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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1
 

 

Програма формулює вимоги до змісту та форм кваліфікаційних 

випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускника рівня «бакалавр» до подальшої професійної діяльності. 

Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга іноземна мова (німецька) 

спрямований на виявлення практичної та теоретичної підготовки студента до 

виконання освітніх задач, встановлених освітньою програмою. 

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення рівня сформованості 

загальних й фахових компетентностей, а також програмних результатів 

навчання студентів відповідно до Освітньо-професійної програми 035.04.01 

Мова і література (англійська): 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3. здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 4. уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК 6. володіння знаннями своєї дисципліни та здатність побудувати 

навчальний процес таким чином, щоб досягти високої ефективності 

процесу навчання. 

ЗК 10. дотримання етичних принципів як з точки зору професійної 

чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень 

з філології на соціальну сферу. 

ЗК 11. увага до відмінностей та впливу культури (здатність до культурної 

чутливості та здатності ідентифікувати і вживати різні способи 

спілкування з представниками інших культур). 

ЗК 12. набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування 

                                                           
1 У разі, коли обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, 

не будуть скасовані, комплексний екзамен відбуватиметься дистанційно з використанням 

одного із сервісів відеозв՚язку (за вибором випускової кафедри): Zoom, Skype, Google Meet, 
Cisco WebEx та інших. 

Для підтвердження своєї особи студент повинен продемонструвати паспорт чи інший 
документ, що посвідчує його особу. 
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філологічних знань та компетентностей в широкому діапазоні 

можливих місць роботи та повсякденному житті. 

ЗК 13. здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1 володіння мовою фаху на рівні С1. 

ПРН 2 розуміння усіх мовних, мовленнєвих та комунікативних явищ 

іспанської мови. 

ПРН 4 основних лексичних, фразеологічних, фонетичних, словотворних, 

морфологічних та синтаксичних норм сучасної іспанської мови. 

ПРН 5 основних способів аналізу, опису та інтерпретації явищ іспанської 

мови. 

ПРН 9 досягати морального удосконалення власної особистості. 

ПРН 14 перенести мовні знання та мовленнєві вміння у перекладацьку й 

педагогічну практику. 

ПРН 18 застосовувати теорії і володіти практичними навичками 

проектування, конструювання, моделювання освітнього процесу, 

складати різні види планів для організації процесу навчання 

іноземною мовою. 

ПРН 20 робити самооцінку та оцінку результату / продукту діяльності і 

способів його досягнення. 

 

У світлі окресленої орієнтації комплесний екзамен з німецької мови 

включає три питання з наступних дисциплін: «Практика усного та писемного 

мовлення (німецька мова)», «Практичний курс перекладу другої іноземної мови 

(німецької)», «Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)», та 

«Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької)».  

Метою навчальної дисципліни «Практика усного та писемного 

мовлення» є сформувати у студентів комунікативну, лінгвістичну та 

соціокультурну компетентності, що забезпечать уміння ефективно і гнучко 

використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, 

навчально-академічного та професійного спілкування, розвивати у студентів 



5 

здатність до самооцінки та самовдосконалення, а також допоможе їм успішно 

завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного професійного 

росту; формувати у студентів професійну компетентність шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та 

залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. Матеріали курсу 

також сприяють розвитку здібностей студентів використовувати іноземну мову 

у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вдосконаленню умінь і навичок 

в німецькомовному міжкультурному спілкуванні в різноманітних сферах 

життєдіяльності. 

Мета навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу другої 

іноземної мови (німецької)» – формування у студентів перекладацької 

компетентності з другої іноземної мови;  розвиток умінь визначати  особливості 

побудови німецькомовних різножанрових текстів, визначати функції   

мовленнєвих явищ у їх межах та  робити висновки щодо прочитаного засобами 

німецької мови. Ці вміння сприятимуть удосконаленню професійної 

компетентності студентів у галузі перекладу та  дадуть їм можливість 

розширити свої перспективи на ринку праці.   

