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Вступ 

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 певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна 

стати важливим елементом їх професійної підготовки.  

За вимогами Міністерства освіти і науки України прийом до 

магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних 

екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови. Програму 

навчання французької мови в Маріупольському державному університеті 

розроблено згідно з рекомендаціями Комітету з питань освіти при Раді 

Європи щодо рівнів володіння іншомовним мовленням і підготовки програм 

з іноземних мов, а також за державними стандартами підготовки фахівців з 

французької мови в Україні. Саме тому за результатами виконання завдань 

на вступному іспиті робиться висновок про здатність абітурієнта успішно 

опанувати програму навчання французької мови на нефахових 

спеціальностях.  

Укладачами програм враховані Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, 

можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм та 

контролю результатів навчання. Вимоги вступного екзамену до магістратури 

з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, 

який є стандартом для ступеня бакалавра, спеціаліста і який є загальним для 

студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які 

проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2 

та базуються на програмі „Le Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL)”, що: 

 забезпечує стандартизовану базу для розробки університетських курсів 

і планів у відповідності до професійних потреб студентів; 

 сприяє мобільності студентів та їхній конкурентоспроможності на 

ринку праці; 

 підвищує ефективність самостійної роботи у вивченні іноземних мов; 

 посилює привабливість та конкурентоспроможність вищої освіти в 

Україні шляхом надання прозорої та гнучкої системи викладання/вивчення 

мов. 

Рівень І – елементарний користувач (може, зокрема, розуміти і вживати 

побутові і повсякденні вирази, а також елементарні речення. Необхідні для 

задоволення конкретних потреб: А 1, А 2); 

Рівень ІІ – незалежний користувач (може, зокрема, розуміти основні ідеї 

тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі дискусії за 

фахом: В 1, В2); 

Рівень ІІІ – досвідчений користувач (може, зокрема, ефективно і гнучко 

користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними 

цілями: С 1, С2). 
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Програма з французької мови для вступників до навчання за ОС 

«Магістр» 

Загальною метою програми викладання іноземних мов для 

професійного спілкування є формування у студентів професійних мовних 

компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у 

культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. 

Програму вступного іспиту з французької мови складена для здобувачів 

ОС «Магістр», що вступають до навчання за нефаховими спеціальностями. 

Вступний іспит до магістратури з французької мови професійного 

спрямування визначає рівень знань іноземної мови (від початкового до 

професійно-спрямованого) та перевіряє комунікативну компетенцію, 

володіння словниковим запасом та граматичними структурами. 

Лексика. Активна лексика становить 1200 – 1500 загальнолітературних 

одиниць та 250 – 300 професійних термінів і термінологічних 

словосполучень. Лексичний матеріал підбирається викладачем за 

тематичним принципом та включає кліше, штампи і засоби міжфразового 

зв’язку, необхідні для спілкування у межах професійної тематики. 

Граматика. Морфологія: базові знання таких частин мови, як іменник, 

прикметник, займенник, прислівник, сполучник. Дієслово: система часових 

форм французького дієслова в активному та пасивному станах; модальні 

дієслова; умовний спосіб; неособові форми дієслова (інфінітив, 

дієприкметник, їх форми, функції в реченні, комплекси з безособовими 

формами дієслова). 

Синтаксис: поняття про речення, типи речень, члени речення, порядок 

слів у реченні. 

 

Орієнтовна структура вступного екзамену з французької мови 

Іспит проводиться у формі комплексного тесту, що включає 60 завдань і 

складається з трьох частин. Тестові завдання передбачають перевірку 

сформованості іншомовної комунікативної компетенції, складовими якої є 

мовна (граматична, лексична, фонетична), мовленнєва (читання, письмо). 

Devoir I. Compréhension écrite – 30 завдань. 

Devoir II. Test lexico-grammatical – 30 завдань. 

Devoir III. Production écrite. Письмове реферування тексту 

професійного спрямування.  

У тестах запропоновано завдання закритих та відкритої форм. Обсяг – 

2000 знаків. 

Час виконання завдань – 2 академічні години. 
 

Завдання закритої форми 

1). Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких 

лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

обрав правильний варіант відповіді та позначив його у бланку відповідей. 
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Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено 

неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів 

відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено 

жодного із варіантів відповіді. 

2). Завдання на встановлення відповідності 

У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів 

із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до 

відповідей або відповіді до запитань. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник встановив правильну 

відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. 

