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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

  Підсумкова атестація студентів з німецької мови, літератури та лінгвістики є 

формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів-філологів 

спеціальності 035 ФІЛОЛОГІЯ,  освітній рівень ПЕРШИЙ (бакалаврський), освітня програма 

МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (німецька), спеціалізація 035.04 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) і проводиться у формі комплексного іспиту. Для його 

проведення організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та 

екзаменаторів. Комісія створюється щорічно і діє протягом календарного року. 

  Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх готовності до 

практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшого саморозвитку й 

самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час підготовки до 

комплексного екзамену, допомагає систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, 

отримані в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

  До складання комплексного іспиту допускаються студенти, які виконали усі вимоги 

навчального плану та програм з усіх практико-орієнтованих мовних предметів (практика 

усного та писемного мовлення, практична фонетика, практична граматика), з теоретичних 

курсів літератури, фонетики, граматики, історії мови, лексикології, стилістики, методики 

викладання німецької мови та пройшли відповідну виробничо-практичну підготовку під час 

усіх видів практик. 

  На комплексний іспит виносяться питання, найбільш важливі для виявлення рівня 

теоретичної та методичної компетенції майбутнього філолога, вчителя німецької мови та 

літератури. Завдання на іспиті підібрані та сформульовані на основі фахових компетентностей, 

що сформувалися у процесі навчання з фаху. З метою підвищення ефективності програми як 

навчально-методичного документа до неї також включені списки орієнтовних теоретичних 

питань та рекомендованої літератури. 

  Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що висуваються до 

студентів на випускному іспиті, з метою виявлення різнобічних і глибоких знань із циклу 

фахових дисциплін. На комплексному іспиті оцінка сформованості вмінь проводиться 

опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень студента про функціональний 

характер того чи іншого вміння, демонстрація мовної та предметної компетенції, застосування 

набутих знань до конкретних контекстів. Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати 

набуті знання на практиці, розкривати закономірності еволюції мовних одиниць і категорій з 

умінням виокремити етапи тих чи інших наукових парадигм. 

  Комплексний іспит передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, 

комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої та професійної компетенції, наявності у студентів 

розвинених мовленнєвих навичок говоріння, письма, аудіювання та читання німецькою 

мовою, ґрунтовних знань про мову, літературу і германське мовознавство, а також умінь 

реалізовувати ці знання в майбутній професійній діяльності. 

  На іспиті перевіряється сформованість таких компетенцій (згідно з освітньо-

професійною програмою): ЗК-1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15; ФК-

1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, а також досягнення таких програмних результатів навчання: 

ПРН-1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,16,17,18,19,20. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ 

 

  Атестація випускників за спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ, освітній рівень ПЕРШИЙ 

(бакалаврський), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (німецька), спеціалізація 035.04 

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) здійснюється за допомогою засобів 

об’єктивного контролю ступеня досягнення цілей освітньо-професійної підготовки. 

Діагностика якості підготовки бакалаврів здійснюється під час атестації бакалаврів у терміни, 

що передбачені навчальним планом. 

  Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок 

випускників, передбачених спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ, освітній рівень ПЕРШИЙ 



 

(бакалаврський), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (німецька), спеціалізація 035.04 

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) з використанням методів 

комплексної діагностики. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби 

об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, є 

змістовні модулі дисциплін. 

  Атестація якості підготовки бакалавра за спеціальністю 035 ФІЛОЛОГІЯ, освітній 

рівень ПЕРШИЙ (бакалаврський), освітня програма МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (німецька), 

спеціалізація 035.04 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно) щодо 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої програми 

здійснюється після виконання студентами навчального плану у повному обсязі 

Екзаменаційною комісією вищого навчального закладу з цього фаху. Голову та склад ЕК 

затверджує Вчена рада Університету.  

 

Процедура  комплексного іспиту з німецької мови, літератури та лінгвістики 

 

  До початку іспитів на основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за освітньою програмою готуються матеріали та створюються 

екзаменаційні білети. 

  Комплексний екзамен з фахових дисциплін бакалаври складають за розробленими і 

затвердженими екзаменаційними матеріалами, які спрямовані на виявлення у студентів 

загальнотеоретичних знань, вміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу 

при вирішенні практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. Питання 

охоплюють увесь зміст програми з дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й 

проблемно-пошуковий характер. 