Мета вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс другої 

іноземної мови (німецької)» – розкрити особливості граматичної системи 

німецької мови, закономірності функціонування граматичних явищ у мові, 

презентувати способи їх теоретичного аналізу та інтерпретації; показати 

загальні принципи розвитку мови. Вивчення цього курсу поглиблює загально-

філологічну підготовку; сприяє розумінню студентами граматичної структури 

та системи німецької мови; показує причини та шляхи утворення тих 

специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану. Компонент курсу, 

що стосується теоретичної та практичної граматики німецької мови полягає у 

тому, щоб допомогти студентам – майбутнім фахівцям з німецької філології, 

оволодіти основами теорії граматики з метою формування когнітивної бази про 

граматичну складову німецької мови та її компоненти. Вищезазначений курс є 

інтегрованим і ґрунтується на основі підходів щодо удосконалення системи 
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формування практичної готовності бакалаврів до викладацької та науково-

педагогічної діяльності.  

Метою навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн другої 

іноземної мови (німецької)» є формування у студентів лінгвосоціокультурної 

компетентності як здатності до іншомовного міжкультурного спілкування. 

Достатній рівень сформованості лінгвосоціокультурної компетентності  

зумовлює відповідний рівень іншомовної комунікативної компетентності. В 

процесі опанування дисципліни студенти набувають здатності розуміти та 

використовувати в власному мовленні мовні та мовленнєві засоби іншомовного 

спілкування з національно-культурною специфікою відповідно до контексту; 

поглиблювати знання культурологічного, країнознавчого, 

лінгвокраїнознавчого,  соціокультурного аспектів. 

Структура екзаменаційного білета: 

І. Комунікативна ситуація. 

ІІ. Переклад уривку тексту. 

ІІІ. Виконання граматичного завдання на основі тексту країнознавчого 

характеру.  

 

 Набуті знання та вміння оцінюються за наступними критеріями. За кожне 

питання студент може максимально отримати 30 (40) балів:  

І. Монологічне мовлення із елементами спонтанної діалогічної 

комунікації (40 балів). 

    Перше питання – з практики усного та писемного мовлення. 

40-35 балів - студент вільно і повно володіє мовним матеріалом в усіх 

його аспектах з фонетики, лексики і фразеології, морфології, морфеміки та 

словотвору, синтаксису, здатний донести цей матеріал до свідомості інших, 

аргументуючи будь-яке його положення; виявляє творчі здібності в 

опрацюванні поставленої проблеми; уміє грамотно коментувати логіку питання, 

кваліфіковано веде дискусію. При висвітленні розмовної теми студент не 

допускає фактичних і мовленнєвих помилок. 



7 

34-25 балів - студент засвідчує високий рівень осмислення вивченого, 

спроможний логічно, аргументовано, чітко, точно і вільно висловлювати власні 

думки, не допускає фактичних помилок. Спостерігається уміння коментувати 

певні події, встановлювати логічні зв'язки. Мовлення чітке, логічне, хоча 

допускаються незначні мовленнєві помилки. 

24-15 балів - студент досить послідовно і логічно розкриває розмовну 

тему, проте не може обґрунтувати висловлені думки, проявляє поверховість 

суджень, не вміє пояснити суті конкретних граматичних та словотвірних явищ, 

не може самостійно визначити специфіку слова як частини мови, неточно дає 

визначення окремих мовних фактів; відповідає на більшість запитань, що 

конкретизують відповідь; може навести окремі завчені мовні кліше та 

конструкції, проте не завжди точно. У відповіді допускає до 4-х фактичних, 5-

ти мовленнєвих помилок. 

14-1 балів - відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення, 

студент допускає істотні помилки у демонстрації розмовної теми, не володіє 

відповідною лексикою у повному обсязі, порушує логіку відповіді, відтворює 

матеріал на елементарному рівні, називаючи окремі факти.  Інколи звучать 

завчені напам'ять фрази, які випускник не може чітко пояснити; відсутні 

приклади, допускаються грубі фактичні помилки. Висловлювання студента 

«бідне», спрощене, містить 7 мовленнєвих огріхів. 

