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Пояснювальна записка
Фахові вступні випробування є засобом

комплексного

контролю

засвоєних здобувачами вищої освіти знань та умінь, передбачених освітньокваліфікаційною

характеристикою

спеціальності.

Методика

проведення

вступного іспиту передбачає уміння здобувачів вищої освіти розкривати
теоретичні постулати, простежувати аналізоване мовне явище в його
системно-структурному

вимірі,

розкривати

специфіку.

Це

завдання

відображене і в структурі та змісті тестів.
Метою програми є надання структурованого підґрунтя для вільної
орієнтації в теоретичному матеріалі, вибору з нього необхідної для складання
іспитів інформації. Метою є також підвищення інтенсивності підготовки,
розвиток логічності викладання теоретичного матеріалу і формування всього
необхідного комплексу мовленнєвих навичок та вмінь.
За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:
- соціально-політичну й побутову лексику в межах вивченої тематики;
- граматичні нюанси, притаманні усному та писемному мовленню, які
дозволяють правильно розуміти складні художні тексти та потрібні для
вдосконалення усного та писемного розмовного мовлення;
- правила

складання

усного

й

письмового

резюме

автентичного

публіцистичного документу.
За підсумками вивчення курсу студент повинен вміти:
- читати та розуміти оригінальні художні й публіцистичні тексти,
сприймати на слух радіо- та телеінформацію;
- робити усне й письмове резюме прочитаного тексту;
- володіти навичками усного та писемного монологічного мовлення та
інтерактивної діяльності;
- правильно конструювати речення, використовуючи вивчені граматичні
конструкції та форми;
- перекладати з української мови на французьку та з французької на
українську, що є ефективним засобом закріплення та контролю засвоєння
вивченої лексики та граматики.
і

Структура фахового іспиту та розподіл балів

Екзаменаційні тести з другої іноземної мови (французької) для вступу в
магістратуру передбачають виконання 50 завдань, кожне з яких оцінюється у 2
бали. Максимальна кількість балів за виконання завдання - 100.
Структурно кожен тест можна поділити на 2 частини.

Частина 1. Питання з лексики та граматики французької мови - 400
питань:
1. Частини мови (100 питань).
2. Граматика французького речення (100 питань).
3. Лексико-граматичні аспекти речення (100 питань).
4. Переклад речень (100 питань).

Частина 2. Питання з французького країнознавства - 200 питань
До першої частини належать завдання з вибором однієї правильної
відповіді, спрямовані на перевірку загальних знань лексико-граматичного
матеріалу, передбаченого робочими навчальними програмами з дисципліни
«Друга іноземна мова (французька)».
Друга частина містить завдання з вибором однієї правильної відповіді,
які мають за мету оцінювання професійних знань та навичок з французького
країнознавства.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 2 бали;
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї
відповіді, або відповіді не надано.
Бали не нараховуються за помилкові, двозначні відповіді, у разі їх повної
відсутності, при наявності двох обведених варіантів, а також при наявності
виправлень, закреслень, різних позначок, підчисток, підписів тощо.
Завдання екзаменаційного тесту виконуються впродовж 120 хвилин.
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