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Хмельницький, 2022 



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Атестаційний іспит з німецької мови має на меті встановлення відповідності результатів 

навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня 

освіта вимогам освітньо-професійної програми «Англійська мова і література», для присвоєння 

відповідної освітньої кваліфікації згідно з визначеними критеріями оцінювання. Атестаційний 

іспит з німецької мови за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і література» у 

Хмельницькому національному університеті є підсумковою формою контролю і оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни  «Сучасна німецька 

мова».  

Для проведення атестаційного іспиту скликається Екзаменаційна комісія з атестації 

здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «Магістр» у складі голови та членів комісії. Комісія 

створюється щорічно наказом ректора.  

До складання атестаційного іспиту допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно 

виконали у повному обсязі освітню програму та індивідуальний навчальний план. 

Результат складання атестаційного іспиту заноситься до індивідуального навчального 

плану (залікової книжки) здобувача вищої освіти та в екзаменаційну відомість з підписами усіх 

членів Екзаменаційної комісії і оголошуються у той же день після оформлення відповідних 

документів та протоколів засідання Екзаменаційної комісії. Повторне складання атестаційного 

іспиту з метою підвищення оцінки не дозволяється. 

Процедура складання атестаційного іспиту регламентується Положенням про атестацію 

здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті, затвердженим Вченою 

радою ХНУ (Протокол №7 від 31.01.2020) та Положенням про організацію освітнього процесу 

у Хмельницькому національному університеті, затвердженим Вченою радою ХНУ (Протокол 

№3 від 31.10.2019) 

 

2. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Атестаційний іспит має на меті встановлення відповідності результатів навчання 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з навчальної дисципліни «Сучасна 

німецька мова» вимогам освітньо-професійної програми «Англійська мова і література». 

 

2.1. Сучасна німецька мова 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен досконало володіти 

німецькою мовою для здійснення вільного усного і писемного спілкування, володіти 

орфографічними, граматичними, фонетичними навичками для побудови зв’язного та вірного 

писемного та усного мовлення; ефективно здійснювати усну та письмову комунікацію 

німецькою мовою в умовах професійно-педагогічного спілкування; володіти лексичним 

матеріалом з тематики попереднього вивчення німецької мови та тієї, що передбачена робочою 

навчальною програмою дисципліни: Сім’я. Біографія. Навчання. Мій робочий день. Дозвілля. 

Спорт. Погода. Мода та одяг. Покупки.  Харчування. Медицина та лікування. Зовнішність та 

характер. Професії. Мрії та бажання. Подорожі. Засоби масової інформації. Технічний прогрес 

 

 

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

 

3.1. Тестова частина атестаційного іспиту 

 

Атестаційний іспит проводиться у вигляді закритого тестування у модульному 

середовищі для навчання на базі системи Moodle. Білет містить 50 тестових завдань 

множинного вибору.  



Тест має на меті контроль та оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

передбачених робочою навчальною програмою дисципліни «Сучасна німецька мова» (окрім 

використання засвоєного матеріалу в усному мовленні) відповідно до вимог освітньо-

професійної програми «Англійська мова і література». Здобувачам вищої освіти пропонується 

заповнити пропуск у реченні, обравши з п’яти запропонованих варіантів лексичних одиниць / 

граматичної форми / граматичної конструкції один вірний, який доречно вжити / є граматично 

правильним в контексті зазначеного речення. 

 

3.2. Усна частина атестаційного іспиту 

 

Усна частина атестаційного іспиту  включає контроль та оцінювання усної 

комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти з англійської мови згідно з тематичним 

наповненням дисципліни «Сучасна німецька мова». Пропонується висловити власну думку 

щодо запропонованої теми (проблеми) без попередньої підготовки, аргументувати власну точку 

зору, підтримати бесіду з екзаменатором. Тривалість бесіди з одним студентом – 8-10 хв. 

