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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА1 

 

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 іспит з німецької мови, літератури та лінгвістики 

спрямований на виявлення практичної та теоретичної підготовки студента до 

виконання освітніх задач, встановлених освітньою програмою. 

У світлі окресленої орієнтації комплексний іспит з німецької мови, 

літератури та лінгвістики включає три питання з наступних дисциплін: 

«Практична німецька мова і переклад», «Поглиблений курс німецької мови», 

«Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)», «Практична 

граматика», «Теоретична граматика», «Перекладацькі країнознавчі студії», 

«Лексикологія», «Стилістика», «Інтерпретація текстів німецькомовної 

літератури», «Світова література». 

Мета навчальної дисципліни «Практична німецька мова і переклад» 

– розвиток лінгвістичного репертуару студентів, в якому присутні усі мовні 

здібності, підготовка студентів до здійснення комунікації сучасною німецькою 

мовою на рівні досвідченого користувача (С1) шляхом формування ряду 

загальних та фахових компетентностей, зокрема мовної та мовленнєвої 

компетентностей, з широким доступом до працевлаштування. 

Завданням вивчення німецької мови на IV курсі є досягнення 

студентами рівня володіння іноземною мовою С1 згідно із 

«Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти», відповідними 

загальними і комунікативними мовленнєвими компетенціями, які полягають в 

наступному: розуміння широкого спектру досить складних та об’ємних текстів 

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

не будуть скасовані, а також у зв’язку з введенням воєнного стану та війною, 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. 

 



4 

і розпізнавання імпліцитних значень; здатність висловлюватись швидко і 

спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; 

здатність ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, 

навчанні та з професійними цілями; здатність чітко, логічно, детально 

висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння 

граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами 

висловлювання. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Теоретична граматика» є 

сформувати систему знань студентів з теоретичної граматики німецької мови та 

ознайомити їх з ключовими поняттями, термінами, а також 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 бази про граматичну складову німецької 

мови та її компоненти.  

Метою навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство (німецька 

мова)» 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 
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знання культурологічного, країнознавчого, лінгвокраїнознавчого,  

соціокультурного аспектів. 

 

Перелік програмних результатів навчання визначених освітньою 

програмою для оцінювання рівня їх досягнення здобувачами 

 

Володіння рівнем С1 передбачає виконання наступних вимог. 

Вимоги до знань та умінь на рівні С1 в продуктивних видах мовленнєвої 

діяльності полягають в наступному: 

● вміти давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, 

продумані описи та розповіді, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі 

підпункти та завершуючи відповідним логічним висновком; 

● вміти виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос чи 

інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу; 

● вміти добре реагувати на звертання, відповідаючи спонтанно й майже 

невимушено, робити чітку, добре структуровану презентацію предмета, 

досить поширено викладаючи і пояснюючи певні точки зору з 

додатковими положеннями, причинами та відповідними прикладами. 

● вміти писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, 

підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи й доводячи 

точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й 

відповідними прикладами, та завершуючи відповідними логічними 

висновками; 

● вміти писати чіткі, детальні, зв’язні та розгорнуті описи й вигадані тексти 

впевненим, особистим, природним стилем, що відповідає рівню уявного 

читача; 

● вміти написати добре структуровані твори/есе на складні теми, 

підкреслюючи відповідні вихідні положення, досить докладно 

сформулювати й довести точки зору/погляди з допоміжними 

аргументами, доказами та відповідними прикладами. 
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Вимоги до знань та умінь на рівні C1 в рецептивних видах мовленнєвої 

діяльності полягають в наступному: 

● розуміти достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням на 

абстрактні або складні теми поза сферою інтересів, хоча деякі уточнення 

не виключені, особливо, коли акцент незнайомий, впізнавати широке 

коло ідіоматичних виразів, розуміти розгорнуте мовлення, навіть коли 

воно не зовсім зв’язне і коли смислові зв’язки в ньому є імпліцитними і 

не виражені експліцитно; 

● легко розуміти складні діалоги між іншими учасниками групової дискусії 

або дебатів, навіть на абстрактні, складні незнайомі теми; 

● розуміти широкий спектр записаних і трансльованих матеріалів, у тому 

числі деякі ненормативні говірки, і визначати найтонші деталі, 

включаючи імпліцитні зв’язки і стосунки між мовцями; 

● розуміти в деталях розгорнуті, складні тексти незалежно від того, чи 

відносяться вони до власної сфери діяльності, за умови, що можна 

перечитати складні, важкі місця; 

● читати кореспонденцію, користуючись час від часу словником; 

● швидко переглядати тексти, знаходячи потрібні деталі, бажану 

інформацію, швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, 

повідомлень на теми широкого діапазону; 

● розуміти фільми, в яких вживається значна кількість сленгу та 

ідіоматичних зворотів. 

