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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ   

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) 

 

щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

на основі здобутого освітнього ступеня «Бакалавр»  

або вищого за нього ступеня вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь – 2019 



Випробування з дисципліни «Французька мова» для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» з будь-якої спеціальності університету на основі здобутого освітнього 

ступеня «Бакалавр» або вищого за нього ступеня вищої освіти складається з 

тестових завдань з загальновживаної та професійно-орієнтованої французької 

мови. Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій 

опрацьованих мовних (лексичних та граматичних) явищ та вмінь вживати їх у 

межах тем, що вивчалися з дисципліни «Французька мова» в рамках курсу 

бакалаврату. 

 

Навчальний матеріал  з французької мови, 

що перевіряється на вступному випробуванні до магістратури 

 

Теми Спец-ть 

І Граматичний матеріал 

1. Артикль (неозначений, означений) 

2. Іменник (жіночий рід, чоловічий рід) 

3. Множина іменників 

4. Прислівник 

5. Множина прислівників 

6. Особові займенники (наголошені, ненаголошені) 

7. Вказівні займенники 

8. Присвійні займенники 

9. Займенники « en » і « y » 

10. Питальні займенники 

11. Відносні займенники (прості і складні) 

12. Утворення часу дієслів дійсного способу. Допоміжні 

дієслова avoir, être 

13. Відмінювання дієслів I, II, III групи 

14. Зворотні дієслова 

15. Форми дієслів 

16. Дієслова з прийменниками à і de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всі спец-ті 

ІІ Лексичний матеріал 

1. Сільське господарство 

2. Україна 

3. Франція 

4. Захист навколишнього середовища 

5. Українське село 

6. Університет 

7. Моя майбутня професія 

 

 

всі  

спец-ті 

                                



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Варіант вступного іспиту з іноземної мови складається з 50 завдань. 

Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється в 2 бали. Максимальна 

кількість балів, які вступник може отримати за надання відповідей становить               

50 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за вступний іспит з іноземної мови                         

(за шкалою від 100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина). 

 Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за 

фахове вступне випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на 

фаховому вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг 

«склав»), позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою.  
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