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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробування з іноземної мови передбачено Правилами прийому до 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2019 р. (пп. 7, 9, 11-14 розділу 
VII) для вступників на магістерські програми за спеціальностями: 035
«Філологія», 091 «Біологія» («Молекулярна біологія», «Лабораторна діагностика 
біологічних систем»), 101 «Екологія», 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 113 
«Прикладна математика», 231 «Соціальна робота»; а також для вступників, які 
вступають на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні 
науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 
«Публічне управління та адміністрування».

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей 
знань: 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 
«Інформаційні технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» складають єдине 
вступне випробування з іноземної мови, незалежно від кількості обраних спеціальностей 
(освітніх програм). Результати цього випробування зараховуються абітурієнту при 
конкурсному відборі на кожну з обраних ним спеціальностей.

Вступне випробування з іноземної мови, для вступників на магістерські програми зі 
спеціальностей: 035 «Філологія», 091 «Біологія» («Молекулярна біологія», «Лабораторна 
діагностика біологічних систем»), 101 «Екологія», 102 «Хімія», 104 «Фізика та 
астрономія», 113 «Прикладна математика», 231 «Соціальна робота», має 
кваліфікаційний характер: абітурієнт повинен підтвердити володіння іноземною мовою на 
рівні, не нижчому ніж В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 
Вступне випробування з іноземної мови оцінюється за шкалою: «склав/не склав». 
Вступник, який не склав вступне випробування з іноземної мови, втрачає право на участь 
у конкурсному відборі за всіма магістерськими програмами НаУКМА, на які він подав 
документи.

Вступне випробування з іноземної мови (іспиту з німецької мови) для абітурієнтів, 
які вступають на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для 
здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра ('освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні 
науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 
«Публічне управління та адміністрування», оцінюється шляхом переведення оцінки за 
виконання тестових завдань у шкалу від 100 до 200 балів.

Іспит з німецької мови проводиться письмово у формі тестування і усного 
опитування на одну із запропонованих тем і полягає у виконанні абітурієнтом тестових 
завдань і спілкуванню німецькою мовою

Загальна кількість завдань у тесті -3 5 .

Кількість варіантів тестових завдань -  1.

Час, відведений на виконання тестових завдань -  90 хвилин.



II. ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Н о г у е г 8 І е Ь е п  -  Т е і і  1

8іе кдгеп пип/ііп/кипе Техіе. 8іе кдгеп іесіеп Техі гн>еітаІ. 2и]ейет Техі Ітеп 8іе гн>еі 
Аи/§аЬеп (1-10). ЇУакІеп 8іе Ьеііейег Аи/§аЬе (Не гіскіще Ьдтщ. Ьеаеп 8іе іиегзі (Іа$ 
Веізріеі. Ваги какеп 8іе 10 8екипйеп 2еіІ.

1. Касі) а ипсі Ьепа зіпсі аш \¥осііепепбе уегаЬгебеі.
гісЬі:і§ ґаізсії

2. Баз ТЬеаІегзШск ...
А Ье§іппІ и т  19 ІЛіг. 
В умігсі і т  Н оі §е2еі§і. 
С і зі аиґ Еп§1ізс1і.

Н огуег8іеЬеп - Теіі 2

8іе кдгеп пип еіпеп Техі. 8іе кдгеп Неп Техі еіптаї. Ваги Ідаеп 8іе/йп/Аи/§аЬеп. кУакІеп 8іе 
Ьеііейег Аи/§аЬе (Не гіскІі§е Ьдшп§А, В ойег С . Ьехеп 8іе)еШ (НеАи/§аЬеп 11 Ьіз 15. Ваги 
каЬеп 8іе 60 8екипйеп 2еіІ.

11. \Уапп Шиї Дег Виз гигііск?
А аш Уогтііїа£
В аш АЬепб 
С а т  пасіїзіеп Та§

ЬЄ8ЄУЄГ8ІЄЬЄП -  ТеіІ 1.

Ье5еп 8іе (Не І)Ьег5скгі/Іеп (А-Н) ипй (Не Кипіехіе (16 - 20). ЕпІхскеШеп 8іе: \УеІске 
ІЇЬегяскгі/І ра$$1 їй н>еІскет Кипіехі? 2и)е(1ет Кигііехі §ІЬІ е$ пиг еіпе ЇІЬегхскгі/І.

