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Під час вступного екзамену з французької мови до аспірантури абітурієнти 

мають виконати завдання на визначення рівня мовної компетенції, 

сформованості рецептивних та репродуктивних лексичних і граматичних 

навичок. 

Структура екзамену 

Вступний екзамен складається з 3 частин: 

I. Перша частина екзамену складається з письмового перекладу за 

допомогою словника рідною мовою оригінального тексту за фахом. Обсяг 

тексту - 1800 друкованих знаків. Час виконання - 60 хвилин. 

II. Друга частина екзамену складається з усної анотації французькою мовою

тексту загальнонаукового характеру. Обсяг тексту для анотування – до 

1500 друкованих знаків. Час виконання – 20 хвилин. 

III. Третя частина екзамену складається із співбесіди французькою або

німецькою мовою з питань наукового дослідження і фаху. Час виконання – 

10 хвилин. 

Тематика, що перевіряється 

1) Граматичний матеріал:

Артиклі. Прийменники. Займенники. Іменник та його категорії. Утворення 

множини іменників. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Жіночий 

рід іменників та прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

Числівник. Словотворення. Дієслова І, II та III груп (present) та наказовий спосіб 

(imperatif). Зворот c'est. Безособові звороти il est, il у а та il fait. Порядок слів 

розповідного речення. Головні та другорядні члени речення. Тигіи питальних 

речень. Майбутні часи futur immediat та futur simple. Минулі часи passe immediat, 

passe compose, imparfait. Утворення та вживання. Особові придієслівні 

займенники. Займенникові (зворотні) дієслова. Пасивна форма. Утворення та 

вживання часів: passe simple, plus-que-parfait, futur dans le passe. Узгодження 

часів індикативу. Gerondif. Відносні займенники (qui, que, dont, auquel, etc.). 

Особливості вживання речень у пасивному стані. Сполучники. 
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Складні речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Типи 

підрядних речень. Непряма мова. Утворення та вживання: conditionnel present, 

conditionnel passe, subjonctif. Узгодження часів у підрядному та умовному 

реченні. Дієслівні перифрази: faire + infmitif, laisser + infmitif, avoir a + infinitif та 

інші. Особливості перекладу. Інфінітивні та дієприкметникові звороти, 

інфінітивні звороти. 2) Лексичний матеріал: 

- специфічна лексика з конкретної галузі знань; 

- загальнонаукова лексика з тем. 

Критерії оцінювання 

1) Письмовий переклад оригінального тексту за фахом оцінюється за 

5-бальною шкалою. 

 

Кількість штрафних балів Оцінка 
0-4 5 
4,5-8 4 
8,5-16 3 
16,5 та більше 2 

2) Усна анотація французькою мовою тексту загальнонаукового характеру 

оцінюється за 5-бальною шкалою. 

 

Критерії, за якими оцінюється усна анотація Оцінка 
Абітурієнт надає повну, стислу, зрозумілу, добре структуровану 

анотацію, коректно використовує наукову та загальновживану 

лексику та граматичні одиниці. При цьому допускається невелика 

кількість граматичних  лексичних та орфографічних помилок (до 2 

        

* 

5 

Абітурієнт надає стислу, зрозумілу, добре структуровану анотацію, 

відносно коректно використовує наукову та загальновживану 

лексику та граматичні одиниці. При цьому допускається певна 

кількість граматичних, лексичних та орфографічних помилок (до 4 

         

  

4 

Абітурієнт надає інформацію не повністю, з порушенням принципу 

зв'язності. Анотація не є чітко структурованою. Абітурієнт робить 

      

 



помилок (5 та більше кожного типу), які частково заважають 

розумінню анотації. 

 

3 

Абітурієнт не надає анотації взагалі, або анотація містить не 

пов'язані між собою речення із великою кількістю помилок усіх 

     

2 

3) Співбесіди французькою або німецькою мовою з питань наукового 

дослідження та фаху оцінюється за 5-бальною шкалою: 

 

Критерії, за якими оцінюється усна відповідь Оцінка 
Абітурієнт надає повну, зрозумілу, зв'язну відповідь, яка є 

структурованою (містить вступ, детальну інформацію та заключну 

частину). Вимова є правильною. Абітурієнт коректно використовує 

    

5 

Абітурієнт надає повну, зрозумілу, зв'язну доповідь, яка є 

структурованою (містить вступ, детальну інформацію та заключну 

частину). Вимова є правильною, але допускається наявність кількох 

(до 5) незначних помилок у вимові, якщо вони не перешкоджають 

розумінню відповіді. Абітурієнт коректно використовує лексичні та 

граматичні одиниці, але допускається наявність кількох (до 3) 

        

  

* 

4 

Абітурієнт надає інформацію, стосовно свого наукового дослідження, 

але не у повному обсязі або порушуючи принцип зв'язності. 

Відповідь не є чітко структурованою. У вимові абітурієнт робить 

значну кількість (більше 5) помилок у вимові, у тому числі 

серйозних, тобто таких, які заважають розумінню відповіді. 

       

       

3 

Абітурієнт не надає відповіді взагалі або надає лише фрагментарні не 

пов'язані між собою речення із великою кількістю лексичних, 

граматичних помилок та помилок у вимові, що перешкоджає 

    

2 

Штрафні бали нараховуються таким чином: 

1) серйозне порушення смислу 1 речення або відсутність у перекладі 1 

речення - 3 бали; 

2) помилка у термінологічній лексиці за фахом - 1 бал; 

3) інші помилки (нетермінологічні лексичні, граматичні, стилістичні) - 0,5 

бали. 



Загальна оцінка за екзамен розраховується як середнє арифметичне з 

результатів за кожну з трьох частин та округляється до цілого числа (при цьому 

результати 3,5 та 4,5 округляються до 4 та 5 відповідно на користь абітурієнта). 

Якщо абітурієнт набрав менше 3 балів за будь-який з двох видів завдань, він 

отримує загальну оцінку «незадовільно». 