  Іспит проводиться фаховою іноземною мовою та рідною мовою для третього питання 

екзаменаційного білету. Під час відповіді студента помилки й неточності не виправляються, 

недоліки відповіді заносяться до протоколу. Усі члени комісії слухають і оцінюють кожного 

відповідаючого, задають додаткові й перевірочні питання. 

  Після відповіді останнього студента, комісія радиться щодо оцінювання кожного 

студента на основі індивідуально виставлених рейтингів по кожному компоненту відповіді. 

Іспит закінчується оголошенням фінального рейтингу кожного студента. 

 

Загальний зміст комплексного іспиту 

 

  На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння іноземною мовою на 

базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог (близько 4500 лексичних одиниць для 

вживання в продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності). Компетентнісні 

вимоги до цього рівня володіння мовою такі: 

● Студент може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і 

розпізнавати імпліцитне значення. 

● Може висловлюватись спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком 

засобів вираження. 

● Може ефективно користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. 

● Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме 

володіння граматичними структурами, конекторами та необхідним лексичним мінімумом. 

  Студенти повинні також володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами 

іноземної мови, вміти правильно реалізовувати цю норму в різних видах мовленнєвої 

діяльності та в різних комунікативних ситуаціях. 

  Для підтвердження професійної компетенції студент повинен продемонструвати 

достатньо високий рівень знань і умінь із теоретичних дисциплін (теоретичної фонетики, 

теоретичної граматики, лексикології, історії мови, стилістики, світової літератури), володіння 

базовою термінологією, вміння визначати, описувати та диференціювати мовні явища різними 

лінгвістичними методами. 

 



 

 

Організація і робота екзаменаційної комісії 

 

  Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації – комплексних 

екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт та діє протягом календарного року як єдина для 

денної, заочної форм навчання та екстернату з кожної спеціальності.  

  До складу комісії входять викладачі випускаючих та профільних кафедр, провідні 

фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше ніж за місяць до початку 

роботи. 

  Графік роботи комісії затверджується ректором.  

  Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

  Рішення ЕК про оцінку, а також про присвоєння випускнику освітнього рівня та 

кваліфікації, видачу йому документа про освіту і кваліфікацію приймається на закритому 

засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали 

участь у засіданні. Голос голови ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

  Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

- оцінки складання комплексного екзамену; 

- запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

- окремі думки членів ЕК; 

- здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

- назва документа про освіту і кваліфікацію, який видається випускнику; 

- інші відомості. 

  Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. Результати 

визначаються рейтингами за 100-бальною системою та оголошуються того ж дня після 

оформлення протоколів засідання ЕК. 

  Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до навчального відділу. У 

звіті аналізується уміння випускників застосовувати знання при вирішенні виробничих 

проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, рекомендації щодо вдосконалення навчального 

процесу. Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на засіданні ради 

Інституту. 

 

ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Дисципліни, що виносяться на комплексну атестацію 

№  

з/п 

Шифр навчальної 

дисципліни за 

ОПП 

Дисципліна, що виноситься на комплексну атестацію 

 

1 ОДФ.03 Практика усного та писемного мовлення  

2 ОДФ.04 Практична німецька мова і переклад 

3 ОДФ.06 Практична фонетика 

4 ОДФ.07 Практична граматика 

5 ОДФ.09 Теоретична фонетика 

6 ОДФ.10 Історія мови 

7 ОДФ.11 Лексикологія  

8 ОДФ.12 Теоретична граматика  

9 ОДФ.13 Стилістика німецької мови 

10 ОДФ.14 Світова література 

 

Процедура проведення іспиту 

 

  Комплексний екзамен з німецької мови, літератури та лінгвістики проводиться у формі 

усної співбесіди згідно з вказаними у білетах завданнями. 

 

Структура екзаменаційного білета 



 

 

  І. Розмовна тема у вигляді комунікативної ситуації. 

  ІІ. Теоретичне питання з певної мовознавчої проблеми. 

  ІІІ. Висвітлення питання з літератури. 

 

  Перше питання білета стосується всебічного розкриття студентом комунікативної 

ситуації згідно з тематикою: 

І. Особистісна сфера 

 Повсякденне життя і його проблеми. 

 Характер людини. 

 Здоровий спосіб життя. 

 Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. 

 Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії. 

 Значення спорту в нашому житті.  