Вимоги до знань та умінь на рівні C1 в інтерактивних видах мовленнєвої 

діяльності полягають в наступному: 

● висловлюватись вільно, спонтанно, майже без зусиль, використовувати 

широкий лексичний репертуар залежно від потреб у заповненні прогалин 

за допомогою інакомовлення, допускаються ледь помітні утруднення при 

пошуках засобів вираження або альтернативних стратегій, лише 

концептуально складний предмет обговорення може перешкоджати 

природному, плавному мовленнєвому потоку; 
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● гнучко й ефективно користуватися мовою для соціальних цілей у тому 

числі емоційних, образних та жартівливих; 

● вміти легко розуміти і брати участь у складних інтеракціях між іншими 

людьми, що ведуть групову бесіду, дискусію на абстрактні, складні, 

комплексні незнайомі теми; 

● вміти легко справитись з дебатами навіть на абстрактні комплексні теми, 

переконливо аргументувати свою позицію, відповідаючи на запитання та 

коментарі швидко, спонтанно й адекватно реагувати на складні лінії 

аргументації; 

● вміти повністю розуміти детальні інструкції, допомагати в процесі 

роботи, запрошувати інших приєднуватися до неї, висловлювати свою 

думку. 

На кінець проходження курсу передбачено такі результати навчання, а саме: 

Знання: 

● новітніх лінгвістичних та літературознавчих теорій та їх інтерпретацій; 

● основних лексичних, фразеологічних, фонетичних, словотворних, 

морфологічних та синтаксичних норм сучасної німецької мови; 

● розуміння зарубіжної художньої літератури як культурної та мовної 

цілісності, мистецтва слова, усвідомлення національної своєрідності 

літературного процесу. 

Уміння: 

● навчатися протягом життя, удосконалювати та розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень; 

● досягати морального удосконалення власної особистості; 

● перенести мовні знання та мовленнєві вміння у перекладацьку й 

педагогічну практику; 

Навички: 

● оволодіння знанням основних розділів сучасної німецької літературної 

мови з дотриманням стилістичних, лексичних, орфоепічних та 

граматичних норм; 
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● вільного володіння іноземною мовою для вільного письмового й усного 

перекладу, здійснення професійної комунікації і міжособистісного 

спілкування; 

● володіння педагогічною технікою, прийомами професійно-педагогічного 

самовдосконалення, культурою педагогічного спілкування. 

Автономне володіння іноземною мовою (аналіз): 

● здатність вибудовувати прогностичні сценарії і моделі розвитку 

комунікативних і соціокультурних ситуацій; знання теорії і володіння 

практичними навичками проектування, конструювання, моделювання 

освітнього процесу; 

Автономне володіння іноземною мовою (синтез): 

●  здатність складати різні види планів для організації процесу навчання 

іноземною мовою; 

●  здатність конструювати особистий освітній продукт. 

Оцінка: 

●  здатність до критичної рефлексії на процес оволодіння мовою; 

● здатність робити самооцінку та оцінку результату / продукту діяльності і 

способам його досягнення. 

 

Методика та форма проведення іспиту 

Формою проведення комплексного іспиту з німецької мови, літератури 

та лінгвістики є усна форма. 

Структура екзаменаційного білета: 

І. Комунікативна ситуація. 

ІІ. Виконання граматичного завдання на основі тексту країнознавчого 

характеру.  

III. Висвітлення питання зі світової літератури. 
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Критерії оцінювання (розподіл балів між кожною із визначених форм) 

 

 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. 

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

приклади, допускаються грубі фактичні помилки. Висловлювання студента 

поверхневе, спрощене, містить 7 мовленнєвих огріхів. 

ІІ. Виконання граматичного завдання на основі тексту країнознавчого 

характеру (30 балів).  

Друге 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.  

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

орієнтується у навчальному граматичному матеріалі, не зміг самостійно 

проаналізувати запропоноване граматичне явище. 

 

        III. Висвітлення питання зі світової літератури (30 балів). 

Відповідаючи на третє питання екзаменаційного білета, яке має найвищу 

оцінку 30 балів, студент повинен продемонструвати наступні компетенції, а 

саме: знання і розуміння літературознавчих понять, основних етапів розвитку 

літератури, її суспільної ролі, основних етапів життєвого і творчого шляху 

письменників, історичних ознак понять народності літератури, художнього 

образу, зарубіжної художньої літератури як культурної та мовної цілісності, 

жанрово-стилістичних особливостей творів мовою оригіналу та ознак їх 

перекладів; здатність досліджувати поетику оригінального і перекладного 
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тексту, з’ясовувати властивості мови літературного твору, засоби художньої 

виразності, жанрові різновиди, особливості образної системи, визначати стиль 

художнього твору та індивідуальний стиль письменника, виокремлювати 

змістові домінанти тексту, здійснювати власну інтерпретацію художнього 

твору, визначати художню своєрідність творів і творчості письменника загалом, 

послуговуючись системою основних понять і термінів літературознавства; 

здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти 

еволюційний шлях розвитку світового літературознавства. 

