25 хв. 

2. На підставі отриманої інформації від студента вимагається виконати таке 

завдання: ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ за ФАХОВОЮ 

ТЕМАТИКОЮ (прибл. 1,000  друкованих знаків) 

3. У даному виді роботи студент повинен граматично та лесично перекласти 

наданий текст за фаховою тематикою.  

4. Робота має показати, що студент розуміє сутність, деталі і структуру 

тексту, визначає головні думки і конкретну інформацію, володіє 

різноманітними граматичними структурами та достатнім словниковим 

запасом, а також теоретичними та практичними навичками перекладу з 
іноземної мови. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: 

 

Bewertugskriterien 

5 - детальний текст написано у відповідному стилі з логічною структурою. 

Виділено основні положення 

3 використанням відповідних вихідних даних; викладено і доведено точку 

зору досить докладно з 
допоміжними пунктами, причинами та завершено логічним висновком. 

4 - у тексті узагальнено вихідну інформацію та наведено необхідну 

аргументацію з використанням загальновживаної лексики та простих 

структур тексту. 
З - текст написано у вигляді серії коротких простих елементів, з'єднаних у 

лінійний відрізок мовлення. Вихідні дані використано в неповному обсязі. 
2 - текст написано з використанням простих фраз та речень, з'єднаних 

простими конекторами (та / і, але / проте, тому що), які частково 

відображають суть завдання. 

1 - текст написано простими, ізольованими фразами та реченнями, які не 

відображають суті завдання. 

 

GRAMMATIK 

5 - Постійно підтримує високий рівень граматичної правильності, складного 

писемного мовлення; помилки трапляються рідко і вони майже непомітні. 
4 - належний граматичний контроль, випадкові помилки або несистематичні 
огріхи та незначні порушення у структурі речення. 

З - свідомо та правильно використовує репертуар структур і речень частого 

вжитку, пов'язаний з найбільш передбачуваними ситуаціями. 

2 - правильно вживає деякі прості структури але ж систематично припускає 
грубі помилки – плутає часи та забуває робити узгодження. 

1 - демонструє лише обмежений контроль деяких простих граматичних 

структур і речень / фраз виразів із засвоєного репертуару. 
 



NOTWENDIGER UMFANG 

2 - необхідний обсяг чітко дотримано 

1 - необхідний обсяг дотримано нечітко  

0 - необхідний обсяг не дотримано взагалі 
 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРУВАННЯ: 

1. Необхідний обсяг отриманого після реферування тексту - 120 слів - час 

виконання - 30 хв. 

2. На підставі отриманої інформації від студента вимагається виконати таке 

завдання: ПИСЬМОВА ПЕРЕДАЧА ЗМІСТУ/АНОТУВАННЯ ФРАГМЕНТУ 

ПОВІДОМЛЕННЯ з ІНШОМОВНОГО ДРУКОВАНОГО або ІНТЕРНЕТ – 

ВИДАННЯ за СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЮ ТЕМАТИКОЮ (прибл. 500 

друкованих знаків) 

3. У роботі студент має чітко дотримуватися структури, яка передбачає вступ, 

основну частину та висновок, а також висловити своє ставлення до подій. 

4. У даному виді роботи студент повинен вміти стисло, граматично та 

лексично вірно передати зміст тексту в письмовому вигляді, вилучити 

важливу інформацію. 

5. Робота має показати, що студент володіє різноманітними граматичними 

структурами та достатнім словниковим запасом. 

6. Студент має використати точну та відповідну до стилю запропонованого 

тексту мову. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: 

 

Bewertugskriterien 

5 - використовує дуже широкий лексичний діапазон, у т.ч. ідіоматичні 
вирази; уміє виділяти, диференціювати й уникати двозначності. 
4 - володіє широким лексичним репертуаром, має достатній діапазон, щоб 

описати щось чітко, виразити точку зору і розвинути аргументацію без 
помітних утруднень при пошуку слів, використовуючи складні синтаксичні 
форми. 

3 - володіє лексикою на загальні теми та теми, пов'язані зі сферою 

діяльності. Може варіювати формулювання, щоб уникнути частих повторів. 

На достатньому рівні володіє лексикою, щоб висловитись адекватними 

лексичними засобами. Проте лексичні обмеженні іноді спричиняють повтор і 
навіть труднощі при формулюванні. 
2 - має достатній лексичний запас для вираження основних комунікативних 

потреб. Але все ж трапляються грубі помилки при вираження більш 

складних думок або зіткненні з незнайомими темами і ситуаціями. 

1 - володіє окремими словами і фразами, пов'язані з конкретними 

ситуаціями, має вузький лексичний репертуар, дуже примітивний діапазон 

простих виразів. 



 

 

 

 

 

GRAMMATIK 

5 - Постійно підтримує високий рівень граматичної правильності, складного 

писемного мовлення; помилки трапляються рідко і вони майже непомітні. 
4 - належний граматичний контроль, випадкові помилки або несистематичні 
огріхи та незначні порушення у структурі речення. 

З - свідомо та правильно використовує репертуар структур і речень частого 

вжитку, пов'язаний з найбільш передбачуваними ситуаціями. 

2 - правильно вживає деякі прості структури але ж систематично припускає 

грубі помилки – плутає часи та забуває робити узгодження. 

