І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі
здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми другого
(магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
Результати фахового вступного випробування зараховуються для конкурсного
відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра. Приймальна комісія
університету допускає до участі у конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового
вступного випробування отримали не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.
Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім рівнем
магістра за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови та
літератури (переклад включно) перша французька (Освітня програма - відсутня) містить
питання з таких нормативних навчальних дисциплін природничо-наукової та професійної
підготовки бакалавра:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лексикологія основної іноземної мови;
Історія основної іноземної мови;
Стилістика основної іноземної мови;
Теоретична граматика основної іноземної мови;
Методика викладання основної іноземної мови;
Практика основної іноземної мови;
Історія зарубіжної літератури.

Зміст тестових завдань фахових вступних випробувань
Фаховий іспит має тестову форму. Частина з "Основної іноземної мови
(французької)" складається з 20 питань двох типів:
- 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 (15 питань)
- завдання на встановлення відповідності («логічні пари»): оцінюється в 0, 1, 2, 3
або 4 бали, 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів,
якщо не вказано жодної правильної відповідності пари або відповіді на завдання не
надано (5 питань).
Відповідь на тестове питання з курсу має демонструвати залишкові знання як з
теоретичних, так і з практичних аспектів вивчення Основної іноземної мови. Загальна
оцінка за мовну частину фахового вступного випробування за умови правильних
відповідей на всі тестові питання – 50 балів.
Літературознавча частина фахових вступних випробувань зі спеціальності,
035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно) перша французька)
передбачає виконання тестового завдання, яке містить 20 питань, що охоплюють усі
розділи курсу нормативного навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури».
Тестові завдання характеризуються різним рівнем складності й передбачають
здійснення необхідного аналітичних операцій, пов’язаних зі знанням основних
закономірностей літературного процесу, окремих жанрів, стилів, напрямків та творчості
провідних письменників.
Літературознавча частина тестових завдань білету фахових вступних випробувань
включає три типи тестових завдань закритої та відкритої форм: тестові завдання закритої
форми, які мають одну правильної відповідь; тестові завдання закритої форми на
встановлення відповідності («логічні пари»), які мають один зайвий варіант відповіді;
тестові завдання відкритого типу.

Структура літературознавчої частини тестових завдань білету фахових вступних
випробувань:
- тестові завдання закритої форми з вибором однієї правильної відповіді – 30 балів (15
питань по 2 бали);
- тестові завдання закритої форми на встановлення відповідності («логічні пари») –
8 балів, по одному балу за кожну «логічну пару» (2 питання по 4 бали);
- тестові завдання відкритого типу – 12 балів (3 питання по 4 бали)
Загальна оцінка за літературознавчу частину фахового вступного випробування за
умови правильних відповідей на всі тестові питання — 50 балів.

ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА
Програма фахового випробування з “Основної іноземної мови (французької)”
Лексикологія основної іноземної мови
Emprunts comme source de l’enrichissement du français.
1. Le mot, le concept, le sens; les caractéristiques du sens lexical.
2. Théorie du mot en tant qu’unité du fond lexical.
3. Formation des mots et des unités phraséologiques.
4. Champs sémantiques: le mot dérivé et le mot composé.
Історія основної іноземної мови
5. Périodisation de l’histoire de la langue française.
6. Préhistoire de la langue française.
7. Le Moyen Français (XIV-XV siècle).
8. Le Français au XVII siècle.
9. Évolution du système lexico-sémantique de la langue française (entre XVII-XIX s.).
10. L'état du français au IX-XIII siècle (phonétisme, formation savante, doublets).
Стилістика основної іноземної мови
11. Théorie des styles écrits du français moderne.
12. Typologie des styles du français moderne.
13. Particularités fonctionnelles du français parlé.
14. Particularités du vocabulaire du français parlé.
15. Particularités fonctionnelles du style des belles-lettres.
16. Valeurs stylistiques des moyens lexico-grammaticaux.
Теоретична граматика основної іноземної мови
17. Forme, valeur et catégorie grammaticale; tendences analytiques du système grammatical
français, vestiges synthétiques.
18. Théorie des parties du discours en français.
19. Verbes comme partie du discours et ses catégories grammaticales.
20. Courants syntaxiques essentiels de la linguistique: évolution et étapes.
21. Proposition comme unité syntaxique, niveaux de l’analyse.
Методика викладання основної іноземної мови
22. Notions générales de la méthodologie de l’enseignement du «français langue étrangère».
23. Exercices, activités, compétences.
24. L'évolution des méthodes de l'apprentissage des langues étrangères.
25. L'approche communicative et l’approche actionnelle: leurs particularités et leurs acquis.
Практика основної іноземної мови
26. Types des correspondances lexicales dans la traduction.
27. Traduction du lexique (sans équivalent).
28. Civilisation française.
29. Verbe et ses catégories.
30. Lexique: définitions, les équivalents lexicaux.