 Проблема людських стосунків. 

 Обов’язки та права людини. 

ІІ. Публічна сфера 

 Навколишнє середовище. 

 Подорожі, екскурсії. 

 Культура і мистецтво в Україні та Німеччини.   

 Засоби масової інформації. 

 Молодь і сучасний світ. 

 Людина і довкілля. 

 Науково-технічний прогрес. 

 Німеччина у світовій спільноті. 

 Свята, знаменні дати, події в Україні та Німеччині. 

 Традиції та звичаї в Україні та Німеччині. 

 Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 

 Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та Німеччини.  

ІІІ. Освітня сфера 

 Освіта, навчання, виховання. 

 Університетське життя. 

 Улюблені навчальні предмети. 

 Система освіти в Україні та Німеччині. 

 Іноземні мови у житті людини.  

 Навчання за кордоном 

  Друге питання пов’язане з  розкриттям зазначеної мовознавчої проблеми, 

висвітленням фонетичних, граматичних, лексичних чи стилістичних явищ, із наведенням 

прикладів відмінювання, вживання, класифікацій тощо. Це завдання білета забезпечує 

перевірку фахової компетенції бакалавра-філолога, зокрема знання базової термінології та 

основних лінгвістичних понять німецької мови, характеристики різних мовних одиниць, 

сформованість науково-практичних навичок аналізу усіх рівнів німецької мови, уміння 

аналізувати мовознавчі проблеми. 

  Третє питання стосується висвітлення питання зі світової літератури та забезпечує 

перевірку вміння характеризувати  явища літератури  в  залежності від впливів філософських 

вчень та історично - соціальних подій; простежувати взаємозв’язки між явищами та 

напрямами літератури; розкривати основні поняття, що пов’язані з літературою різних 

напрямів та періодів; унаочнювати естетичну специфіку різних варіантів літератури; 

аналізувати творчість митців певної доби з урахуванням діалогічної якості творчого доробку 

кожного з них, а також глибокі знання та розуміння в галузі літературознавства, а саме : 

знання про основні тенденції розвитку і своєрідність мовно-літературного процесу, зміст 

естетичних теорій, методів, напрямів, стилів і жанрів літератури, історії зарубіжної літератури.  
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Комплексний екзамен 

з німецької мови, літератури та лінгвістики 

 

Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Ihr Freund hat Geldschulden. Geben Sie ihm ein Paar Tipps, wie man mit Geld richtig 

umgehen kann. Ваш друг має фінансовий борг. Дайте йому кілька порад, як 

правильно розпоряджатися грошима. 

2. Erzählen Sie über das Urgermanische. Erklären Sie die fremdsprachlichen Einflüsse auf 

die germanischen Sprachen. Die «Erste lateinische Welle» (ca. 50 v.u.Z.– 500 u.Z.). Was 

wissen Sie über diese Periode? Розкажіть про давньогерманську мову. Поясніть 

чужоземні впливи на германські мови. "Перша латинська хвиля" (приблизно 50 р. 

до н. е. - 500 р. н. у.). Що Ви знаєте про цей період? 

3. «Іліада» Гомера: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 

 

Затверджено на засіданні кафедри германської філології 

протокол № 7 від «25» лютого  2021 р. 

Завідувач кафедри ____________ Гайдаш А.В. 

 

*Примітка. На випадок продовження карантинних заходів із запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, можливе уточнення особливостей проведення підсумкової атестації. Див. 

Додаток 1. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

  При виставленні підсумкової оцінки за екзамен усі складові питання вважаються 

практично рівноцінними. Кількість балів за екзамен обчислюється як сума з усіх отриманих 

балів за відповіді на три питання екзаменаційного білета. 

  Відповідь на перше питання може бути оцінена максимально у 40 балів, з яких 20 балів 

– це максимальна оцінка монологічного висловлення студента із запропонованої 

комунікативної ситуації, 20 балів – максимальна оцінка продемонстрованих комунікативних 

компетентностей під час відповідей на запитання екзаменаторів стосовно розмовної теми, що 

обговорюється. Відповіді на друге та третє питання оцінюються за 30-бальним рейтингом.  