1 - демонструє лише обмежений контроль деяких простих граматичних 

структур і речень / фраз виразів із засвоєного репертуару. 
 

RECHTSCHREIBUNG 

3 - писемне мовлення не містить орфографічних помилок. Планування, 

розбивка на абзаци та пунктуація логічні і адекватні. Написання (спелінг) 
правильне. 

2 - може продукувати загалом правильне об'ємне писемне мовлення, спелінг, 
пунктуація, розбивка на абзаци загалом  правильні для загального розуміння.  

Писемне мовлення не містить більше двох помилок. 

1 - може писати зі свідомою фонетичною правильністю (але необов'язково у 

повній відповідності до нормативного спелінгу), коротку слова, що є у його/її 
словниковому запасі. 

 

UBERSETZUNGSFERTIGKEITEN 

5 - доповідь написано чітко, зв'язно, з інтеграцією підтеми, з розвитком 

окремих положень, з наданням критичної оцінки подіям та логічного 

завершення. Вихідну інформацію використано у повному обсязі.  
4 - доповідь написано з наданням послідовно розгорнутої аргументації, з 
підкресленням значущої думки   та   наведенням   відповідних   допоміжних   

деталей,   із   захистом   власних   поглядів,   надану інформацію використано 

взагалі, без необхідних деталей та уточнень. 

3 - у доповіді досить докладно сформульовано точки зору / погляду з 
допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами, але 

інформацію не використано у повному обсязі. 
2 - доповідь представлено у вигляді простої розповіді або опису з наданням 

фактів у лінійній послідовності. Інформацію використано частково. 

1 - представлено коротке повідомлення і у вигляді простого переліку фактів 

без надання належної оцінки 
 

NOTWENDIGER UMFANG 

2 - необхідний обсяг чітко дотримано 



1 - необхідний обсяг дотримано нечітко  

0 - необхідний обсяг не дотримано взагалі 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗАВДАННЯ: ТВІР 

1. Необхідний обсяг - 120 слів. Час виконання - 25 хв. 

2. Письмова робота має показати, що студент володіє різноманітними 

лексичними та граматичними структурами та словниковим запасом. 

 

WORTERSCHATZ 

5 - використовує дуже широкий лексичний діапазон, у т.ч. ідіоматичні 
вирази; уміє виділяти, диференціювати й уникати двозначності.  
4 - володіє широким лексичним репертуаром, має достатній діапазон, щоб 

описати щось чітко, виразити точку зору і розвинути аргументацію без 
помітних утруднень при пошуку слів, використовуючи складні синтаксичні 
форми. 

3 - володіє лексикою на загальні теми та теми, пов'язані зі сферою 

діяльності. Може варіювати формулювання, щоб уникнути частих повторів. 

На достатньому рівні володіє лексикою, щоб висловитись адекватними 

лексичними засобами. Проте лексичні обмеженні іноді спричиняють повтор і 
навіть труднощі при формулюванні. 
2 - має достатній лексичний запас для вираження основних комунікативних 

потреб. Але все ж трапляються грубі помилки при вираження більш 

складних думок або зіткненні з незнайомими темами і ситуаціями. 

1 - володіє окремими словами і фразами, пов'язані з конкретними ситуаціями, 

має вузький лексичний репертуар, дуже примітивний діапазон простих 

виразів. 

 

GRAMMATIK  

5 - Постійно підтримує високий рівень граматичної правильності, складного 

писемного мовлення; помилки трапляються рідко і вони майже непомітні. 
4 - належний граматичний контроль, випадкові помилки або несистематичні 
огріхи та незначні порушення у структурі речення. 

3 - свідомо та правильно використовує репертуар структур і речень частого 

вжитку, пов'язаний з найбільш передбачуваними ситуаціями. 

2 - правильно вживає деякі прості структури але ж систематично припускає 

грубі помилки – плутає часи та забуває робити узгодження. 

1 - демонструє лише обмежений контроль деяких простих граматичних 

структур і речень / фраз виразів із засвоєного репертуару. 
 

RECHTSCHREIBUNG 

4 - писемне мовлення не містить орфографічних помилок. Планування, 

розбивка на абзаци та пунктуація логічні і адекватні. Написання (спелінг) 
правильне. 

3 - писемне мовлення не містить більше двох помилок, планування, 

розбивка на абзаци логічні і адекватні, зустрічаються випадкові описки. 



2 - може продукувати загалом правильне об'ємне писемне мовлення, спелінг, 
пунктуація, розбивка на абзаци загалом правильні для загального розуміння і 
містять більше двох помилок. 

1 - може писати зі свідомою фонетичною правильністю (але необов'язково у 

повній відповідності до нормативного спелінгу), коротку слова, що є у його/її 
словниковому запасі. 
 

NOTWENDIGER UMFANG 

 

2 - необхідний обсяг чітко дотримано 

1 - необхідний обсяг дотримано нечітко  

0 - необхідний обсяг не дотримано взагалі 
 

Інтегрована оцінка по сукупності наведених критеріїв визначається за 

наступними принципами: 

 
 

• оцінка відмінно передбачає 180-200% правильних відповідей  
 

• добре – 150-179% правильних відповідей  
 

• задовільно – 149-100% правильних відповідей  
 

• незадовільно – 99-0% правильних відповідей  
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