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено 

неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів 

відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено 

жодного із варіантів відповіді. 

3). Завдання на заповнення пропусків 

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті 

реченнями/частинами речень, словосполученнями/ словами із поданих 

варіантів. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав та позначив 

правильний варіант відповіді у бланку відповідей. 

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено 

неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів 

відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено 

жодного із варіантів відповіді. 

Завдання відкритої форми 

4). Завдання на заповнення пропусків 

У завданнях пропонується заповнити пропуски в тексті лексичними 

одиницями, необхідними відповідно до контексту. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник вписав правильні 

лексичні одиниці у бланк відповідей. 

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) у бланк вписані 

неправильні лексичні одиниці; б) відповіді на бланку Б не позначено. 

5). Завдання з розгорнутою відповіддю 

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного 

висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої 

комунікативної ситуації. 
 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Зразки екзаменаційних матеріалів 
 

Devoir I.  

Compréhension écrite 

1.1 Lisez le texte et examinez les phrases après le texte. Parmi ces phrases 

cochez celles qui sont vraies (V) et celles qui sont fausses (F). 

Par exemple :. Il ne faut pas parler aux gens que vous ne connaissez pas bien. - 1 F 

Difficile d’être parent d’enfant à haut potentiel! 

En tant que maman de quatre enfants HP (haut potentiel), Catherine Devreux, 

psychologue à l’asbl Relaxeau a aussi vécu ces difficultés. Remises en question 

permanente, attente du retour d’un enfant en souffrance après l’école, mots récurrents 

dans le journal de classe, dépression de l’enfant, colères, violence, échecs,… 

L’enfant se sent différent, décalé en permanence avec ses pairs et il est 

profondément différent: il vit tout de manière extrême, la communication est difficile, il 

ne vibre pas pour les mêmes raisons que les autres enfants. Ces enfants ressentent aussi 

que l’enfant HP est différent, mais ils ne savent pas non plus pourquoi. La différence a 

toujours fait peur. L’enfant HP peut vivre le rejet, que ce soit dans l’indifférence des 

autres, dans le harcèlement ou simplement dans un regard. Il ne comprend pas la raison 

de ce rejet. L’enfant HP peut aussi très tôt développer du faux self. Toujours essayer de 

correspondre aux attentes des autres. Les relations deviennent alors très fatigantes. 

L’enfant paraît avoir pleins d’amis mais il est miné de l’intérieur. 

Les enseignants aussi ont des difficultés avec ces enfants. Certains sont considérés 

comme hyperactifs, d’autres comme des enfants autistes. Cela variera d’une année à 

l’autre: si cela «passe» avec l’enseignant, l’enfant sera vu comme «super intelligent, en 

avance, hypersensible…», si par contre la relation est plus difficile, l’enfant HP pourra 

être catalogué négativement. Ces enfants ne sont pas faciles à gérer, ils remettent tout en 

question, ne comprennent pas des questions simples, ils sont vraiment différents. 

Si l’enfant est tellement en souffrance à l’école, se pose souvent la question de la 

déscolarisation. Déscolariser un enfant est un risque énorme. On évite à l’enfant 

d’apprendre à se sociabiliser. C’est également le rôle de l’école: apprendre à l’enfant à 

vivre avec ses pairs. En permettant à son enfant d’étudier à la maison, on lui permet de 

fuir cette difficulté relationnelle. 

1. Il est déconseillé de déscolariser un enfant HP. 

3. Les enfants HP peuvent souffrir de la dépression. 

2. La communication avec des enfants HP est extrêmement facile. 

4. Quand l’enfant étudie à la maison, on dit qu’il est super intelligent. 

5. Les enseignants n’ont pas des problèmes avec des enfants HP. 

6. Les enfants HP diffèrent d’autres enfants. 

7. Il est bien simple de gérer des enfants HP. 

8. L’enfant HP tâche de correspondre aux attentes des autres. 

9. Catherine Devreux est une enfant haut potentiel. 

10. L’enfant HP ne veut pas avoir d’amis. 

1.2 Compétez les phrases avec des mots de la liste qui suit le texte: 

Par exemple : 10 C 

Les «étrangers en France» 

Ils sont aujourd'hui plus de 25 000 créateurs, hommes et femmes, écrivains, 

peintres, musiciens, stylistes, designers, plasticiens, danseurs, sculpteurs, comédiens, 

auteurs, intellectuels... à avoir choisi la France pour y vivre et exercer leur art. 11. ____ 
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l’Europe voisine ou de l’Extrême-Orient, de l’Amérique du Nord ou de l’Afrique du Sud, 

des Caraïbes ou du Moyen-Orient. Et leur cercle s'élargit aux limites de la planète entière 

si l’on considère tous les artistes qu' 12. ____ rattache à la France, ceux qui habitent sa 

langue, sinon son territoire, et qui l’ont parfois même choisie pour écrire leur oeuvre. 