Крім того, студент  повинен  продемонструвати  вміння характеризувати  

явища літератури  в  залежності від впливів філософських вчень та історично - 

соціальних подій; надавати характеристики  національним особливостям 

літератур Західної Європи та США; 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 ї 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.  

Отже, відповідь студента на питання з історії зарубіжної літератури 

повинна продемонструвати основи фахової підготовки з історії зарубіжної 

літератури від античності до початку ХХІ століття, розкрити її багатство в 

історичній зумовленості й художній цінності, показати поступ літературно-

естетичної думки, її вплив на творчій пошук найвидатніших письменників, а 

також розкрити закономірності розвитку світової літератури. 

 

Перелік тем, що виносяться на іспит 

Перше питання білета стосується всебічного розкриття студентом 

комунікативної ситуації згідно з тематикою: 
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Тема 1. Сучасне життя. Modernes Leben. 

Тема 2. У сфері туризму. Im Tourismus. 

Тема 3. Інтелект та знання. Intelligenz und Wissen. 

Тема 4. Моє робоче місце. Meine Arbeitsstelle. 

Тема 5. Мистецтво. Kunst. 

Тема 6. Навчання. Studium. 

Тема 7. Фінанси. Finanzen. 

Тема 8. Психологія. Psychologie. 

Тема 9. Місто і село. Stadt und Dorf. 

Тема 10. Література. Literatur. 

Тема 11. Міжнародні ділові контакти. Internationale Geschäftskontakte. 

Тема 12. Дослідження і техніка. Forschung und Technik. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Sicher! С1.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch. Lektion 

1-6. Hueber Verlag, 2015. – 114 S. 

2. Sicher! C1.2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch. Lektion 

7-12. Hueber Verlag, 2015. – 210 S. 

3. Ziel С1.1.  Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch und Arbeitsbuch. Lektion 1-6.  

– München.: Max Hueber Verlag, 2016. 

4. Em neu, Abschlusskurs. Teil1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Max 

Hueber Verlag, 2008. 

5. Em neu, Abschlusskurs. Teil 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Max 

Hueber Verlag, 2008. 

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

Knyha Verlag, 2011. 

7. 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. 
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Кучинський, О.І.Білоус. – 4-те видання. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 

576 с. 

8. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Alex Hering, Magdalena Matussek, 

Michaela Perlmann-Balme. Niveau B1-C1. Hueber Verlag, 2009. – 240 S. 

 

Перелік тем, що виносяться на іспит 

Друге питання білета, а саме виконання граматичного завдання на основі 

тексту країнознавчого характеру, пов’язане з теоретичними основами німецької 

мови та включає питання з фахових дисциплін, які вивчалися з 1 по 4 курс. Це 

завдання білета забезпечує перевірку фахової компетентності бакалавра-

філолога, зокрема знання базової термінології та основних теоретичних понять 

німецької мови, характеристики різних мовних одиниць, сформованість 

науково-практичних навичок аналізу усіх рівнів німецької мови, уміння 

виділяти мовознавчі проблеми за такою орієнтовною тематикою:  

1. Артикль. Форми, функції та вживання в німецькій мові.Artikel. Formen, 

Funktionen und Gebrauch im Deutschen. 

2. Іменник. Відміни іменників. Deklinationen der Substantive. 

3. Іменник. Рід іменників. Substantiv. Das Geschlecht der Substantive. 

Множина іменників. Substantiv. Pluralbildung der Substantive. 

4. Прикметник. Відмінювання прикметників. Adjektiv. Deklinationen der 

Adjektive. Ступені порівняння прикметників. Komparation der Adjektive im 

Deutschen. 

5. Займенник. Види та відмінювання займенників. Pronomen. Typen und 

Deklinieren der Pronomen. 

6. Прийменник. Види прийменників. Präpositionen. Typen der Präpositionen. 

7. Числівник. Класифікація та вживання числівників німецької мови. 

Zahlwort in der deutschen Sprache. Klassifikation und Gebrauch. 

8. Прислівник. Класифікація та вживаня прислівників німецької мови. 

Adverb in der deutschen Sprache. Klassifikation und Gebrauch. 
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9. Система часових форм дієслова. Das System der Zeitformen im Deutschen: 

Präsens, Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt, Futur I. 

10. Форми та вживання дієслів німецької мови у пасивному стані. Formen und 

Gebrauch der Passivkonstruktionen im Deutschen. 

11. Номінальні форми дієслів. Інфінітивні конструкції німецької мови. Die 

Nominalformen des Verbs. Benutzung der Infinitivformen in der deutschen 

Sprache. 

