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І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Знання
іноземної мови
є одним
із суттєвих
елементів
підготовки
висококваліфікованих спеціалістів,
що
забезпечується
не тільки
реалізацією
загальноосвітніх цілей навчання мовам, але і його практичною спрямованістю, яка
передбачає оволодіння мовою як засобом спілкування, здобуття та обміну інформацією,
необхідною для успішної діяльності майбутнього спеціаліста.
У зв'язку з приєднанням України до європейського та світового простору, гостро
постало питання модернізації вищої освіти. Болонська угода європейських країн в галузі
освіти передбачає підготовку конкурентоспроможних кадрів, що зумовило підвищення
рівня професійної підготовки випускників вищої школи. Методичною базою написання
даної програми стали НМКД з курсів «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», загальною метою яких є формування у студентів професійних мовних
компетенцій.
Вступний іспит з іноземної мови (французька) до магістратури має на меті
визначення рівня підготовки вступників до магістратури в галузі французької мови. Для
успішного складання іспиту вступнику треба продемонструвати практичні навички
володіння французькою мовою (знання загальної та спеціалізованої лексики, граматичних
структур).
Студент повинен знати:
- основний граматичний матеріал;
- основну фахову термінологію;
- основні орфографічні та пунктуаційні правила;
- професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум;
- граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, об’єкт дії, характеристику
дії, необхідність, бажання, можливість дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки;
- мовні особливості ділового листування; лексику, граматику, синтаксис, діловий етикет,
культурологічний аспект;
Студент повинен уміти;
- проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого
характеру;
- здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування;
- здійснювати читання і осмислення професійно орієнтованої та загальнонаукової
іншомовної літератури, використовувати її у професійній сфері;
- читати газетні тексти суспільно-політичної тематики, викладати усно їх зміст і вести
бесіду з питань і проблем, які освітлюються в тексті;
- вести ділові зустрічі, наради;
- проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого
характеру, що має за мету досягнення порозуміння;
- досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу та розширювати лексичні
навички;
- використовувати інформаційні технології на електронних носіях.

II. ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА
1. П рограма фахового вступного випробування з ф ранцузької мови
(основна частина)
Граматичний матеріал:
Синтаксис. Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне,
спонукальне, порядок слів у них. Вживання простого речення з дієсловом та іменним
присудком. Вживання дієслова etre як зв ’язки. Вживання запитального речення з est-ce que
та із запитальними словами. Вживання заперечної форми речення з ne...pas, пе...гіеп,
пе...jam ais. Вживання часів після si умовного.
М орфологія.
Іменник. Вживання жіночого роду та форм іменників у множині.
Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їхньому основному значенні.
Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, аи, аих.
Вживання партитивного артикля з іменниками, які означаю ть речовини та якість. Найбільш
поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних
займенникових прикметників з іменниками.
Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.
Числівник. Кількісні й порядкові числівники.
Дієслово. Три групи дієслів; утворення і вживання часових форм дієслова
(/ ’Indicatif: Passe compose, Futur simple, Future et Passe immidiat, Im parfait дієслів I, II та III
груп, Plus-que-parfait, Future dans le passe. Le Su b jo n ctif present,le Conditionnel p resent et
passe), що їх вивчаю ть відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання
зворотних дієслів у пройдених часових формах. Вживання Im p era tif G erondif Participe
present et passe, A c tif et passif.
Займенник. Особові, вказівні, присвійні, питальні, неозначені і безособовий займенник on,
вживання займенників у, еп. М ісце двох займенників-додадків; складні питальні, відносні
займенники qui, que, dont.
Прислівник. Утворення і вживання ступенів порівняння прислівників; їх місце у реченні.
Прийменник. Вживання найбільш уживаних прийменників.
Сполучник. Вживання найбільш уживаних сурядних і підрядних сполучників.
Лексичний матеріал: 2500 лексичних одиниць, які містять 1700 одиниць продуктивної
лексики. Слова, які утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників ment, -eur (-euse),-er (-iere), -ie, -isme, -tion, -esse; суфіксів прикметників: -eux (-euse), -able, -al;
префіксів дієслова re; суфіксів числівників: -ieme. Слова з префіксом in-.
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IV. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ ФАХОВОГО СТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ

Вступний іспит з іноземної мови (французька) до магістратури складається з 50
тестових питань, зміст яких стає відомим вступнику лиш е при отриманні варіанту
випробування.
Варіант складається із завдань таких форм:
1) Питання на обрання правильної відповіді - до кожного питання надаються
чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати лише одну і зробити
відповідну познаку.
Розподіл питань у кожному варіанті:
-

за формою завдань

№
з/п
1

-

варіанті

Питання на обрання вірної відповіді

50

Усього

50

за темами навчальної дисципліни

№

Кількість одиниць у

Зміст питання

з/п
1

Кількість одиниць у

Ф орма завдання

варіанті

За темами Розділу 1

50

Усього

50
V. КРИТЕРІЇ О ЦІНЮ ВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного випробування
може набувати одного з двох значень:
максимального значення кількості балів - за вірної відповіді,
мінімального значення (0 балів) - за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми
наведений у таблиці:

№
з/п
1

Форма завдання
Питання на
відповіді
Усього

обрання

вірної

М аксимальне
значення, кількість
балів

М аксимальна кількість балів,
яка може бути набрана за
виконання завдань певної
форми

2

50*2 = 1 0 0
100