Ceux qui y 13. ____, amoureux de ses paysages, de son patrimoine, marqués par son 

histoire récente ou passée, attirés par son 14 ____ ou la place qu’elle réserve à la création 

et aux oeuvres de l’esprit.  

Ils ont quelquefois quitté un pays, par choix ou 15 ____, et trouvé en France un 

asile, une nouvelle patrie, voire l’amour de leur vie. Ils у ont passé leurs années de 

formation et fait des rencontres décisives pour 16 ____. La France a croisé leur route, et 

tous deux en 17____. Parfois elle influence, même à distance, leur inspiration. Elle fait 

partie de leur univers imaginaire ou de leur 18____, qu’ils soient francophones ou 

francophile. De son côté, elle leur doit la variété de ses visages et de ses voix. 

Pour certains, la France a été celle qui les a découverts, avant les autres, celle qui a 

su les aimer et croire en eux, qui leur a offert une reconnaissance critique ou publique, et 

qui a contribué ainsi à leur envoi 19 ____. Pour d'autres, elle leur a donné 20 ____ leurs 

rêves et de produire leurs oeuvres. Forte d'une longue tradition d'accueil, elle a su les 

retenir ou continue de les attirer. 

A. ont été changés 

B. Venus de 

C. séjournent régulièrement 

D. leur vocation 

E. les moyens de réaliser 

F. mode de vie 

G. carte du coeur 

H. un lien intime 

I. international 

J. contraints à l’exil 
 

1.3 Choisissez une bonne réponse : 

Les jeunes au cœur de la lutte contre le changement climatique 

Pour la cinquième année, Bruxelles a été le théâtre de la Semaine verte, un 

événement qui s'est déroulé du 31 mai au 3 juin 2005 qui s’est penché sur l’un des défis 

écologiques les plus ambitieux pour l’humanité: le changement climatique. 

Le dernier jour de la Semaine verte a été consacré à la jeunesse. Des enfants et 

adolescents des quatre coins de l’Europe ont eu la possibilité de poser des questions aux 

représentants politiques présents et ont été récompensés pour la créativité et l’imagination 

déployées dans le cadre des concours scolaires. 

Les élèves de l’école Internationale Montessori de Tervueren ont été invités à poser 

des questions aux différents participants sur le thème du changement climatique. Ils leur 

ont demandé comment contribuer à leur niveau à la lutte contre се fléau. 

Deux des orateurs, le député européen Anders Wijkman et la directrice generale de 

la DG Environnement Catherine Day, ont illustré leurs commentaires sur le 

développement durable et le «consumérisme exagéré» de la société d'aujourd'hui en 

montrant que, par exemple, leurs téléphones portables de trois ans étaient déjà dépassés. 

Ils ont demandé instamment au jeune public de bien réfléchir à l’impact de leurs 

dépenses sur l’environnement. L'idéal, selon les orateurs, serait de se forger son propre 

style, ses propres tendances, au lieu d'être des victimes de la mode. 

Les jeunes se sont montrés enthousiastes. Ils veulent que les choses changent et sont 

impatients de s'atteler à la tâche. Ils sont convaincus de pouvoir influencer leur famille et 

leurs amis et de les amener à contribuer aux efforts menés partout dans le monde pour 

combattre le changement climatique. Mais comme ils l’ont fait remarquer, il faut que les 

représentants de la Commission européenne leur montrent la voie et que les décideurs 
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politiques sensibilisent davantage les autres jeunes aux problèmes écologiques. L'un des 

étudiants présents a rappelé aux orateurs à quel point il est important de refléter une 

image cool quand on est jeune. Il est temps de faire passer le message selon lequel être 

cool, c'est être écologiste, souligne-t-il, de manière à ce que les jeunes puissent prendre 

conscience des défis environnementaux que doit relever la planète. Catherine Day a 

admis que les jeunes avaient un rôle important à jouer dans ce processus. En étant eux-

mêmes sensibilisés au problème, ils peuvent faire passer plus facilement le message 

autour d'eux. 