 

  Кожен екзаменатор веде протокол оцінювання, робить нотатки помилок студента під 

час усної відповіді та підраховує бали за кожен компонент білета. Під час відповіді 

екзаменатори не зобов’язані вказувати на мовні й мовленнєві помилки студента, але можуть 

виправляти ті помилки, які унеможливлюють успішну відповідь. Після відповідей студентів 

екзаменаційна комісія зводить до середнього арифметичного індивідуальні бали кожного 

члена комісії та виводить загальний рейтинг за відповіді на усі завдання за 100-бальною 

шкалою шляхом визначення суми отриманих балів. Оцінка за іспит є колегіальним рішенням 

усіх членів на підставі обчислених рейтингів. 

  При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії  користуються 

такими вимогами й критеріями: 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Рейтингова 

оцінка 
Критерії оцінювання 

90-100 А Відмінний рейтинг має студент, який продемонстрував всебічні, 

систематичні й глибокі знання програмового матеріалу, вільно 

володіє спеціальною термінологією, викладає матеріал 

послідовно, правильно застосовує теоретичні знання з усіх 

фахових дисциплін для розв’язання практичних завдань; уміє 

розробляти методику вирішення дослідницьких проблем, 

використовуючи при цьому новітні досягнення мовознавства і 

літературознавства;  

82-89 

 

В 

 

Відповідь студента демонструє всебічні, систематичні й глибокі 

знання програмового матеріалу, вільне володіння спеціальною 

термінологією, матеріал викладено послідовно, із застосуванням 

теоретичних знань з різних дисциплін для розв’язання 

практичних завдань; припускається 1-2 неточності у викладенні 

матеріалу, які не призводять до помилкових висновків і рішень 

 

 

75-81 

 

 

С 

Студент достатньо розкриває основний зміст теоретичних 

питань, володіє навичками лінгвістичного й літературознавчого 

аналізу, вміє теоретично обґрунтувати й застосувати набуті 

знання з мовознавства і літературознавства; правильно 

використовує професійну термінологію, не допускає у відповіді 

грубих помилок; можливі 3-4 неточності у використанні 

спеціальної термінології, несуттєві помилки у висновках, 

узагальненнях, які не спотворюють зміст відповіді 

69-74 D 

 

Студент в основному правильно відповідає на питання, але 

викладає матеріал неповно, не завжди послідовно; відчуває певні 

труднощі у застосуванні теоретичного матеріалу для виконання 

практичних завдань; помиляється в застосуванні професійної 

термінології 

 

60-68 

 

Е 

Студент коротко, схематично, але в основному правильно 

відповідає на питання; викладає матеріал неповно, не завжди 

послідовно; відчуває певні труднощі у застосуванні теоретичного 

матеріалу для виконання практичних завдань; помиляється в 

застосуванні професійної термінології 

1-59 

 

F Незадовільний рейтинг отримує студент, який не може розкрити 

основний зміст теоретичних питань, не володіє навичками 

застосування набутих знань для  виконання практичних завдань; 

не володіє професійною термінологією; допускає грубі помилки в 

остаточних висновках 



 

 

Орієнтовний перелік комунікативних ситуацій 

 

1. Ihr Freund hat Geldschulden. Geben Sie ihm ein Paar Tipps, wie man mit Geld richtig 

umgehen kann. Ваш друг має фінансовий борг. Дайте йому кілька порад, як правильно 

розпоряджатися грошима. 

2. Berichten Sie über einen Roman, den Sie vor kurzem gelesen haben. Повідомте про роман, 

який Ви нещодавно прочитали. 

3. Sie nehmen an einer internationalen Konferenz teil, wie sollen Sie sich verhalten, um 

interkulturelle Missverständnisse zu vermeiden. Ви берете участь у міжнародній 

конференції, як слід поводитись, щоб уникнути міжкультурних непорозумінь. 

4. Ihr Freund muss aufs Geschäftsreise, geben Sie ihm ein Paar Tipps, worauf er achten soll  

(Verhalten, Bestimmungen des Gastlandes, Praktisches…). Ваш друг повинен поїхати у 

відрядження, дати йому кілька порад щодо того, на що слід звернути увагу (поведінка, 

правила країни перебування, практичні поради ...). 

5. Sie haben vor kurzem einen Artikel zum Thema Leihmutterschaft gelesen. Äußern Sie Ihre 

Meinung zu dieser ethisch umstritten Methode. Ви нещодавно прочитали статтю на тему 

сурогатного материнства. Поділіться своїми думками щодо цього етично суперечливого 

методу. 

