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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес 

передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення 

конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від 

майбутніх магістрів достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка 

повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки. 

Відповідно до положення про магістратуру, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається 

на конкурсній основі. До переліку вступних іспитів до магістратури внесено 

іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій 

випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають 

намір продовжувати навчання у магістратурі. 

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються 

на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня 

бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги 

передбачають володіння вміннями та навичками з різних типів мовленнєвої 

поведінки і відповідають рівню В2. 

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – 

перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами 

мовленнєвої діяльності, говоріння,  читання та письма, які отримані в процесі 

оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні 

―Бакалавр‖. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ПИСЬМОВИХ ТА УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ 

НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ В МАГІСТРАТУРУ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ФРАНЦУЗЬКА МОВА ” 

 

Основою для визначення оцінки знань на вступних випробуваннях є 

рівень володіння абітурієнтами матеріалом, передбаченим програмою для 

вступу. Рівень володіння матеріалом оцінюється за 200-бальною шкалою 

оцінювання. Відповідність її оцінки за 12-бальною шкалою оцінці за 200-

бальною шкалою відображена у таблиці, поданій нижче. 

 

Оцінка за 12-бальною шкалою Оцінка за  200 бальною шкалою 

1 106 – 111 

2 112 – 117 

3 118 – 123 

4 124 – 133 

5 133,5 – 142 

6 143 – 152 

7 152,5 – 161 

8 162 – 171 

9 171,5 – 180 

10 181 – 190 

11 190,5 – 195 

12 196 - 200 

 

Відповідно, відповідь абітурієнта, який набрав від 181 до 200 балів 

вважається відмінною, від 152 до 180 балів – доброю, від 151 до 124 балів – 

задовільною та від 106 до 123 балів – незадовільною. 

 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

ВИСОКИЙ 

 

181-200 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

Абітурієнт повинен виразно, дотримуючись 

стандартів вимови й інтонаційного оформлення, 

прочитати вголос вказаний уривок тексту. 

Відмінна оцінка передбачає повне розуміння 

тексту, адекватний літературний письмовий 

переклад зі словником уривку. Допускається 2-3 

граматичні або лексичні помилки. 

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

         Чіткий логічний та повний аналіз газетної 



статті, чітке та правильне визначення основної 

ідеї статті. Високий рівень вживання 

стандартних кліше для реферування статті. 

Допускається 2-3 лексичні або граматичні 

помилки. 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Вміння висловлювати власні оцінки, 

полемізувати, аргументовано відстоювати власну 

думку, оперувати фактичним матеріалом у процесі 

бесіди на задану тему. 

 

ДОСТАТНІЙ 152,5-180 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

 

Абітурієнт повинен чітко та виразно, 

дотримуючись стандартної вимови й інтонації, 

прочитати вказаний уривок, запропонувати 

його літературний переклад українською мовою 

з використанням словника. Оцінка "добре" 

можлива при достатньо повному розумінні 

змісту тексту.  Допускаються певні неточності у 

вигляді 5-6 несуттєвих помилок лексичного та 

граматичного характеру, що не впливають на 

загальне смислове сприйняття перекладу.  

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

 Чіткий логічний та повний аналіз 

газетної статті, адекватне вживання виразів та 

кліше щодо реферування, чітке та правильне 

визначення основної ідеї статті.  

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Вміння висловлювати власні оцінки, 

полемізувати на задану тему бесіди. Оцінка 

„добре‖ допускає недостатній рівень вживання 

лексичних одиниць. Допускається також 5-6 

лексичні або граматичні помилки. 

 



СЕРЕДНІЙ 

 

124-151,6 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

 

Абітурієнт продемонстрував задовільні 

фонетичні та інтонаційні навички при достатньо 

точному читанні тексту. При перекладі 

допущено 5-6 суттєвих неточності. Абітурієнт 

не зовсім чітко може перекласти визначений 

уривок зі словником.  

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 

Недостатньо вільне володіння 

монологічним мовленням. Абітурієнт вміє 

виділити та сформулювати основну думку статті 

використовуючи кліше. Абітурієнт допускає 5-

7 мовних помилок, що суттєво не порушують 

сприймання сказаного. 

 

///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Абітурієнт вміє сформулювати основну 

думку заданої бесіди, однак недостатній 

лексичний запас не дозволяють йому висловити 

й аргументувати свою точку зору у заданій 

комунікативній ситуації. 

 

ПОЧАТКОВИЙ 106-123,4 І. Перше питання (Читання і письмовий переклад 

зі словником фахового тексту на українську 

мову) 

При задовільних навичках читання та 

вимови, абітурієнт, використовуючи словник, не 

зрозумів основного змісту тексту, 

запропонував неадекватний переклад. У 

відповіді допущено 10 і більше мовних помилок. 

//. Друге питання (Реферування англомовної 

газетної статті іноземною мовою) 
Недостатній лексичний запас не 

дозволяють абітурієнтові здійснити чітке 
реферування газетної статті. Абітурієнт на 
низькому рівні використовує кліше щодо 
реферування статті. 

 



///. Третє питання (Бесіда іноземною мовою на 

задану тему) 

Недостатній лексичний запас не дозволяє 
повною мірою розвинути бесіду на задану тему. 
Абітурієнт допустив 10 і більше помилок, які 
перешкоджають адекватному сприйняттю думки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИМОГИ    

 ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ВИДАМИ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Вступник до магістратури повинен мати такий рівень мовленнєвої 

компетенції: 

 Аудіювання і усне мовлення. Вступник до магістратури повинен 

розуміти іноземну мову в обсязі тематики, визначеної програмою середньої 

загальноосвітньої школи, сприймати мовлення іншої особи при 

безпосередньому спілкуванні. 