 

21. Quel titre porte l’événement écologique qui s’est déroulé à Bruxelles ? 

A. Défi écologique   B. Humanité ambitieuse  C. Semaine verte  D. Climatique 

22. A qui a été consacré le dernier jour de l’événement ? 

A. aux enfants   B. à la jeunesse   C. aux adolescents  D. aux adultes  

23. Des enfants et des adolescents ont questionné ... . 

A. les écologistes    B. les élèves  

C. les Européens    D. les représentants politiques 

24. Le changement climatique c’est ... de notre siècle. 

A. le fléau   B. le thème    C. le niveau   D. la question 

25. Quel était le sujet principal du discours de Catherine Day et Anders Wijkman ? 

A. téléphones portables   B. consumérisme exagéré 

C. jeune public    D. société d'aujourd'hui 

26. Deux orateurs appelaient les jeunes de ne pas ... 

A. être des victimes de la mode    B. forger propres tendances 

C. acheter des téléphones portables   D. forger son propre style 

27. Les jeunes gens ont demonstré leur ... 

A. mode   B. style   C. enthousiasme   D. dépenses 

28. Quel est le but des efforts menés partout dans le monde ? 

A. Assurer le développement durable de la société.  

B. Combattre le changement climatique. 

C. Poser des questions aux participants. 

D. Etre récompensé pour la créativité. 

29. Qui doit montrer la voie aux jeunes gens ? 

A. Bruxelles      B. Anders Wijkman  

C. Catherine Day     D. la Commission européenne 

30. Etre cool c’est ... 

A. être jeune   B. être décideur politique  C. être écologiste  D. être impatient 

Les clés 
1.  V  

2.  F 

3.  V 

4.  F 

5.  F 

6.  V  

7.  F 

8.  V  

9.  F 

10. F 

11. B  

12. H  

13. C  

14. F  

15. J  

16. D  

17. A  

18. G  

19. I  

20. E  

21. C 

22. B 

23. D 

24. A 

25. B 

26. A 

27. C 

28. B 

29. D 

30. C 
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Devoir II.  

2. Test lexico-grammatical  

31. Elle est très ... et souvent attentive à la douleur des autres.  

a) généreuxe  b) généreuse  c) généreux   d) généreus 

32. Ce produit nettoie (bien) (le savon). 

a) Ce produit nettoie le mieux que le savon. 

b) Ce produit nettoie mieux que le savon. 

c) Ce produit nettoie le bien que le savon.  

d) Ce produit nettoie meilleur que le savon 

33. Il reste ... confiture dans le pot.  

a) la    b) une   c) du   d) de la 

34. En France il y a plus de (58/ million/ habitant). 

a) 58 millions habitants    b) 58 million d’habitants 

c) 58 millions d’habitants   d) 58 million des habitants  

35. Paul s’est levé en vitesse. Il a fait du café et il en ... une tasse. Puis il est parti.  

a) ai avalé   b) avalait   c) avala   d) a avalé 

36. On nous a dit ... cet immeuble avait été bâti avant la guerre. 

a) que   b) qui    c) lequel   d) dont 

37. ... aigle est le roi des oiseaux.  

a) L’    b) Un    c) Des   d) Les 

38. Une Mercedes neuve est (cher) (une vieille Renault). 

a) Une Mercedes neuve est la plus chère qu’une vieille Renault. 

b) Une Mercedes neuve est plus chère qu’une vieille Renault. 

c) Une Mercedes neuve chère qu’une vieille Renault. 

d) Une Mercedes plus neuve chère qu’une vieille Renault 

39. Les garçons naissent-ils vraiment dans les ...?  

a) choux   b) chous   c) chou   d) chouz 

40. Je me ... très bien cette belle journée. 

a) rapelle   b) rappellais   c) rappèle   d) rappelle 

41. « La Marseillaise » ... en 1972. 

a) se compose   b) composée  c) a été composée d) s’est composé 

42. Il est un bon spécialiste, quand il y a ... problème, tous demandent son aide.  

a) un    b) le    c) de la   d) la  

43. Je le connais (peu). 

a) Je le connais le mieux.     b) Je le connais peu. 

c) Je le connais le moindre.   d) Je le connais le moins. 