Програма фахового випробування з “Історії зарубіжної літератури”
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ПИТАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Розділ 1. Література Середніх віків та Відродження
1. Західноєвропейське Середньовіччя як культурна епоха: загальнокультурний та
літературний аспекти (місце Середньовіччя в історії культури, хронологічні межі,
проблема періодизації. Середньовіччя в літературі: провідні жанри, автори, твори).
2. Типологічні та національно-своєрідні риси класичного епосу Середньовіччя.
3. Проблематика та жанри міської літератури Середньовіччя.
4. Західноєвропейське Відродження як культурна епоха: загальнокультурний та
літературний аспекти (місце й роль Ренесансу в історії західноєвропейської культури,
хронологічні межі, проблема періодизації. Ренесанс в літературі: національна специфіка;
провідні жанри, автори, твори).
5. Художній світ романів Рабле про Ґарґантюа та Пантаґрюеля.
6. «Дон Кіхот» Сервантеса: особливості проблематики та поетики; полеміка щодо жанрової
природи роману.
7. Особливості поетики архаїчного епосу (поема «Беовульф»).
8. «Пісня про Роланда» як взірець французького героїчного епосу.
9. Жанрові особливості роману про Трістана та Ізольду.
10. Поетологічні особливості «Божественної комедії» Данте.
11. Своєрідність ліричного героя в «Книзі пісень» Петрарки.
12. Проблематика трагедії Шекспіра «Гамлет».
Розділ 2. Література 17-18 століття
13. Загальна характеристика бароко як культурного та літературного явища.
14. Класицизм як літературний напрямок ХVІІ століття.
15. Просвітництво як феномен західноєвропейської культури ХVІІІ ст.
16. Провідні художні напрямки в західноєвропейській літературі ХVІІІ ст.
17. Західноєвропейський сентименталізм (особливості поетики).
18. Релігійно-філософська поема Дж.Мілтона «Втрачений рай».
19. Концепція героя в «Сіді» П.Корнеля.
20. Особливості конфлікту в трагедії Ж.Расіна «Андромаха».
21. Поетика «високої комедії» Ж.-Б. Мольєра (аналіз твору за вибором студента).
22. Проблематика і поетика роману Д.Дефо «Робінзон Крузо».
23. «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта як сатирико-філософський роман.
24. Поетика «комічної епопеї в прозі» Г. Філдінга. Роман «Історія Тома Джонса, знайди».
25. Особливості новаторства Л.Стерна в романі «Сентиментальна подорож».
26. Поетика філософської повісті Вольтера (аналіз твору за вибором студента).
27. Поетика філософської повісті Д. Дідро «Черниця».
28. Проблема жанрового універсалізму «Фауста» Гете.
29. Поетика жанру роману Гете «Страждання юного Вертера».
30. Проблема героя та сюжету в драмі Шиллера «Розбійники».
Розділ 3. Література 19 століття
31. Принципи і критерії періодизації літератури ХІХ ст.
32. Загальна характеристика романтизму як літературного напрямку ХІХ ст.
33. Загальна характеристика реалізму як літературного напрямку ХІХ ст.
34. Ознаки взаємозв’язку романтизму і реалізму у західноєвропейській літературі ХІХ ст.