16. Ргикег таскїеп Діє Оушпазіазіеп іп БеиізсЬІапб паск пеип ІаЬгеп баз АЬіШг. Неиіе баиегі 
баз Оушпазіиш пиг асЬі Шіге. Біе 8сШ1ег шйззеп зсЬпеІІег Іетеп  ипб ЬаЬеп \уепі§ег Ргеігеії. 
ЬеЬгег, Е ііе т  ипб ЗсЬШег кгііізіегеп баз “ТигЬо-АЬіШг”. Біе іип§еп АЬііигіепіеп зіпб ой Йіг біе 
ІМуегзіїаІ пісіїї Ьегеіі. ЦЬег йіпр2І§ Ргогепї бег Еііегп \ушізсйеп зіск безкаІЬ баз бгеігеЬпіе 
ЗскиЦаІіг гигііск. Еіпі§е Випбезіапбег егІаиЬеп баз пешуаЬгі§е Оутпазіиш -\уіебег.

А Шге§е1та11І£ег ЗсЬиІЬезиск: \Уагит раззіегі баз?
В Оіеісіїе АЬіШгргийт§еп ап беиізсЬеп ЗсЬиІеп 
С Кгіїік без беиізсіїеп Зсішізузіетз 
Б  ХасИїеіІе без уегкиггіеп АЬііигз
Е Ргріекі гиг 8йібіепуогЬегеіїип§ бег беиізсЬеп АЬіШгіепІеп 
Е ЗсЬиІЬезисЬ ізі іп Беиізскіапб еіп 8о11 
С  МасШіШе Шг ІетзсйлуасЬе 8сШ1ег



Н 8іибішп іп БеиІзсЬІапб йіг аизІапбізсЬе 8сЬй1ег егтб§1ісЬеп 

Ь є 8 є у є г 8 Ї є Ь є п  -  Теіі 2

Ьезеп 8іе йеп Техі ипй йіе Аи/§акеп (21-25) ипіеп. Епі$скеійеп 8іе: ІУеІске Ьб$ип§
(А, В, С ойег Б) і$і гіскіщ? Ея §ікі пиг еіпе гіскіще Ьб$ип§.

21. \¥е1сЬе Уогіеііе кбппіе (Іаз ЬеЬеп іп еіпеш НосЬЬаиз Шг ВегиїзШі§е ЬаЬеп?

А 8іе кбппіеп зісЬ т і ї  іЬгеп ОезсЬайзрагіпет Ойег Ігейеп.
В 8іе кбппіеп іЬге АгЬеіізгеіі зеІЬзі Ь езііттеп .
С 8іе кбппіеп бапп \уепі§ег агЬеіІеп.
Б  8іе кбппіеп козіепіоз Ргеігеііап§еЬоіе пиігеп.

Ь є 8 є у є г 1 є Ь є п  -  Теіі З

Ье5еп 8іе (Не 8ііиаііопеп (26-31) ипсі сіапп йіе Апгещеп (А-Т). ІЕеІске Ащеще ражі їй н>еІскег 
Зііиаііоп ? 8іе кбппеп іейеАщеще пиг еіптаї гегюепйеп.

26. Негг Кгаизе Ьаі \уепі§ ЕгіаЬгип^ іш Ші£ап§ т і ї  б ет  РС ипб зисЬі Ніііе.

А В

8ргасЬЬаи8Іеіпе -  ТеіІ 1

Ьехеп 8іе йеп Техі ипй/ йііеп 8іе йіе Ьйскеп аш. ІУакІеп 8іе аш йеп уог§е§еЬепеп 
Уагіапіеп (А-Н) йіе 8аіііеїІе (32-36), йіе іп йіе Ьйскеп ражеп. 8іе кбппеп)ейе$ йег кУбгіег пиг 
еіптаї уегп>епйеп. N.іскі аііе йіеяег кУбгіег ражеп іп йіе Техіе.

Веі іЬгет ВезисЬ іп еіпег беиізсЬеп КеаІзсЬиІе ЬаЬеп біе ГгапгбзізсЬеп 8сЬй1ег Гезі§езіе11і, базз біе
АітозрЬаге богі апбегз (32)______ : “Б іе 8сЬй1ег кбппеп луаЬгепб бег 8іипбе аиґ біе Тоііеііе §еЬеп ипб
аиґ іЬгеп Напбуз 8М8 зсЬгеіЬеп. Апбегегзеііз зіпб беиізсЬе 8сЬй1ег у і є і  зе1Ьзізіапбі§ег (33)_____ .

