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Семестровий контроль з дисципліни «Практика усного та писемного 

мовлення (німецька мова)»)» у VIII семестрі здійснюється у формі усного 

іспиту. Підсумковий бал є сумою поточного балу (max 60) та 

екзаменаційного балу (max 40). 

Екзаменаційний білет складається з трьох питань. 

І   питання – опрацювання тексту обсягом близько 500 слів і 

висловлення власної позиції щодо прочитаного – 12 балів, 

ІІ  питання – практичне –  8 балів, передбачає усний переклад речень на 

вживання фонової лексики з вивчених модулів  (4 речення по 2 бали: 1 бал– 

дотримання тематичної лексики, 1 бал – граматична коректність), 

ІІІ питання – розмовна тема – 20 балів. 

 

Критерії оцінювання розмовної теми:  

1.відповідність змісту; (3 бали)  

2.володіння лексичним матеріалом; (5 балів) 

3.логічність, повнота і ґрунтовність викладу; (3 бали) 

4.граматичні та комунікативні іншомовні конструкції; (6 балів) 

5.фонетична коректність; темп мовлення; володіння нормами літературної 

мови і культури усної відповіді. (3 бали) 

Разом – 20 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю: 

1.  Liebe und Ehe sind zwei Seiten einer Medaille. Finden Sie Argumente dafür 

und/oder dagegen. 
2. Vergleichen Sie unterschiedliche Familien- und Lebensformen: Ehe auf Zeit,  

Patchwork-Familie, Fernbeziehungen usw. 

3. Zeigen Sie die Zusammenhänge zwischen der Ernährung und der Gesundheit. 

Bejahen oder verneinen Sie den Ausspruch: Man isst um zu leben, aber man lebt 

nicht um zu essen. 

4. Opponieren Sie gegen die These eines Skeptikers: Wegwerfgesellschaft ist eine 

typisch deutsche Erscheinung. 

5. Beweisen Sie die Folgebeziehungen:  Tertiärisierung führt zur Entwicklung der  

Dienstleistungsgesellschaft. 

6. Meine zukünftige Berufstätigkeit und meine Ausbildung. Zeigen Sie den 

Zusammenhang zwischen beiden Faktoren. 

7. Vergleichen Sie Möglichkeiten und Chancen der heutigen Schulabgänger und 

Ihrer Eltern in der Jugendzeit. 

8. In welchem Verhältnis stehen die Begriffe „Freunde“ und „Bekannte“. 

Argumentieren Sie Ihre Stellungnahme. 

9. Moderne Medienbranche. Pro und contra. 

10. Das Studium an der Universität bringt mir immer Freude, Zufriedenheit und 

Spaß. Oder nicht? 



11. Kommentieren Sie die Worte von M. Twain „Die schreckliche deutsche 

Sprache“. 

12. Sprechen Sie Denglisch? In welchem Verhältnis stehen „deutsches“ Deutsch, 

österreichisches Deutsch und schweizerisches Deutsch? 

13. Das Lesen ist heute nicht mehr aktuell, aber diese Tatsache wird  oft diskutiert. 

Bestätigen Sie diese Behauptung. 

14. Würden Sie gerne einmal nach Deutschland (Österreich, nach der Schweiz) 

fahren?   Wohin?  Warum? Was würden Sie dort besichtigen? 

15. Analysieren Sie die Einwirkung von Coronavirus auf wichtige Lebensbereiche 

(Gesundheitswesen, Wirtschaft, Medien).  

 

 

 

 

Шкала відповідності оцінок  

 

 


