
Критерії оцінювання знань до іспиту з дисципліни «Іноземна мова 

(німецька) туристичної індустрії» 

1. Виконання першого завдання потребує читання та повного перекладу 

тексту (оцінюється від 0 до 10 балів).   

9-10 балів – отримують  студенти, які повно та ґрунтовно переклали текст та 

правильно його прочитали. 

8-7 балів – отримують студенти, які в цілому розкрили зміст тексту, але не 

повно і допустивши деякі неточності. 

6-5 балів – отримують студенти, які правильно визначили сутність тексту, 

але розкрили його неповністю, допустивши деякі неточності. 

4-1 – отримують, які частково та поверхово переклали окремі речення, і 

допустили при цьому певні суттєві помилки, котрі значно вплинули на загальне 

розуміння тексту, погано читають.  

0 – студент не зміг перекласти текст, читає погано. 

 

2. Виконання другого завдання потребує практичних умінь та навичок 

складання питань німецькою мовою та відповіді на них. (оцінюється в 10 балів). 

10 балів – отримують студенти, що безпомилково виконали завдання. 

9-7 балів – отримують  студенти, які виконали завдання, але допустили 

незначні орфографічні та стилістичні помилки. 

6-5 балів – отримують  студенти, які виконали завдання, але допустили 

помилки, показали незнання якогось правила з мови. 

4-1 бали – отримують, які частково та поверхово виконали завдання, не 

змогли пояснити правил складання німецьких речень.  

0 – студент не зміг охарактеризувати жодного поняття. 

 

3. Виконання третього завдання потребує володіння німецькомовним 

говорінням, вміння спілкуватися у нескладній ситуації розмовно-побутового чи 

професійного спілкування згідно тем курсу.  

10 балів – отримують студенти, які повністю виконали завдання.  

9-7 балів – отримують студенти,  які виконали завдання, але допустили 

незначні відхилення чи неточності у висловленні думки. 

6-5 балів – отримують  студенти, які виконали завдання, але допустили 

помилки у побудові реплік. 

4-1 – отримують, які частково та поверхово розкрили зміст ситуації 

спілкування, і допустили при цьому певні суттєві помилки, котрі значно 

вплинули на загальне розуміння їх мовлення.  

0 – студент не зміг висловити думку згідно розмовної ситуації.  

Загальна кількість балів – 30б.  
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