35. Поетика жанру ліро-епічної поеми в англійському романтизмі.
36. Модифікації соціального роману в англійській літературі ХІХ ст.
37. Модифікації соціального роману в французькій літературі ХІХ ст.
38. Поетологічні особливості історичного романтичного роману ХІХ ст.
39. Модифікації романтичного роману в літературі ХІХ ст.
40. Жанрово-стильова своєрідність романтичної новели в американській літературі.
41. Жанрово-стильова своєрідність романтичної новели в німецькій літературі.
42. Романтична поезія та її видатні представники в національних літературах.
43. Основні риси американського романтизму.
44. Особливості героя та жанру в поемі Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда».
45. Художня своєрідність романістики Діккенса (аналіз твору за вибором студента).
46. Особливості оповідної манери та образу оповідача в романі Теккерея «Ярмарок суєти».
47. Характерні риси поетики й стилю у повістях-казках Гофмана.
48. Своєрідність романтизму в романах В.Гюго.
49. Принципи реалістичного методу Бальзака.
50. Своєрідність соціально-психологічних романів Стендаля.
51. Поетологічні особливості роману Флобера «Мадам Боварі».
Розділ 4. Література кінця 19 – початку 20 ст.
52. Дискусійні аспекти вивчення західноєвропейської літератури к. ХІХ – п. ХХ століття.
53. Натуралізм як літературна течія в західноєвропейській літературі к. ХІХ - п. ХХ ст.
54. Імпресіонізм у поезії та прозі к. ХІХ – п. ХХ століття (аналіз твору за вибором студента).
55. Символізм як літературна течія к. ХІХ – п. ХХ століття: філософське підґрунтя,
поетикальні риси, провідні жанри, представники та твори.
56. Декаданс як літературний феномен к. ХІХ – п. ХХ ст. (аналіз твору за вибором студента).
57. Художня своєрідність роману Гарді «Тесс з роду д’Ербервіллів».
58. «Драма ідей» Б. Шоу: теорія та практика.
59. «Портрет Доріана Грея» О. Вайлда: концепція взаємодії життя та мистецтва.
60. Значущість художніх відкриттів Г. Ібсена для театру к. ХІХ – п. ХХ ст. (аналіз твору за
вибором студента).
61. Натуралістична драма в західноєвропейській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст.
62. Художня своєрідність символістського театру М. Метерлінка.
63. Натуралістичний роман Е. Золя: теорія та практика.
64. Жанр новели в літературі к. ХІХ – п. ХХ ст.: національні версії.
65. Образ митця в новелістиці Т. Манна.
66. Своєрідність оповіді в новелі Г. Джеймса «Дезі Міллер».
Розділ 5. Література 20 століття
67. Література модернізму: провідні школи, течії, концепції.
68. Роман «потоку свідомості» у літературі модернізму: автори й тексти.
69. Проблема абсурдності буття у літературі французького екзистенціалізму.
70. Епічний театр Б. Брехта: теорія та практика.
71. Новий роман: руйнування традиційних уявлень про автора, героя, читача.
72. Герой та абсурдна реальність у західноєвропейській антидрамі.
73. Постмодернізм: культурологічні та літературні координати явища.
74. «Улісс» Дж. Джойса: міфопоетична концепція історії та людини в модерністському
романі.
75. Романи В. Вулф як класика модернізму (аналіз твору за вибором студента).
76. Модерністська поезія: течії, маніфести, експериментальний пошук (аналіз однієї з
національних шкіл за вибором студента).