А аЬег зсЬоп ййЬ а т  НасЬтіііа§ ґгеі 
В уегзіеЬі т а п  зісЬ Ьеззег 
С аіз іЬге йапгбзізсЬеп А1іегз§епоззеп 
Б  баз §ап2 апбегз аіз баз йапгбзізсЬе ізі 
Е аіз іп еіпег йапгбзізсЬеп 8сЬи1е ізі



8ргасЬЬаи8іеіпе -  Теіі 2

Ьезеп Біе йеп Ьйскепіехі ипй ег§апіеп Біе йіе БаШеіІе (41-50). \¥сікІеп Біе йаз кУогі (А, В, С 
ойег И), йаз іп йіе Ьйске ра$$1. Е$ §іЬі пиг еіпе гіскіще Ьо5ип§.

2 и за т т е п  т і ї  О зіет  ипсі Рйп§зіеп §еіїбгі ''Уеііїпасіїіеп (41) сіеп сігеі луісіїіі§зієп

кігсЬІісЬеп Реіегіа§еп іп Беиізсіїїапб. Еіпі§е (42) ап АУеііїпасЬіеп іп (43) Кігсіїе.
Б іе теізіеп  аЬег і'еіет іїеиіе \Уеііїпасіїіеп аіз РатіїіепРезі. А т  24. БегетЬег ізі Р1еі1і§аЬепб. Бег 
Вгаисії, апбегеп еі\уаз (44)______ , у/игбе и т  1535 у о т  Кеіогтаіог Магііп Ьиііїег (45)_______ .

А В С Б

41 т і ї ги Ьеі пасії

42 §еіїеп £ЄІЇЄ §еіїі §еіїзі

43 бег беп б е т біе

44 зсіїепкеп ги зсіїепкеп зсіїепкі §езсіїепкі

45 еіп§еіїііїгі еіпійіїгі еіпіиіїгіеп еіпїіїіїгіе

III. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ШДГОТОВКИ

1. Запбга Еуапз, Ап§е1а Висіє, Ргапг Зресіїі. М епзсіїеп В1, Беиізсії аіз Ргетбзргасіїе , Кигз- ипсі 
АгЬеіізЬисії,- Ізшапіп§: НиЬег Уег1а§, 2012.-104 8.

2. Б ап іе іа  РЛеЬіізсії, Ргапг 8ресіїІ, М опіка В оуегтап п , М опіка К е ітап п , Зуіуеіїе Неппіп§- 
Н іетз іга . Зсіїгіііе іп іета ііо п а ї И еи В1, Б еи ізсії аіз Ргешсізргасіїе, Кигз- ипсі Агіїеіізіїисії.- Ниіїег 
Уег1а§, 2016.-208 8.

3.Сіїгізііапу Сагіа, Б е т т е  Зііке, у о п  Е§§е1іп§ Шіа Магіа, Рипк Неппапп, Киіїп Сіїгізііпа, 
\¥іп7ег-КіопІке Вгіїіа. Зіисііо сі. Беиізсії аіз Ргешсізргасіїе. Оезатііїапб. Кигз- ипсі 0Ьип§зЬисії 
т і ї  Еегпег-Аисііо-СБ.- Сотеїзеп Уег1а§, 2016,- 264 8.

4. ВагЬага Ооіізіеіп-Зсіїгатт, Зизаше Каїепсіег, Ргапг Зресіїі. Зсіїгіїіе І)Ьип§з§гаттаіік, 
№уеаиА1-В1, НиЬег Ует1а§, 2012.-144 8.

5. Ма§ба1епа Ріак. Огашшаіік Іпіепзіуігаіпег В1.- іїап^епзсіїеісіі, 2010.-104 8.

6. Напз-Ліг§еп РІапізсіїеІ, Уегепа Кіоіг, Раиі Кгіе§еґ. Міі ЕгГоІе гоїш 2егііііка1 Беиізсії. - Кіеіі 
Уег1а§,2014. - 176 3.

7. Бііігісії Коїапсі, Маеппег Біеіег. Ргйіип§зігаіпіп§ БаР В1 Ооеііїе-/08Б-2егіШкаі В1 
Е1Ьипо,8Ьисії т і ї  Ьбзип^зЬеіІе^ег ипсі Аисііо-СБ, Согпеїзеп Уег1а§, 2014,- 184 3.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Абітурієнт вважається таким, що склав вступне випробування з іноземної мови 
(іспиту з німецької мови), якщо його оцінка за виконання тестових завдань становить 50 -  
100 балів.

Абітурієнти, які виконали тестові завдання з результатом, нижчим за 50 балів 10 -  49 
балів), отримують оцінку «не склав», втрачаючи право на участь у подальшому



конкурсному відборі на магістерські програми НаУКМА у 2019 р. Перескладання іспиту не 
допускається.