6. Berichten Sie über eine Erfindung, die das Leben der Menschheit stark beeinflusst hat. 

Поділіться винаходом, який справив глибокий вплив на життя людини. 

7. Sie nehmen an einer Umfrage zum Thema Die Stadt von morgen teil. Äußern Sie Ihre 

Visionen zukünftiger Stadt. Ви берете участь в опитуванні на тему міста завтрашнього 

дня. Висловіть своє бачення майбутнього міста. 

8. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es ein Problem der Handymanie. Was verstehen Sie 

unter diesem Begriff. Geben Sie ein Paar Tipps zu einem richtigen Handykonsum. У 

сучасному суспільстві існує проблема залежності від мобільних телефонів. Що Ви 

маєте на увазі під цим терміном. Поділіться кількома порадами, як правильно 

користуватися мобільним телефоном. 

9. Sie wollen mit Ihrer Freundin eine Reise unternehmen. Berichten Sie über verschiedene 

Reisetypen (Pauschal-, Kultur-, Individualreisen) und achten Sie darauf, welche Vor- 

Nachteile jeder hat. Ви хочете поїхати в подорож зі своєю подругою. Розкажіть про різні 

типи подорожей (пакетом, культурні, індивідуальні) та зверніть увагу на переваги та 

недоліки кожної з них. 

10. Machen Sie einen Bericht über attraktive Arbeitgeber (Betriebsklima, Arbeitszeit, Spaßfaktor, 

Lohn). Складіть повідомлення про привабливих роботодавців (робоча атмосфера, 

робочий час, фактор задоволення, заробітна плата). 

11. Ihr Freund hat vor kurzem einen neuen Job gefunden. Heute Abend geht er zum 

Geschäftsessen mit seinem Chef. Geben Sie ihm ein paar Tipps, wie eine Smalltalk richtig 

aussehen muss. Ваш друг нещодавно знайшов нову роботу. Сьогодні ввечері він їде на 

бізнес-ланч зі своїм начальником. Дайте йому кілька порад, як правильно вести 

розмову. 

12. Es gibt keine klare Antwort, was die Kunst ist. Deshalb erzählen Sie, was Sie unter diesem 

Begriff verstehen. Berichten Sie auch über Ihren Lieblingskünstler. Немає прямої відповіді 

на запитання, що таке мистецтво. Тож розкажіть, що Ви маєте на увазі під цим 

терміном. Також повідомте про свого улюбленого виконавця. 

13. Immer mehr Studenten entscheiden sich heutzutage fürs Studium im Ausland. Was halten Sie 

davon? Äußern Sie Ihre Meinung. У наш час все більше студентів обирають навчання за 

кордоном. Що Ви про це думаєте? Висловіть свою думку. 

14. Die Frage der Studiengebühren wird oft in Deutschland diskutiert. Was halten Sie davon? 

Sollen die Studenten in der Ukraine auch die bezahlen? Äußern Sie Ihre Meinung. Питання 

про плату за навчання часто обговорюється у Німеччині. Що Ви про це думаєте? Чи 

повинні студенти в Україні теж платити? Висловіть свою думку. 



 

15. Ihr Freund interessiert sich für die bekanntesten Personen Deutschlands. Über wen könnten 

Sie ihm erzählen? Ваш друг цікавиться найвідомішими людьми Німеччини. Про кого Ви 

могли б йому розповісти? 

16. Ihr Freund treibt Sport nicht gern. Erklären Sie ihm, welchen Platz Sport in unserem Leben 

nimmt. Ваш друг не любить спорт. Поясніть йому, яке місце займає спорт у нашому 

житті. 

17. Bestimmen Sie Vorteile und Nachteile des Auslandsstudiums. Визначте переваги та 

недоліки навчання за кордоном. 

18. Wie sieht gegenwärtiges Bildungssystem Deutschlands aus? Як виглядає нинішня система 

освіти в Німеччині? 

19. Vergleichen Sie die Bildungssysteme Deutschlands und der Ukraine. Gibt es Unterschiede? 

Порівняйте системи освіти Німеччини та України. Чи є якісь відмінності? 

20. Erläutern Sie das Problem des exzessiven Internetkonsums heute. Поясніть проблему 

надмірного споживання інтернету сьогодні. 

