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WO zahlen zu Ende
Woche die Zahn der zu Fu.
Wochenende das Zahnarzt der zu Hause
woher Zahnbürste die Zucker der
wohin Zahnpasta die zufrieden
wohnen zeichnen Zug der
Wohnort der Zeichnen das zuhören
Wohnung die zeigen Zukunft die
Wohnwagen der Zeit die zumachen
Wohnzimmer das Zeitschrift die zurück
wolkig Zeitung die zurückkommen
Wolle die Zeltdas zusammen

wollen Zentimeter der Zuschauer der
Wort das Zentrum das Zuschlag der
Worterljuch das Zettel der zweite
wovon ziehen Zwilling der
wunderbar ziemlich zwischen
wünschen (sich) Zimmer das
W'urst die Zirkus der
Würstchen das Zitrone die
Z Zoo der
z.B. zu
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Відповідальний секретар приймальної Баркарь



ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії

Ректор Миколаївського 
аграрного університету

Критерії оцінювання результатів спів 
німецька) для вступу на на^

В.С. Шебанін
<9√ 2019 р.

¾⅝gffiinnx мов (англійська, 
німецька) для вступу на Ha^^hm^^>v «Бакалавр» 

на основі повної загальнрГсиредньої освіти
до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів 
предметної комісії окремо відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 
оцінювання рівня знань встановлюється за результатами відповідей 
вступників та на підставі обговорення членами предметної екзаменаційної 
комісії кількостей набраних вступниками балів.

Кількість 
балів Критерії оцінювання

100-142

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: 
може без підготовки вступати у розмову/підтримувати розмову на 
знайомі теми, пов’язані з навчанням та професією, справитися з 
більшістю ситуацій, що можуть виникнути в академічному або 
професійному середовищі; будувати прості зв’язні висловлювання 
з різноманітних навчальних та професійних тем, коротко 
обґрунтувати свої думки, плани і дії.

143-174

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: 
може використовувати мову невимушено, точно й ефективно для 
спілкування на різноманітні теми, пов’язані з навчанням та 
професією, брати активну участь у розгорнутих бесідах та 
дискусіях на більшість загальних академічних або професійних 
тем, представляючи та обґрунтовуючи свої погляди; робити чіткі, 
детальні описи та презентації з широкого кола навчальних і 
професійних тем, розгортаючи та підтримуючи ідеї відповідними 
прикладами і використовуючи відповідну термінологію.

175-200

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: 
може брати участь у будь-якій розмові чи дискусії на абстрактні, 
складні та незнайомі теми, пов’язані з навчанням і професією, 
спілкуватись адекватно, невимушено і спонтанно, не вагаючись 
підбирати слова; робити чіткі, детальні, структуровані описи та 
презентації зі складних навчальних і професійних тем, 
враховуючи підтеми і деталізуючи окремі положення змісту
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