ІІ. Переклад уривку тексту (30 балів). 

Друге питання стосується вміння перекладу тексту.  

30-25  балів – випускник вільно висловлюється щодо змісту прочитаного 

тексту, викладає матеріал логічно, послідовно, трансформує одержану 

інформацію, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, 

усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для втілення 

власних умовиводів на окреслену проблему; демонструє знання лексики 

прочитаного тексту та виявляє вміння його аналізувати, демонструє обізнаність 

із літературно-критичними джерелами і вміння користуватися ними, а також 

спроможність мислити нестандартно, давати оригінальне тлумачення проблем, 
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здатність самостійно інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на 

основі конкретного матеріалу. 

24-20 бали – випускник володіє матеріалом, самостійно будує послідовне, 

повне, логічно викладене висловлювання, однак припускається окремих 

недоліків: здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної 

її аргументації. 

19-15 балів – випускник передає основний зміст прочитаного тексту, 

відповідає осмислено, самостійно, але при цьому володіє елементарними 

навичками аналізу, за обсягом висловлювання сягає норми, його виклад 

загалом зв’язний, але відсутня самостійність суджень, їх аргументованість. 

14-1 балів – студент не формулює чіткої відповіді щодо змісту 

прочитаного тексту, висловлювання є лише набором фраз, які між собою не 

поєднуються за змістом, є непослідовними, відсутні факти, важливі для 

розуміння думки. 

ІІІ. Виконання граматичного завдання на основі тексту 

країнознавчого характеру (30 балів).  

Третє питання - виконання граматичного завдання на основі тексту 

країнознавчого характеру. 

30-25 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і 

виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної граматичної теми, її теоретичні 

аспекти та практичне втілення. 

24-20 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає 

відповідь на поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з 

дисциплін, демонструє розуміння іноземної мови та її зв’язку з іншими 

дисциплінами гуманітарного циклу. 

19-15 балів – випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, 

поверхово сприймає зміст, не завжди може самостійно проаналізувати 

запропонований матеріал.  
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14-1 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано 

орієнтується у навчальному граматичному матеріалі, не зміг самостійно 

проаналізувати запропоноване граматичне явище. 

         

Структура курсу з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення 

(німецька мова)»: 

1. Знайомство. Професії. Моя родина. Моє житло.Предмети повсякденного 

життя. Робота в бюро. Вільний час. Дні тижня, години. Їжа та напої. У 

дорозі. Повсякденне життя. Пори року. Орієнтування в місті. Житло. 

Зустрічі. Плани та побажання. Здоров’я та хвороби. Зовнішній вигляд та 

характер. Домашнє господарство. Правила. Одяг. Погода. Свята.  

2. Моя родина. Моя професія. Шопінг. Культура. Екскурсія містом. 

Навчання протягом життя. Професія та робота. У дорозі. Здоров᾽я та 

хвороба. У місті. Обслуговування клієнтів. Вивчення мов. Пошта та 

телекомунікація. Засоби масової інформації. В готелі. Подорожі та 

транспорт. Культурні заходи. Книжки та преса. Держава та влада. 

Мобільність. Освіта та професія. Робота за кордоном. 

3. Дружба. Професія та робота. Житло. Обслуговування клієнтів. Майбутнє. 

Запрошення. Консультації. Пошук професії. Здоров᾽я. Згаяні можливості. 

Моменти щастя. Святкування на підприємстві. Мова. Подальша освіта. 

Резюме. Молодь та спогади. Біографії. Політика та суспільство. Туризм. 

Концерти та заходи. Історія. Навколишнє середовище та клімат. Бачення 

майбутнього. Професійна кар᾽єра. Музика. Гроші. Навчання протягом 

життя. 