21. Erklären Sie den Lebenssinn des heutigen Menschen. Поясніть мету життя людей сьогодні. 

22. Was wissen Sie über die religiösen und offiziellen Feste Deutschlands? Що Ви знаєте про 

релігійні та офіційні фестивалі в Німеччині? 

23. Äußern Sie Ihre Meinung über den Lehrerberuf. Wozu studieren Sie Fremdsprachen? 

Поділіться своїми думками щодо професії вчителя. Чому Ви вивчаєте іноземні мови? 

24. Teilen Sie richtig Ihren Arbeitstag und Ihre Freizeit? Erzählen Sie darüber ihrem Freund. Чи 

правильно Ви розподіляєте свій робочий день та вільний час? Розкажіть про це своєму 

другу. 

25. Bestimmen Sie aktuelle Probleme der menschlichen Beziehungen. Визначте актуальні 

проблеми у людських стосунках. 

26. Sie sind durch die deutschsprachigen Länder gereist. Was könnten Sie über die Reise 

berichten? Ви подорожували німецькомовними країнами. Що ви можете сказати про 

поїздку? 

27. Wie sieht Erziehungssystem in Ihrem Heimatland und in Ihrer Familie aus? Як виглядає 

система виховання у Вашій країні та у Вашій родині? 

28. Erzählen Sie über Ihren Lieblingsschriftsteller und seine Werke. Розкажіть про свого 

улюбленого письменника та його твори. 

29. Äußern Sie Ihre Meinung zu einem Science-Fiction-Buch, das Sie gelesen haben (oder zu 

einem Science-Fiction-Film, den Sie gesehen haben). Поділіться своїми думками щодо 

прочитаної Вами науково-фантастичної книги (або науково-фантастичного фільму, 

який Ви подивилися). 

30. Ihr Freund ist ein Shopaholic. Was würden Sie ihm raten? Ваш друг - шопоголік. Що б ви 

порадили йому зробити? 

 

Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію 

 

1. Erzählen Sie über das Urgermanische. Erklären Sie die fremdsprachlichen Einflüsse auf die 

germanischen Sprachen. Die «Erste lateinische Welle» (ca. 50 v.u.Z.– 500 u.Z.). Was wissen 

Sie über diese Periode? Розкажіть про давньогерманську мову. Поясніть чужоземні 

впливи на германські мови. "Перша латинська хвиля" (приблизно 50 р. до н. е. - 500 р. 

н. у.). Що Ви знаєте про цей період? 

2. Erzählen Sie über die deutsche Gegenwartssprache, ihre Existenzformen und die nationalen 

Varianten der deutschen Sprache. Розкажіть про сучасну німецьку мову, її форми 

існування та національні варіанти німецької мови. 

3. Präsentieren Sie die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte. Germanische Stämme: 

Machen Sie kurzer Überblick. Представте періодизацію історії німецької мови. 

Германські племена: зробіть короткий огляд. 

4. Erzählen Sie über die phonetischen Besonderheiten des Althochdeutschen und das System 

des Konsonantismus. Die 1. und 2. Lautverschiebung. Розкажіть про фонетичні 



 

особливості давньоверхньонімецької мови та систему консонантизму. 1-й і 2-й пересув 

звуків. 

5. Erklären Sie den grammatischen Bau des Althochdeutschen in historischer Sicht. Поясніть 

граматичну структуру давньоверхньонімецької мови з історичної точки зору. 

6. Was wird unter metaphorischer Übertragung verstanden? Welche Arten von Metaphern 

kennen Sie? Що розуміється під метафоричним перенесенням? Які типи метафор Ви 

знаєте? 

7. Definieren Sie Synonyme. Welche Arten der Synonyme kennen Sie? Nennen Sie die 

Hauptwege der Entstehung der Synonyme. Дайте визначення синоніму. Які види 

синонімів Ви знаєте? Назвіть основні способи створення синонімів. 

8. Was wird unter dem Euphemismus verstanden? Definieren Sie Hyperbel. Was wird in der 

Linguistik als Litotes betrachtet? Що розуміється під евфемізмом? Дайте визначення 

гіперболи. Що вважається літотою у мовознавстві? 

9. Definieren Sie den Archaismus und nennen Sie seine Arten.Was wird unter dem Historismus 

verstanden? Was versteht man unter Formarchaismen? Визначте архаїзм та назвіть його 

типи. Що розуміється під історизмом? Що ми розуміємо під формальними архаїзмами? 