Вступник до магістратури повинен адекватно реагувати на почуте під 

час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах 

програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції. 

Бесіда-діалог повинна носити характер мовленнєвої взаємодії в межах 

заданої ситуації. Вступник до магістратури повинен вміти як реагувати на 

репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. 

Діалог-обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, 

реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менша 5. 

Окремі з реплік (1 - 2) повинні складатись не менш як з 2 - 3 фраз. 

Вступник до магістратури повинен вміти логічно і послідовно 

викласти свої думки іноземною мовою відповідно до запропонованої 

ситуації в межах передбаченої програмою тематики. 

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні 

мовленнєві структури, відповідати темі і мовним нормам, бути логічним 

і послідовним та складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах 

тематики, визначеної програмою середньої школи. Обсяг висловлювань — не 

менше 22 фраз. 

Читання і переклад. 

Вступник до магістратури повинен вміти читати без словника мовчки 

з розумінням основного змісту адаптовані та скорочені тексти з художньої, 

науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9% 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання 

словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та 

іноземній мовах, а також контексту. Швидкість читання — 500 друк, знаків за 

хвилину. 

Вступник до магістратури повинен також вміти читати вголос 

адаптовані тексти художнього, науково-популярного і суспільно-

політичного характеру при швидкості 120-130 слів за хвилину. Розуміння 

прочитаного перевіряється шляхом усного переказу іноземною мовою, а також 

шляхом відповідей на запитання до тексту та вибіркового усного перекладу. 

Вступник до магістратури повинен знати основи граматики і 

сполучуваності слів іноземної мови, мати запас слів, достатній для розуміння 

текстів середньої складності, і вміти усно і письмово перекладати їх на рідну 

мову з розрахунку 1000 друк, знаків за академічну годину. При перекладі 

вступнику до магістратури дозволяється користуватися двомовним 

словником. 



МОВНИЙ МАТЕРІАЛ    

Вступник до магістратури повинен мати такий рівень мовної 

компетенції: 

 Лексика: 1500 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. 

Розпізнавання спільнокореневих слів; прислівників з суфіксом -ment 

Граматика 

а)   для усного мовлення 

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) 

речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого 

розповідного (стверджувального і заперечного), питального і 

спонукального, складносурядного із сполучниками et, mais і 

складнопідрядного із сполучниками quand, si, que, parce que. 

Речення із зворотом Il y a. . 

Вживання безособових речень типу Il fait chaud. Il pleut. Il est tard. Il 

neige. 

Морфологія. Іменник. Однина та множина іменників ; жіночий рід 

іменників  

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, 

нульового артиклів. Злитний артикль 

Прикметник. Однина та множина прикметників; жіночий рід 

прикметників. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях 

порівняння, утворених за допомогою  допоміжних слів та суплетивні 

форми. Присвійні прикметники. 

Дієслово. Вживання дієслів être, avoir  

Вживання Présent de l’Indicatif для вираження звичайних дій, що 

відбуваються одна за одною. 

Вживання Passé composé для вираження дій, які відбуваються у 

закінчений період часу в минулому; 

Futur simple - для вираження майбутніх дій; 

Futur immédiat - для вираження дій, що відбувається у момент мовлення; 

Passé simple  - для вираження дій, завершених у минулому, результат яких 
відчувається тепер. 

Imparfait   - для вираження тривалої дії у минулому 

Вживання Présent, Passé, Futur à la forme passive. Узгодження часів. 

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому 

ступенях порівняння за допомогою допоміжних слів та суплетивні форми. 

 

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, кількісні  неозначені. 

б) для  читання 

Морфологія. Вступники до магістратури повинні розпізнавати і розуміти 

при читанні речення що містять Présent ,Passé composé, Passé simple  Futur 

simple, Imparfait,   герундій, дієприкметники. 



Синтаксис. Вступники до магістратури повинні розпізнавати і розуміти 

при читанні умовні речення, що виражають нереальні, не можливі дії. 

 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

I.   Робота над уривком науково-популярного  тексту (обсяг – 1500др.зн.) 

    прочитати та перекласти вказаний фрагмент тексту 

ІІ. Передати зміст тексту французькою мовою 

IIІ.. Монологічне мовлення та бесіда по заданій темі 

 

 

Перелік розмовних тем 

1.  Ma famille 

2.  Ma ville ( mon village) natale 

3.  Ma journée de travail et mes loisirs 

4.   Mon écrivain Ukrainian préféré 

5.   Les sports 

6.   A la bibliothèque. 

7.   Les voyages 

8.   La langue française 

9.   La protection de la nature. La protection  de l’environnement 

10. Ukraine – mon pays natal 

 

 



 

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

Основна: 

1. Посібник з іноземної мови для студентів немовних спеціальностей 

вищих навчальних закладів / Н.М.Бріт. – Київ: Знання, 2000 

 

Додаткова: 

1. MocreevaN.G.. Lisons et comprenons – Київ, 1988. 

2.  Фридман Л.А.. Книга для чтения на французском языке для 

специальностей педагогических вузов. – Москва, 1985. 

3. Andrievskaia I.S. Parlez français. - Москва, 1985. 

4. Штейнсапир Ю.Е. Книга для чтения по педагогике на французском 

языке для студентов педагогических вузов. - Ленинград, 1970. 

5. Qu’apprend-on au Collèges. Centre national de documentation pédagogique. 

Edition 2002. 

6. Гречаная Е.П. Милая Франция. Книга для чтения на французском 

языке. -                                                                  

     Москва, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова предметної комісії                                                 Л.О. Загоруйко 

 