77. «У пошуках втраченого часу» М. Пруста як літературний портрет свідомості митця
(аналіз одного з романів циклу).
78. Роман А. Камю «Сторонній»: людина у світі абсурду.
79. Подолання абсурду буття у романі Ж.-П. Сартра «Нудота».
80. Логіка абсурду в світі Ф. Кафки: роман «Процес».
81. Інтеллектуальний роман Т. Манна (аналіз твору за вибором студента).
82. Тема духовного пошуку в романі Г. Гессе «Степовий вовк».
83. Своєрідність героя у творчості Е. Хемінгуея (аналіз твору за вибором студента).
84. Світ героїв у романі В, Фолкнера «Галас і шаленство».
85. Тема знеособленості людини в антидрамі Е. Іонеско.
86. Тема відчаю та надії в анти драмі С. Беккета «Чекаючи на Годо».
87. Тема конфлікту поколінь у романі Дж. Селінджера «Ловець у житі».
88. Риси поетики притчі у романі В.Голдінга «Володар мух».
89. Моралістична направленість та ігрова форма романів А.Мердок (аналіз твору за вибором
студента).
90. Оновлення класичної форми роману в прозі Дж.Фаулза (аналіз твору за вибором
студента).
91. Риси поетики постмодерністської прози. Аналіз постмодерністського культового тексту
(У.Еко, П.Зюскінд, М.Павіч, Дж.Барнс, М.Каннінгем - за вибором студента).

ІІІ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лексикологія основної іноземної мови
1. Кім Л.А. Конспект лекцій із курсу «Лексикологія французької мови». – Д: РВВ ДНУ,
2017 – 64 с.
2. Lopatnikova N., Movchovitch N. - Lexicologie du français moderne. M., 1981.
3. Lehmann A., Martin-Berthet F. Lexicologie. Paris, 2013.
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Історія основної іноземної мови
Morochkina G. La langue et la civilisation française à travers des siècles: Історія
французької мови; Навч. посібник / Галина Морошкіна. – Вінниця: Нова Книга, 2011.
Perret M. Introduction à l’histoire de la langue française. Paris, Armand Colin, 2001.
Deloffre F., Hellegouarc’h J. Éléments de linguistique française. Sedes-Paris, 1988. pp. 23 – 59.
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IV. СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Кожний варіант фахового вступного випробування містить 40 тестових питань,
зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту випробування.
Варіант складається із завдань таких форм:
1) Питання на обрання вірної відповіді – до кожного питання надаються чотири
варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши відповідну
позначку;
2) Питання на встановлення відповідності – до кожного питання надано
інформацію, позначену цифрами ліворуч і літерами праворуч, для якої вступник
повинен встановити відповідність, зробивши відповідні позначки у таблиці на
перетинах рядків і стовпчиків;
3) Питання з відкритою формою відповіді.
Розподіл питань у кожному варіанті:
- за формою завдань
№
Форма завдання
з/п
1 Питання на обрання вірної відповіді
2 Питання на встановлення відповідності
3 Питання з відкритою формою відповіді
Усього
- за темами навчальних дисциплін
№
Зміст питання
з/п
1 Лексикологія
2 Історія основної іноземної мови
3 Стилістика
4 Теорграматика
5 Методика викладання основної іноземної мови
6 Вступ до спецфілології
7 Дієслово та його категорії
8 Лексика, дефініції, лексичні еквіваленти
9 Переклад безеквівалентної лексики
10 Типи лексичних відповідників у перекладі
11 Лінгвокраїнознавство
За розділом І навчальної дисципліни “Історія
12.
літератури»
За розділом ІІ навчальної дисципліни “Історія
13.
літератури»
За розділом ІІІ навчальної дисципліни “Історія
14.
літератури»
За розділом IV навчальної дисципліни “Історія
15.
літератури»
За розділом V навчальної дисципліни “Історія
16.
літератури»
Усього

Кількість одиниць у
варіанті
30
7
3
40
Кількість одиниць у
варіанті
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
2
зарубіжної
зарубіжної
зарубіжної
зарубіжної
зарубіжної

4
4
4
4
4
40

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 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:
Максимальна кількість балів,
Максимальне
№
яка може бути набрана за
Форма завдання
значення, кількість
з/п
виконання завдань певної
балів
форми
Питання на обрання вірної
1
2
2*30 = 60
відповіді
4 – за увесь тест
2

3

Питання на встановлення
відповідності
Питання з відкритою формою
відповіді
Усього

4/4 – за кожну вірно
встановлену
відповідність

4*7 = 28

4

3*4=12
100