 

Питання для підготовки з навчальної дисципліни «Сучасна німецька мова» 

  

Kommunikationsthemen: 

1. Familie, Freunde. 

2. Freizeit und Hobby.  

3. Arbeitstag. 

4. Häuser, Wohnungen, WG, Studentenwohnheime, Einrichtung. 

5. Wohnen auf dem Lande, in der Stadt. 

6. Jahreszeiten und Aktivitäten. 

7. Klima und Wetter. 

8. Kleider machen Leute. Mode und Kleidung. 

9. Geschmack und Mode. 

10. Lebensmittelgeschäft. 

11. Im Restaurant. 

12. Essen kochen, Rezepte. 

13. Gesund essen. 

14. Beim Arzt. Krankheiten und Behandlung. 

15. Sport und Gesundheit. 

16. Urlaubspläne. 

17. Aussehen und Persönlichkeiten. 

18. Charaktereigenschaften. 

19. Ausbildung und Berufswahl. 

20. Wunschliste für den Beruf, Zukunftspläne. 

21.Wünsche und Träume 

22. Reisen bringt Spaß 

23. Moderne Medien im Alltag 

24. Technischer Fortschritt  

Grammatik: 

1. Wortfolge im einfachen Satz. 

2. Fragesätze. 

3. Deklination des Nomens im Singular und Plural. 

4. Pluralbildung. 

5. Zahlwörter: Kardinalzahlen. 

6. Deklination der Personalpronomen. 

7. Possessivpronomen. 

8. Konjugation der Verben im Präsens. 



9. Modalverben. 

10. Trennbare und untrennbare Verben. 

11. Reflexive Verben. 

12. Imperativ. 

13. Bildung und Gebrauch des Perfekts. 

14. Futur I. 

15. Präteritum. 

16. Passiv und Stativ. 

17. Gebrauch des Infinitivs mit/ohne «zu» 

18. Präpositionen. 

19. Deklination der Adjektive. 

20. Zahlwörter: Ordinalzahlen. 

21. Steigerungsstufen der Adjektive. 

22. Satzreihe und Satzgefüge. 

23. Temporalsätze. 

24. Kausalsätze. 

25. Konditionalsätze. 

26. Konzessivsätze. 

27. Konsekutivsätze 

28. Objektsätze. 

29. Modalsätze. 

30. Infinitivkonstruktionen anstatt... zu, ohne... zu 

31. Finalsätze. 

32. Infinitivkonstruktion um... zu. 

33. Lokalsätze. 

34. Attributsätze. 

35. Modalsätze 

36. Konjunktiv II 

37. Irreale Wunschsätze 

38. Irreale Konditionalsätze 

39. Irreale Vergleichsätze 

40. Irreale Konsekutivsätze 

41. Andere Fälle des Gebrauchs von Konjunktiv II 

42. Partizipien 

 

 



4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

4.1. Критерії оцінювання тестової частини атестаційного іспиту з німецької мови 

 

За кожну вірну відповідь на тестове завдання здобувач вищої освіти отримує 0,1 бала. 

Максимальна загальна кількість балів, отриманих за тестову частину атестаційного іспиту, 

дорівнює 5. 

 

4.2. Критерії оцінювання усної частини атестаційного іспиту з німецької мови 

 

Основними вимогами до форми усної відповіді здобувачів вищої освіти є: 

1) правильність фонетичного оформлення мовлення (0,5 бала); 

2) широка варіативність граматичних структур і доцільність їх використання; побудова 

висловлювання за різноманітними шаблонами та моделями речень (0,5 бала);  

3) лексична варіативність і коректність мовлення (0,5 бала);  

4) стилістична правильність оформлення мовлення (0,5 бала); 

5) вільне володіння навичками непідготовленого монологічного та діалогічного 

мовлення, уміння підтримувати бесіду щодо заданої теми (проблеми) (0,5 бала). 