10. Was wird unter Entlehnung verstanden? Nennen Sie die Arten der Entlehnung. Welche 

Formen der Entlehnung unterscheidet man? Що таке запозичення? Назвіть типи 

запозичень. Які види запозичень розрізняють? 

11. Beschreiben Sie  den Stil des offenen Verkehrs und seine Besonderheiten! Опишіть 

офіційно-діловий стиль та його особливості! 

12. Beschreiben Sie  den Stil der Wissenschaft und seine Besonderheiten! Опишіть стиль науки 

та його особливості!  

13. Beschreiben Sie den Stil der Publizistik und seine Besonderheiten! Опишіть стиль 

журналістики та його особливості! 

14. Beschreiben Sie den Stil der Alltagssprache und seine Besonderheiten! Опишіть стиль 

повсякденної мови та його особливості! 

15. Beschreiben Sie den Stil der Belletristik und seine Besonderheiten! Опишіть стиль 

художньої літератури та його особливості! 

16. Erklären Sie die Komparation des Adjektivs: Positiv, Komparativ und Superlativ. Розкрийте 

ступені порівняння прикметника: звичайний, вищий та найвищий. 

17. Erleuchten Sie das Problem der fixierten Wortfolge im Deutschen. Висвітліть проблему 

усталеного порядку слів німецького простого речення. 

18. Charakterisieren Sie Typen der einfachen Sätze und geben Sie ihre Beispiele. 

Охарактеризуйте типи простих речень та наведіть їх приклади. 

19. Erläutern Sie den Begriff der Morphologie und die Klassifikation der Wortarten im 

Deutschen. Розкрийте поняття морфології та класифікацію частин мови у німецькій 

мові. 

20. Bestimmen Sie Arten und Deklinationssystem der Pronomen mit Beispielsätzen. Зазначте 

види та відмінювання займенників на прикладі німецьких речень різного типу. 

21. Bestimmen Sie Arten und Typen der Präpositionen mit Besonderheiten ihrer Bildung im 

deutschen Satz. Зазначте види та типи прийменників із особливостями їх використання 

у німецькому реченні. 

22. Präsentieren Sie Syntax, ihr Gegenstand, das Problem der Satzdefinition, der Satz, seine 

lexikal-strukturelle Basis und Strukturelle Klassifikation der Sätze. Представте синтаксис, 

його предмет, проблему визначення речення, речення, його лексико-структурну основу 

та структурну класифікацію речень. 

23. Erzählen Sie über die semantisch-strukturellen Klassen der Substantive. Grammatische 

Kategorien des deutschen Substantivs. Розкажіть про семантико-структурні класи 

іменників. Граматичні категорії німецького іменника. 

24. Präsentieren Sie das Verb,  semantisch-grammatische Klassen der Verben, die grammatische 

Kategorie der Zeit, die Bedeutungen des Präsens in der deutschen Sprache. Представте 



 

дієслово, семантико-граматичні класи дієслів, граматичну категорію часу, значення 

теперішнього часу в німецькій мові. 

25. Charakterisieren Sie Typen der zusammengesetzten Sätze und geben Sie ihre Beispiele. 

Охарактеризуйте типи складних речень та наведіть їх приклади. 

26. Die Klassifizierung der deutschen Konsonanten nach der Artikulationsstelle, der 

Artikulationsart und der Beteiligung der Stimmbänder. Класифікація німецьких 

приголосних за місцем артикуляції, за способом артикуляції, за участю голосу.  

27. Der Begriff der Intonation. Die Funktionen der Intonation. Die Varianten der Intonation. Die 

Komponenten der Intonation. Die Melodie. Der Rhythmus. Die Pause. Die Betonung. 

Поняття інтонації. Функції інтонації. Варіанти інтонації. Компоненти інтонації. 

Мелодія. Темп. Пауза. Наголос. Ритм.  

28. Vokallaute der deutschen Sprache und ihre Klassifikation. Класифікація голосних звуків 

німецької мови.  

29. Der Begriff und die Ursachen der Modifikation der Laute im Redestrom. Die Arten der 

Modifikation von deutschen Konsonanten. Die Assimilation, die Reduktion, die Gemination, 

die Auslautverhärtung. Поняття та причини модифікації звуків у мовленнєвому потоці. 

Види модифікацій німецьких приголосних. Асиміляція, редукція, гемінація, оглушення. 

