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ВСТУП
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за
освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з Іноземної мови
(німецька мова) для всіх спеціальностей відбувається відповідно до «Правил
прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» у 2018 році» у формі індивідуального
письмового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія, склад якої
затверджується наказом ректора Університету.
До іспиту входять питання за темами:
1. Артикль.
2. Іменник.
3. Займенник.
4. Дієслово.
5. Прикметник.
6. Прислівник.
7. Числівник.
8. Прийменник.
9. Види речень.
10. Кон’юнктив.
Перелік питань за темами наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результат іспиту з іноземної мови визначається за шкалою від 100 до
200 балів.
2. Вступний іспит з іноземної мови проводиться за тестами, які містять 100
завдань.
3. Тести складені у 20 варіантах. На виконання тесту абітурієнтові
надається 60 хв.
4. За кожне правильно виконане завдання абітурієнт отримує 1 бал.
5. Мінімальна кількість балів за вступне випробування, визначених за
шкалою, зазначеною в п.1, з якими вступник допускається до у часті у конкурсі,
складає 120 балів.
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1 Питання за темою: Артикль__________________________________
(найменування)

Види і функції артикля. Відмінювання означеного та неозначеного артикля.
Вживання означеного та неозначеного артикля.Відсутність артикля.
2 Питання за темою: Іменник___________________________________
(найменування)

Відмінювання іменників. Сильна відміна. Слабка відміна. Жіноча відміна.
Перехідна група. Відмінювання іменників у множині. Утворення множини
іменників.
3 Питання за темою: Займенник_________________________________
(найменування)

Поділ займенників. Займенники особові, вказівні, присвійні. Зворотний
займенник “sich”. Безособовий займенник “es”. Неозначений займенник “man”.
Особливості відмінювання та вживання займенників різних розрядів.
4 Питання за темою: Дієслово_________________________________
(найменування)

Презенс. Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними
префіксами. Зворотні дієслова. Претерит. Перфект. Перфект з допоміжним
словом “sein”. Перфект з допоміжним словом “haben”. Плюсквамперфект.
Основні форми сильних та неправильних дієслів. Керування дієслів. Майбутній
час. Наказовий спосіб. Модальні дієслова. Значення, та вживання модальних
дієслів. Вживання дієслова “lassen”. Використання частки “zu” перед
інфінітивом. Дієслова “haben” або “sein” з часткою “zu”
Інфінітивні
конструкції з “um…zu”, “ohne…zu”, “anstatt…zu”. Пасивний стан. Пасив с
модальними дієсловами. Безособовий пасив.
Дієприкметники. Місце і
вживання заперечення.
5 Питання за темою: Прикметник_______________________________
(найменування)

Відмінювання прикметників у однині. Слабка відміна прикметників.
Сильна відміна прикметників. Відмінювання прикметників з неозначеним
артиклем, присвійним займенником і kein. Відмінювання прикметників у
множині. Слабка відміна прикметників. Сильна відміна прикметників. Ступені
порівняння прикметників. Особливі форми ступенів порівняння.
6 Питання за темою: Прислівник_______________________________
(найменування)

Ступені порівняння прислівників. Особливі форми ступенів порівняння.
Займенникові прислівники.
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7 Питання за темою: Числівник_______________________________
(найменування)

Числівники кількісні, порядкові і дробові. Відмінювання порядкових
числівників. Особливості вживання числівників.
8 Питання за темою: Прийменник_______________________________
(найменування)

Прийменники,
що
вимагають
Akkusativ.
Прийменники,
що
вимагаютьDativ. Прийменники, що вимагають Dativ або Akkusativ.
Прийменники, що вимагають Genitiv.
9 Питання за темою: Види речень______________________________
(найменування)

Речення оповідальне, окличне, питальне, спонукальне. Порядок слів у
простому реченні. Місце в реченні другорядних членів. Складносурядне
речення. Сурядні сполучники, які впливають на порядок слів. Сурядні
сполучники, які не впливають на порядок слів. Складнопідрядне речення.
Підрядні речення: додаткові, часу, причини, означальні, мети, умовні,
допустові. Підрядні сполучники. Порядок слів у складнопідрядному реченні.
10 Питання за темою: Кон’юнктив______________________________
(найменування)

Форми теперішнього, минулого та майбутнього часу кон’юнктива. Утворення і
вживання кон’юктива.
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Програму вступного випробування для здобуття освітнього ступеня
магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з
Іноземної мови (німецька мова) для всіх спеціальностей
узгоджено науково-методичними комісіями Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з
відповідних галузей знань:
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