4. Дружні стосунки. На фірмі. Моя професійна діяльність. Медійні засоби. 

Після школи. Тіло в центрі уваги. Знайомство з відомими містами. 

Людські відносини. Харчування. В університеті. Послуги. Здоров’я. Мова 

і регіони.  

Література: 
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1. Menschen. A1, Kursbuch und Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache; 

Kursbuch / Charlotte Habersack; Angela Pude; Franz Specht - 1. Aufl. - 

Ismaning : Hueber, 2013. 

2. Menschen. A2, Kursbuch und Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache; 

Kursbuch / Charlotte Habersack; Angela Pude; Franz Specht - 1. Aufl. - 

Ismaning : Hueber, 2013. 

3. Schritte neu Grammatik, Niveau A1-B1 / Barbara Gottstein-Schramm, Susanne 

Kalender, Franz Specht. - 1. Aufl. - Ismaning : Hueber, 2016. - 216 S. 

4. Grammatik - ganz klar! : Übungsgrammatik A1- B1 / Barbara Gottstein-

Schramm; Susanne Kalender; Franz Specht - 1. Aufl. - München : Hueber, 

2011 - 223 S. 

5. Menschen B1, Kursbuch und Arbeitsbuch: [mit Lerner-DVD-ROM] / Julia 

Braun-Podeschwa; Charlotte Habersack; Angela Pude. - 1. Aufl.; 2. Druck. - 

München : Hueber, 2015.  

6. Sicher! B1+, Kursbuch: Niveau B1+ / Michaela Perlmann-Balme; Susanne 

Schwalb. - 1. Aufl.. - Ismaning : Hueber, 2016. 

7. Sicher! / B1+, Arbeitsbuch. Michaela Perlmann-Balme; Susanne Schwalb. - 1. 

Aufl.; 3. Druck. - Ismaning : Hueber, 2016. - 135 S.  

8. Hering, Axel. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache, Übungsgrammatik; Niveau 

B1+/B2/C1 / Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. - 

1. Auflage. - München : Hueber Verlag, [2018]. - 240 Seiten. 

9. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch: [jetzt mit Schnell-Lern-

Methode; für A1-B2] / von Sarah Fleer - Berlin, München, Wien, Zürich, 

London, Madrid, New York, Warschau : Langenscheidt, 2011 - 144 S.  

10. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 

Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : 

Hueber, 2011. – 240 S.  

11. Jin, Friederike. Grammatik aktiv : üben, hören, sprechen / Deutsch als 

Fremdsprache - Grammatik aktiv von Friederike Jin, Ute Voß - 1. Auflage, 4. 

Druck - Berlin : Cornelsen, 2015. - 256 Seiten. 
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12. Sicher! B2.1.Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch. Lektion 1-

6. Hueber Verlag, 2013. 

13. Sicher! B2.2.Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch. Lektion 1-

6. Hueber Verlag, 2013. 

14. DU 2 Deutsch für Germanistikstudenten, Lehrwerk für Studierende, Nova 

Knyha Verlag, 2011. 

15. Ziel B2. Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch. – München.: Max Hueber 

Verlag, 2012. 

16. Практика перекладу (німецька мова): навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. / Кучер З.І., Орлова М.О., Редчиць Т.В. – 2-ге 

видання. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 464 с. 

17. Практична граматика німецької мови: теоретичний матеріал, 

комунікативні вправи і завдання для студентів: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів/Д.А.Євгененко, О.М.Білоус, 

Б.В.Кучинський, О.І.Білоус. – 4-те видання. – Вінниця: Нова Книга, 2018. 

– 576 с. 

 

Структура курсу з дисципліни «Практичний курс перекладу другої 

іноземної мови (німецької)»: 

1. Система мови. Мовна норма при перекладі. Мовне впорядкування тексту 

перекладу (система мови, норма мови, мовленнєва норма). Предметний та 

соціальний узуси. Нормативно-мовні та узуальні особливості перекладу. 