44. Si tu travailles bien, tu ... ton examen. 

a) passe   b) aurais passé  c) passerais   d) passeras 

45. Il ne peut pas se rappeler les ... de l’accident. 

a) détailles   b) détaux   c) details   d) detaille 

46. J’ai ... tous les livres à la bibliothèque. 

a) rendis   b) rendré   c) rendu   d) rendi 

47. Je veux abbatre ces ... arbres.   

a) vieils   b) vieux  c) vieilles  d) vieuses 

48. En été , j’irai ... Mexique.  

a) au    b) –    c) à    d) en 

49. La 5e République existe depuis 1958. 

a) dix neuf cents cinquante huit   b) dix-neuf cent cinquante-huit 
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c) dix neuf cent cinquante huit   d) dix-neuf cents cinquante-huit  

50. Tu gagneras, si tu ... mieux. 

a) t'entraîneras   b) t'entraînes   c) t'entraîne   d) t’entrainera 

51. L’opposition ... continue la lutte. 

a) iraquienne   b) iraquiène   c) iraquien   d) iraquient 

52. Ce n’est pas moi qui ... le responsable de l’accident. 

a) ai     b) est    c) suis   d) es 

53. En faisant ... exercice, faites attention au genre des adjectifs. 

a) ce     b) cet    c) cette   d) ces 

54. Prends ton imperméable. Tu en ... besoin. 

a) aurai    b) a   c) seras   d) auras 

55. Tout le monde lui jetait des regards ... . 

a) amicaux   b) amicals   c) amicales   d) amicalles 

56. Gustave Eiffel ... un ingénieur de talent. 

a) soit    b) était   c) sera   d) suit 

57. Les crêpes de ma tante sont (bon). 

a) Les crêpes de ma tante sont les meilleures. 

b) Les crêpes de ma tante sont les plus meilleures. 

c) Les crêpes de ma tante sont les plus bonnes. 

d) Les crêpes de ma tante sont les plus. 

58. Elle a dit à son frère de ranger ... chambre. 

a) son     b) lui   c) sa   d) ma 

59. Vous savez, la femme de monsieur N. est ... . 

a) inspecteure   b) inspecteuse  c) inspectrice  d) inspecteur  

60. Laissez-le seul, il n’a besoin de ... . 

a) jamais    b) plus   c) personne   d) nulle part 

 

Les clés 
31. b 

32. b 

33. d 

34. c 

35. d 

36. a 

37. a 

38. b 

39. a 

40. d 

41. c 

42. a 

43. a 

44. d 

45. c 

46. c 

47. b 

48. a 

49. b 

50. b 

51. a 

52. c 

53. b 

54. d 

55. a 

56. b 

57. a 

58. c 

59. c 

60. c 

 

Devoir III. 

Production écrite 

3. Faites le résumé du texte proposé. Exprimez votre avis à propos du sujet 

traité. 

La vie des étudiants 

Les étudiants venant d'autres villes ou pays sont logés dans des résidences 

universitaires et des appartements à loyer modéré. 

Dans les résidences les étudiants disposent d'une chambre de 9 m2 environ, de 

cuisines collectives, de salles de travail, de réunion ou de loisirs, de services de ménage. 
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Les studios de 18 à 23 m2 comprennent un coin cuisine, une salle de bains, un confort 

intérieur: double vitrage, téléphone, poste de télévision. 

Le restaurant universitaire est un lieu central de la vie estudiantine. Les menus 

proposés sont choisis par les responsables et le personnel spécialisé. Dans les restaurants 

universitaires, plusieurs formules de repas pour midi et soir sont proposées aux étudiants. 

Une formule classique à la française, la plus demandée, est constituée d'un repas complet: 

hors-d'oeuvre, plat garni, fromage ou dessert, en self-service, à prix fixe réduit. Il y a 

aussi des formules à prix variables, autour d'un plat (viande grillée, assiette de pâtes). 

Dans la majorité des villes universitaires il y a des restaurants à thèmes: pizzerias, 

crêperies ou restaurants asiatiques. Des cafétérias, brasseries permettent en journée une 

restauration légère ou rapide. 

La Cité internationale universitaire de Paris est composée de maisons françaises et 

d'origine étrangère, ainsi que de tout un ensemble d'équipements et de services mis en 

place pour offrir aux résidents les meilleures conditions de logement, de travail et de 

rencontre. 

Les 37 maisons, qui se situent dans un parc de 40 hectares, accueillent près de cinq 

mille étudiants et stagiaires, originaires de plus d'une centaine de pays. 