 

Основними вимогами до змісту усного мовлення здобувачів вищої освіти є: 

1) відповідність непідготовленого монологічного мовлення заданій темі (проблемі) 

(0,5 бала); 

2) логічна послідовність та змістовність висловлювання (0,5 бала); 

3) висловлювання та аргументація власної точки зору, особистої оцінки проблеми 

(0,5 бала); 

4) ілюстрація відповіді прикладами (0,5 бала); 

5) змістова відповідність відповідей поставленим екзаменатором питанням (0,5 бала).  

 

Максимальна кількість отриманих балів з кожної навчальної дисципліни – 5. 
 

Підсумкова оцінка за атестаційний іспит виставляється на основі трьох отриманих 

оцінок за усі етапи атестаційного іспиту відповідно до їх вагових коефіцієнтів. 

 

Розподіл балів за їх ваговими коефіцієнтами 

 

Ваговий коефіцієнт оцінки за тестову 

частину атестаційного іспиту 

Ваговий коефіцієнт оцінки за усну частину 

атестаційного іспиту  

0,5 0,5 

 



Співвіднесення вітчизняної та Європейської шкал оцінювання 

на атестаційному іспиті з німецької мови 

 
Оцінка 
ECTS 

Бали Вітчизняна оцінка 

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 
матеріалу і виявлення відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне опанування навчального матеріалу з 
кількома допущеними незначними помилками  

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-
трьома суттєвими помилками. 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного 
матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 
професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного 
матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 
оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність отриманих знань і 
необхідність додаткових знань з дисциплін 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 
повторне вивчення дисциплін. 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО 

ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

5.1. Сучасна німецька мова 

Основна література 

1. Бідюк Н.М. Практичний курс німецької мови: 1 ч.  / Н. М. Бідюк, Г.А Дармороз, 

А. М. Манзій, О. К. Рахімова. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2017 – 286 с. 

2. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови : навчальний посібник для 

студентів та учнів / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, О. О. Гуменюк, Т. Д. Зелененько, 

Б. В. Кубинський, О.І. Білоус, С.П. Артамоновська. – Вінниця : Нова книга, 2002. –334 с. 

3. Король С. В. Passiv (Theorie und Übungen) : методичні вказівки з вивчення пасивного 

стану дієслів в німецькій мові / С.В. Король. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 43 с. 

4. Kommunikationsthemen : методичні вказівки до читання та вивчення тем з німецької 

мови для студентів курсу спеціальності «Переклад» / С.В.Король, О.Є. Кулик, О.Б. Павлик. – 

Хмельницький : Технологічний університет Поділля, 2001. – 33 с. 

5. Бідюк Н.М.  Практичний курс німецької мови : 2 ч. / Н.М. Бідюк, Г.А Дармороз, 

А. М. Манзій, О.К. Рахімова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 295 с. 

6. Захаров Ю. М., Вишневська Н. В., Онуфрієва Л. А. Deutsch für Hochschulen: 

Навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2010. – 352 с. 

7. Щербань Н. П. Німецька мова частина 1 / Н. П. Щербань, Г. А. Лабовкіна, 

Я. В. Бачинський, В. І. Кушнерик. – Чернівці, 2000. – 270 с. 

8. Themen aktuell Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / H. Aufderstrasse, H. Bock, 

M. Gerdes, Ju Müller, H. Müller. – Ismaning, 2007. – 160 S. 

 

Додаткова література 

9. Deutsch. Grammatische Aufgaben für die Studenten der jüngeren Studienjahre: [Німецька 

мова. Граматичні завдання для студентів молодших курсів] / І.В. Коваль, Л.А. Кухар. – 

Хмельницький : ХНУ, 2008. – 88 с. (нім.). 

10. Zeitformen des Verbes in Deutschen. Methodische Anweisungen und praktische Aufgaben 

für die Entwicklung der grammatischen Kenntnisse und Fertigkeiten der Studenten in der Fachrichtung 

„Dolmetschen und Übersetzen” [Часові форми дієслова у німецькій мові. Методичні вказівки і 



практичні завдання для розвитку граматичних знань та навичок студентів спеціальності 

“Переклад”] / І.М. Наринецький. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 69 с. (нім.). 

 