Функціонально-стилістичні та нормативно-стилістичні особливості 

перекладу. Стилістичні помилки перекладача. 

2. Переклад тексту. Основні принципи моделювання тексту при перекладі. 

Зміст тексту як поняття і явище. Типи змісту тексту. Передача 

денотативного змісту тексту. Підстановки. Основні типи співвідношення 

одиниць вихідної мови і мови перекладу. 
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3. Особливості перекладу мовних одиниць. Інтернаціоналізми та їх 

переклад. Внутрішня форма слова і переклад. Багатозначність слова і 

переклад. Лексична алегорія в процесі перекладу. 

4. Функціонально-стилістичні особливості перекладу. Переклад текстів 

газетно-публіцистичного стилю. Переклад науково-технічних текстів. 

Переклад текстів ділового спілкування. Розмовний стиль і переклад. 

5. Зіставний аналіз тексту оригіналу та тексту перекладу. Переклад текстів 

художньо-публіцистичного стилю. 

Література: 

1. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу 

німецької мови. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - 

Вінниця: Нова книга, 2006. - 592 с. 

2. Кучер З. І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. Практика перекладу (німецька 

мова: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] – Вінниця: Нова Книга, 

2013. - 504 с. 

3. Щигло Л.В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова [Текст]: 

навч. посіб. / Л.В. Щигло. - Суми: СумДУ, 2015. - 214 с. 

4. Бєлих О. М. Практика перекладу з німецької мови: методичні 

рекомендації / О. М. Бєлих. – Луцьк : П.П. Іванюк, 2014. – 95 с. 

5. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник 

Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д.Огуй. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2008. – 543 с. 

 

Структура курсу з дисципліни «Теоретичний курс другої іноземної мови 

(німецької)»: 

1. Морфологія: ключові поняття. Частини мови. Артикль: види та 

особливості вживання артикля. Іменник: типологія. Граматичні категорії 

іменника. Система відмінювання (сильна, слабка, жіноча, множинна). 

Утворення множини іменників. Визначення роду іменника 
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2. Дієслово: Граматичні категорії дієслова. Синтаксична класифікація 

(повнозначні, допоміжні, особові, безособові, зворотні, перехідні та 

неперехідні). Семантична класифікація дієслів. Морфологічна 

класифікація дієслів. 

3. Дієслово: Поняття часу у німецькій мові: теперішній, минулий 

розмовний, минулий писемний, давньоминулий, майбутній. Творення 

часових форм дієслів. Афіксація дієслів. Категорія стану дієслів: варіації 

пасивних конструкцій. Категорія виду дієслів: творення умовного та 

наказового способу. Інфінітивні та дієприслівникові та дієприкметникові 

сполуки. 

4. Прикметник: система відмінювання та ступені порівняння. Прислівник: 

типологія та вживання. Займенник: типи та відмінювання. 

5. Числівник: вживання кількісних та порядкових числівників. Службові 

частини мови: прийменник, сполучник, заперечення, частка, вигук. 

6. Синтаксис німецької мови: типологія речень (розповідні, питальні, 

спонукальні, складносурядні, складнопідрядні). 

7. Просте речення: підмет, присудок, додаток, обставина, означення. 

Порядок слів у простому реченні. Складне речення: типи зв`язку. 

Порядок слів у складному реченні. 

8. Складносурядне речення: типи та особливості творення. 

9. Складнопідрядне речення: суб`єктні та об`єктні речення, підрядні 

означальні,підрядні речення часу, причини, умови, допусту,підрядні 

речення мети, модальності, протиставлення. Текстова граматика. 

Література 

1. Абрамов Б.А.Теоретическая грамматика немецкого языка: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Б.А. Абрамов; под ред.H.H. 

Семенюк,O.A. Радченко, Л.И. Гришаевой.-М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. - 286 с. 

2. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови: Навчальний 

посібник. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 456c. 
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3. Соколова Н. Б. Справочник по грамматике немецкого языка: Учеб. 