Кожне завдання оцінюється у 2 бали. Загальна кількість балів, які можна отримати за 
виконання тестової частини -  70 балів.

Усне опитування оцінюється максимум у ЗО балів.
Загальна кількість балів становить 100 балів.
Результати вступного випробування з іноземної мови (іспиту з німецької мови)

для абітурієнтів, які вступають на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 
«Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні 
технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», визначаються шляхом 
переведення оцінки за виконання тестових завдань у шкалу від 100 до 200 балів.

Переведення оцінки за виконання тестових завдань у 200-бальну шкалу здійснюється 
шляхом подвоєння балів, отриманих абітурієнтом за виконання тестових завдань відповідно 
до Таблиці 2.

У випадку, якщо результати вступного випробування з іноземної мови (іспиту з 
німецької мови) за 200-бальною шкалою становлять менше 100 балів (0 -  99 балів), 
абітурієнт отримує оцінку «не склав», втрачаючи право на участь у подальшому 
конкурсному відборі на магістерські програми НаУКМА у 2019 р. Перескладання іспиту не 
допускається.

Таблиця 1

Таблиця відповідності балів за виконання тестових завдань оцінкам за шкалою 
«склав/не склав» і критеріям оцінювання

Кількість балів 
за виконання 

тестових 
завдань

Оцінка за шкалою 
«склав/не склав»

Критерії оцінювання

91-100 Склав Абітурієнт:
-  засвідчив вільне володіння німецькою мовою на 

рівні вище-середньому;
-  продемонстрував уміння вільно виконувати 

екзаменаційні тестові завдання з читання, 
лексики та граматики в обсязі програми;

-  надав правильні відповіді на 90-100 % тестових 
завдань;

-  виконав усне завдання з урахуванням всіх вимог 
на 90-100%.

7 1 -9 0 Склав Абітурієнт:
-  засвідчив системне володіння німецькою мовою 

на середньому/вище середнього рівні;
-  виявив достатньо добре уміння виконувати 

екзаменаційні тестові завдання з читання, 
граматики та лексики в обсязі програми;

-  надав правильні відповіді на 70-89 % тестових 
питань;



-  виконав усне завдання з урахуванням всіх вимог 
на 70-89 %.

5 0 - 7 0 Склав Абітурієнт:
-  засвідчив володіння німецькою мовою на 

середньому рівні в необхідному обсязі;
-  виявив базові уміння виконувати екзаменаційні 

тестові завдання з читання, вживання граматики 
та лексики;

-  надав правильні відповіді на 50-69 % тестових 
питань;

-  виконав усне завдання на 50-69 % (15 балів із 30 
можливих).

Виконане усне завдання не повністю розкриває 
тему; чисельні недоліки побудови та логічної 
структури, обмежений словниковий запас, 
граматичні помилки елементарного рівня 
ускладнюють розуміння тексту.

0 - 4 9 Не склав Абітурієнт:
-  виявив недостатній рівень знань з німецької 

мови та не засвідчив належного вміння 
виконувати екзаменаційні тестові завдання;

-  не продемонстрував знання граматики та 
лексики німецької мови, відповідного 
середньому рівню;

-  виявив слабкий рівень уміння і навичок 
читання, спілкування та письма;

-  не розкрив тему при виконанні письмового 
завдання.

Текст виконаного усного завдання 
характеризується браком логіки в побудові 
висловлювання й увиразнює дуже обмежений 
словниковий запас; порушення основних 
граматичних та синтаксичних правил заважає 
розумінню.

Таблиця 2

Таблиця відповідності оцінок за виконання тестових завдань 
оцінкам за шкалою 100 -  200 балів

Бали за 
тестові 

завдання

Бали за 
шкалою

100 - 200

Бали за 
тестові 

завдання

Бали за 
шкалою

100 - 200

Бали за 
тестові 

завдання

Бали за 
шкалою

100 - 200

67 134 84 168

50 100,0 68 136 85 170

51 102 69 138 86 172



52 104 70 140 87 174

53 106 71 142 88 176

54 108 72 144 89 178

56 112 73 146 90 180

57 114 74 148 91 182

58 116 75 150 92 184

59 118 76 152 93 186

60 120 77 154 94 188

61 121 78 156 95 190

62 124 79 158 96 192

63 126 80 160 97 194

64 128 81 162 98 196

65 130 82 164 99 198

66 132 83 166 100 200

Голова предметної екзаменаційної комісії М. А.Собуцький