12. Номінальні форми дієслів. Вживання дієприкметників та дієприслівників 

у німецькій мові. Die Nominalformen des Verbs. Verwendung der Partizipien 

im Deutschen. 

13. Умовний спосіб дієслів першої сфери використання. Творення та 

вживання. Konjunktiv I. Formen und Benutzung in der deutschen Sprache. 

14. Умовний спосіб дієслів другої сфери використання. Творення та 

вживання. Konjunktiv II. Formen und Benutzung in der deutschen Sprache.  

15. Просте речення. Типи речень. Порядок слів у простому реченні. Der 

einfache Satz: Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz. Stellung der 

Nebenglieder des Satzes. 

16. Неозначено-особові та безособові речення. Die unbestimmt-persönlichen 

Sätze mit dem Pronomen man und die unpersönlichen Sätze. 

17. Складне речення. Складносурядне речення. Типи та вживання в німецькій 

мові. Der zusammengesetzte Satz. Satzreihe. Arten und Verwendung in der 

deutschen Sprache. 

18. Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання в 

німецькій мові. Der zusammengesetzte Satz. Satzgefüge. Arten und 

Verwendung in der deutschen Sprache: Objektsatz, Kausalsatz, Temporalsatz.  

19. Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання в 

німецькій мові. Der zusammengesetzte Satz. Satzgefüge. Arten und 

Verwendung in der deutschen Sprache: Finalsatz, Attributsatz, 

Bedingungssatz. 
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20. Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання в 

німецькій мові.Der zusammengesetzte Satz. Satzgefüge. Arten und 

Verwendung in der deutschen Sprache: Konzessivsatz, Vergleichssatz, 

Konsekutivsatz. 

Перелік рекомендованої літератури 

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. 

3. Соколова Н. Б. Справочник по грамматике немецкого языка: Учеб. 

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

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

Мн.: Выш. шк., 1999. – 390c. 

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

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

Hueber, 2011. – 240 S. 

6. 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. 

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

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

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

Mokymo priemone I kurso studentams germanistams, VILNIAUS 

PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS. - 2001, S- 124 

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

Verlag, 2013. – 296 S. 
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10. Theoretische Grammatik : навч. посіб. для студентів 4 курсу ф-ту 

«Референт-перекладач» з дисципліни «Теоретична граматика» (нім. мова) 

/ Нар. укр. акад., [каф. герм. та роман. філол. ; упоряд. Ж. Є. Потапова]. – 

Харків : Вид-во НУА, 2017. – 68 с. 

 

Орієнтовний перелік питань до комплексного іспиту з німецької мови, 

літератури та лінгвістики 

 

«Практична німецька мова і переклад» 

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

richtig umgehen kann. 

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

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

verhalten, um interkulturelle Missverständnisse zu vermeiden. 

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

achten soll  (Verhalten, Bestimmungen des Gastlandes, Praktisches… ) 

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

Äußern Sie Ihre Meinung zu dieser ethisch umstrittenen Methode. 

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

beeinflusst hat. 

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

Sie Ihre Visionen zukünftiger Stadt. 

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. 

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. 

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

Arbeitszeit, Spaßfaktor, Lohn).  
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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. 

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.  

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

Was halten Sie davon? Äußern Sie Ihre Meinung. 

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. 

 

 «Cвітова література» 

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). 
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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). 
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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.). 
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Додатки 

Додаток 1 

Зразок екзаменаційного білету 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут філології 

 

Погоджено 

Проректор з науково-методичної  

та навчальної роботи 

___________________Жильцов О.Б. 
                                                                                                                     підпис                                   прізвище 

                                                                                      «        » ___________________ 2022 р. 

 

 

 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: Мова і література (німецька) 

освітній рівень: перший (бакалаврський) 

 

 

Комплексний іспит з німецької мови, літератури та лінгвістики 

 

 

Білет № 1 

 

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

richtig umgehen kann. 

2. Lesen Sie den Text. Suchen Sie im Text Verben in Perfekt. Erläutern Sie die 

Frage: Perfekt als Zeitform des Verbs, Gebrauch des Hilfsverbs. „haben“ oder 
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„sein“? Bilden Sie das Perfekt. Schreiben Sie das Hilfsverb in der richtigen 

Form in die Lücke.  

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

художні особливості. Гомерівське питання. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для 

використання здобувачами під час підготовки та відповідей на запитання у 

ході атестаційного екзамену 

● Атестаційний екзамен може проходити аудиторно або онлайн на 

платформі google meet, Zoom або webex; 

● Дидактичними засобами обладнання можуть бути білети, індивідуальні 

картки із завданнями при аудиторній формі проведення екзамену; під час 

іспиту онлайн готується ресурс із білетами у відповідній оболонці ЕНК 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 