пособие. – М .: Просвещение, 1999. – 544c. 

4. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 

Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : 

Hueber, 2011. – 240 S. 

5. Hering, Axel. Em Übungsgrammatik : Deutsch als Fremdsprache; 

[Wiederholung der Grundstufe, Mittelstufe] / em-Übungsgrammatik Axel 

Hering; Magdalena Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] 

- Ismaning : Hueber, 2013. - 248 S. 

6. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen 

Überblick / von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 

7. Kurze Deutsche Grammatik. S. GIRDENIENE, V. VAITEKUNIENE: 

Mokymo priemone I kurso studentams germanistams, VILNIAUS 

PEDAGOGINIS 

UNIVERSITETAS. - 2001, S- 124 

8. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Großes Übungsbuch Grammatik. Hueber 

Verlag, 2013. – 296 S. 

9. Паремская Д. А. Немецкая грамматика (немецкий язык): Учеб.пособие. – 

Мн.: Выш. шк., 1999. – 390c. 

 

Структура курсу з дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн другої 

іноземної мови (німецької)»: 

1. Німеччина: географічні і економічні дані, політика. Географічне 

положення, клімат Німеччини. Адміністративний поділ Німеччини, 

федеральні землі. Державна структура. Економічні дані. 

2. Мова. Культура, освіта і наука. Німецька мова: плин розвитку. Система 

освіти. Наука і дослідження. Життя німецької молоді. Студентство 

Німеччини. Розвиток культури і суспільне життя Німеччини. Свята, 

традиції, символи Німеччини.  
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3. З історії Німеччини. Німеччина від стародавніх часів до початку 20 ст. 

Німеччина від першої світової війни до поділу на дві держави. Німеччина 

у післявоєнні роки і сьогодення. 

4. Німецькомовні країни. Німецькомовні країни: Австрія, Швейцарія. 

Люксембург, Ліхтенштейн. Німецькі меншини у світі.  

Література 

1. Євгененко Д.А., Кучинський Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. 

«Лінгвокраїнознавство» німецькомовних країн: Посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 416с. 

2. Подгорная Л.И. Deutsche Geschichte in Biographien справочное пособие, 

С-Петербург Б «КАРО», 2001. 

3. Franz Specht. Zwischendurch mal: Landeskunde. Deutsch als Fremdsprache. – 

München: Hueber Verlag. – 2012. – S. 100. 

4. Iwanjik W. Deutsche Landeskunde. – Tscherniwzi, 1996. – 80 S. 

5. Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag, 1997. 

6. Бачкіс С.В. та ін. Deutsch. Die besten 1000 Themen.Харків„Ранок”, 2008. 

7. Бориско Н.Ф. Sprechen wir über Deutschland. Москва „Айрис Пресс”, 2004. 

8. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний 

словник. Т.1,2 Київ „Радянська школа”, 1981. 

9. Лебедев В.Б. Знакомьтесь: Германия! – М.: Высшая школа, 2005. 

10. Левицький В.В., Гайнц-Дітер Поль. Історія німецької мови. Навчальний 

посібник. Вінниця: Нова книга, 2010 

11. Левицький В.В., Основи германістики. Навчальний посібник для ВНЗ. 

Вінниця: Нова книга, 2008 

12. Мізін К.І. Історія німецької літератури: від початку до сьогодення. 

Навчальний посібник для ВНЗ. Вінниця: Нова книга, 2006. 

 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного екзамену з німецької 

мови  
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«Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)» 

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? 
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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).  
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Білет № 1 

 

1. Moderne Medienbranche. Pro und contra. 
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2. Übersetzen Sie den Textausschnitt ins Ukrainische. 

3. Lesen Sie den Text. Suchen Sie Adjektive, die verglichen werden.  Erläutern 

Sie die Frage: Vergleich der Adjektive und nämlich Gebrauch der Wörter „als“ 

oder „wie“. Wählen Sie das richtige Vergleichswort  „als“ oder „wie“ aus. 
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