30. Der Begriff der Betonung. Die Funktionen der Betonung. Die Betonung in der Phrase. 

Akzentuierte und nichtakzentuierte Wortarten. Поняття наголосу. Функції наголосу. 

Наголос у фразі. Наголошувані та ненаголошувані частини мови.  

 

Орієнтовний перелік питань з літератури 

 

1. «Іліада» Гомера: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 

2. «Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне відлуння трагедії 

«Прометей прикутий». 

3. Поема Вергілія «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів, літературне 

відлуння (Котляревський). Вергілій і Гомер. 

4. Загальна характеристика французького героїчного епосу «Пісня про Роланда». 

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез 

середньовічної культури. 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та трагікомічна епопея 

іспанського життя. Значення твору для розвитку нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В. Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність трагедії 

«Гамлет» (або іншої – за вибором студента). 

8. Загальна характеристика бароко як літературного напряму ХVІІ ст. (на матеріалі 

філософської драми П. Кальдерона «Життя – це сон» або іншого твору – за вибором 

студента). 

9. Загальна характеристика класицизму як літературного напряму ХVІІ ст. (на матеріалі 

комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»). 

10. Просвітництво як ідейний рух, комплекс його ідей і загальна характеристика світової 

літератури цієї доби, представники літератури Просвітництва. 

11. «Робінзон Крузо» Д. Дефо як реалістичний просвітницький роман. 

12. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії Й.Гете «Фауст». 

13. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на матеріалі конкретних творів). 

14. Загальна характеристика творчості Дж. Байрона (на матеріалі творів «Паломництво 

Чайльд-Гарольда» або «Мазепа»). 

15. Історичний роман як жанр літератури романтизму (на матеріалі роману В.Скотта 

«Айвенго» або В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

16. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману (на матеріалі творів 

Стендаля або О. де Бальзака – за вибором студента).  



 

17. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса (на матеріалі 

конкретних творів). 

18. Ідейно-художня своєрідність російського реалістичного роману (на матеріалі творів Л. 

Толстого або Ф. Достоєвського). 

19. Специфіка американського реалізму та її втілення в творчості Марка Твена (на 

матеріалі творів «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна». 

20. Поняття про символізм у європейській літературі кінця ХІХ століття та його 

філософсько-естетичні засади. 

21. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на 

матеріалі одного з творів Г. Ібсена, Б. Шоу або А.П. Чехова – за вибором студента). 

22. Модерністські напрями і течії в поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Модернізм і 

авангардизм в літературі та мистецтві ХХ ст. 

23. Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії, її провідних напрямів, течій 

та художніх здобутків. 

24. Нові засоби зображення внутрішнього світу людини у модерністській прозі ХХ 

століття. «Потік свідомості» творчості М. Пруста і Дж. Джойса. 

25. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. Кафки 

«Перевтілення». 

26. Проблематика роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції світової 

літератури у творі. 

27. Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море». 

28. Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової літератури. Проблеми 

вибору в романі А. Камю «Чума». 

29. Генеза та особливості поетики латиноамериканського роману. Творчість Г. Гарсіа 

Маркеса. 

30. Постмодернізм як явище світової літератури другої половини ХХ ст.: характерні 

ознаки, представники, провідні твори (аналіз твору на вибір: У. Еко, П. Зюскінд, М. 

Павич та ін.). 

 

Документи про освіту та кваліфікацію 

 

  Здобувачі першого (бакалаврського) освітнього  рівня, які успішно пройшли 

атестацію, отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої освіти за відповідною 

освітньою програмою та кваліфікації бакалавра. 

  Студенти, які отримали незадовільну оцінку при складанні комплексного екзамену, 

відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Програма дистанційного проведення комплексного іспиту з німецької мови, літератури 

та лінгвістики в умовах пандемії COVID-19 

 

Дистанційна форма проведення комплексного екзамену з німецької мови, літератури та 

лінгвістики в умовах пандемії COVID-19 відбуватиметься протягом одного дня із 

застосуванням платформи Google Meet у два етапи: 

1. Підключення студентів до платформи Google Meet із корпоративного аккаунту та 

ідентифікація особи шляхом пред’явлення паспорту в режимі онлайн, що фіксується 

секретарем. 

2. Усне представлення вказаних у білетах завдань на платформі Google Meet. 

 