Beaucoup d'étudiants travaillent. Les emplois pour étudiants sont: les gardes 

d'enfant, le travail au pair, les cours particuliers. Les stagiaires «aide familiale», appelés 

communément «au pair», sont généralement de jeunes étrangères ou étrangers qui 

viennent en France pour apprendre le français et accroître leurs connaissances sur la 

culture et la civilisation française. Pour avoir cet emploi il faut être de nationalité 

étrangère, avoir entre 18 et 30 ans et être célibataire, suivre des cours dans un 

établissement d'étude de la langue française ou de culture et civilisation française, 

s'engager pour une durée de trois mois, au moins, à un an. 

 

 

Критерії оцінки знань на іспиті (для непрофільних спеціальностей) 

Кожна правильна відповідь тестового завдання у частинах 1 і 2 

становить 2 бали. За виконання завдання у частині 3 здобувач отримує 80 

балів.  

Максимальна кількість балів за виконання письмового тесту становить 

200 балів. Прохідний бал для участі у конкурсному відборі – 100 балів. 

 

 

 

Оцінювання тестових завдань 

№ частини тестового завдання Кількість балів 

Devoir I. Compréhension écrite – 30 завдань 60 

Devoir II. Test lexico-grammatical – 30 завдань 60 

Devoir III.  Production écrite  80 

Усього 200 
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Шкала оцінювання: 

За шкалою 

МДУ 

За 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

200 – 180 відмінно Вступник виконав всі завдання в повному обсязі, 

має системні глибокі знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, аргументовано 

використовує їх для виконання практичних 

завдань. Вступник уміє самостійно аналізувати, 

узагальнювати навчальний матеріал, приймати 

рішення, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. Під час виконання лексико-

граматичного тесту студент демонструє міцні, 

глибокі знання з усіх розділів програмного 

матеріалу. Під час реферування статті текст 

укладено логічно й послідовно. З’єднувальні 

елементи забезпечують зв’язок між частинами 

тексту на рівні змістових абзаців, а також 

окремих речень в абзацах. Продемонстровано 

достатній словниковий запас для вирішення 

заданої комунікативної ситуації. Можлива 

наявність лексичних помилок (максимум три), 

що не впливають на розуміння написаного. 

179 – 140 добре Вступник виконав всі завдання в повному 

обсязі, знає суттєві ознаки понять, явищ, зв`язки 

між ними, робить несуттєві граматичні та 

лексичні помилки, Володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням, класифікацією, порівнянням), 

вміє робити висновки, самостійно виправляти 

зроблені помилки. Під час виконання лексико-

граматичного тесту студент демонструє повні, 

систематичні знання з усіх розділів програмного 

матеріалу. Під час реферування статті текст 

укладено послідовно. Використано необхідні 

з’єднувальні елементи для зв’язку між 

частинами. Продемонстровано нормальний 

словниковий запас для вирішення заданої 

комунікативної ситуації. Можлива наявність 

лексичних помилок (максимум шість), що не 

впливають на розуміння написаного. 

139 – 100  задовільно Вступник виконав завдання, виявляє знання й 

розуміння основних положень навчального 

матеріалу, здатний з неточностями дати 

визначення понять, сформулювати власну 
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думку; відповіді правильні, але недостатньо 

грамотно оформлені. За допомогою викладача 

здатний аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, робити висновки, застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком. Але 

відповідь досить схематична, поверхова. Під час 

виконання лексико-граматичного тесту студент 

демонструє неповні знання з усіх розділів 

програмного матеріалу. Під час реферування 

статті логіка викладу тексту частково порушена. 

З’єднувальні елементи між частинами тексту на 

рівні змістових абзаців та окремих речень в 

абзацах є частково. Недостатній словниковий 

запас для вирішення заданої комунікативної 

ситуації. У роботі є лексичні помилки, що 

заважають адекватному сприйняттю окремих 

речень або абзаців. 

99 – 0  незадовільно Вступник погано виконав завдання, при 

виконанні завдання було зроблено багато 

граматичних та лексичних помилок. Має 

розрізнені уявлення про теоретичні та методичні 

засади організації навчально-виховного процесу 

в ВНЗ; має труднощі при виконанні практичного 

завдання. Знання схематичні, мають неповний 

характер. Під час виконання лексико-

граматичного тесту студент демонструє 

відсутність знань з усіх розділів програмного 

матеріалу. Під час реферування статті текст 

укладено нелогічно. З’єднувальних елементів 

немає, робота складається з набору речень. 

Ознаки відповідно до формату тексту не 

відповідають меті написання висловлення або 

відсутні. 
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