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Програмавступногоіспитузфранцузькоїмови
Вступнийіспит
з
французькоїмовипередбачаєвизначеннярівнянавчальнихдосягненьвипускниківзагальноосв
ітніхнавчальнихзакладів, оволодінняосновними видами мовленнєвоїдіяльностівідповідно
до вимогчиннихнавчальнихпрограм.
Читання.Оцінюєтьсярівеньрозумінняматеріалу,
котрийчитається,
умінняузагальнюватизмістпрочитаного,
відокремлюватиключові
слова
та
визначатизначеннянезнайомихслів за контекстом. Текстипобудовані на матеріалах,
щовідображаютьреаліїжиття у країнах, з мовяких проводиться тестування.
Письмо.Перевіряєтьсярівеньсформованостінавичок та вміньписемногомовлення
для
вирішенняпрактичнихцілей,
а
саме:
вмінняпередавати
в
письмовійформінеобхіднуінформацію,
вміння
правильно,
з
урахуваннямсоціокультурнихвідмінностейоформити
і
написатиособистого
листа,
вітальнулистівку, оголошення, повідомлення, нотаткитощо.
Такізавданняспрямовані
на
перевірку:
сформованостірівняписемноїмовленнєвоїдіяльності,
лексико-граматичнихнавичок,
ступенівзасвоєннясистемнихзнань про мову як засібвираження думок і почуттівлюдини,
формуваннямовних
та
мовленнєвихумінь
і
навичок,
де
важливим
є
уміннякористуватисяіноземноюмовою як в усному, так і в писемномуспілкуванні.
Відучасниківвипробуванняочікуютьуміння
правильно
і
відповідно
до
ситуаціївикористовуватипевнілексичніодиниці
(частинимови),включаючи
ряд
фразеологічнихзворотів, розмовних фраз та ідіоматичнихвиразів; відповіднихграматичних
форм (часовіформидієслова, допоміжнідієслова, та дієслова-зв’язки, іменники,
прикметникитощо).
Вступникиповинніпродемонструвативолодіння такими компетенція’ми:

ЛІНГВІСТИЧНИМИ
1.лексична компетенціяпередбачаєволодіннядостатнімлексичним запасом для
здійсненнязвичайнихповсякденнихтрансакцій у знайомихситуаціях.
2. граматичнакомпетенціяпередбачаєспілкуваннязісвідомоюправильністю у знайомих
контекстах. Помилки не маютьперешкоджатизагальнурозуміннювисловлювання.

СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ
Вступникмаєпродемонструватизнаннякультуриспільнотиабоспільноткраїни,
моваякоївивчається у мережах тематики ситуативногоспілкування.
Вступникмаєпоказатитакікомунікативніуміння:

У ЧИТАННІ
-

Читати тексти, аналізувати їх і робити власні висновки.

У ПІСЬМІ
-

передавати свої міркування, використовувати різноманітні мовні засоби:

Програмавступногоіспиту з англійськоїмовипередбачаєвиконання тесту.
1. Призначення тесту
Оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів
з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у ОНПУ.
2. Документи, які визначають зміст тесту
Тест
розроблено
на
основіПрограмизовнішньогонезалежногооцінювання
з
англійськоїмови (затвердженоМіністерствомосвіти і науки України, наказ № 865 від
18.09.2008 року).
3. Структура тесту

Тест складається з двохчастин:
Читання
Письмо.
Загальнакількістьзавдань - 37.
На виконання тесту відведено - 120 хвилин.
Кількіснийрозподілзавдань тесту з французькоїмови за видами мовленнєвоїдіяльності
та знаннями і вміннями, щоперевіряються, наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1
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4. Характеристика завдань тесту
Тест складаєтьсяізтестовихзавданьвідкритої та закритоїформи.

Завданнязакритоїформи
1. Завдання на встановленняправильності/неправильностітвердження

У
завданняхтакоїформипропонуєтьсявизначитиправильністьчинеправильністьподаноготверд
женнявідноснозміступрочитаного.
Завданнявважаєтьсявиконаним, якщоучасникобравправильнийваріантвідповіді та
позначивйого в бланку.
Завданнявважаєтьсяневиконаним, якщопозначено не правильнийваріантвідповіді.
2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

До кожногоіззавданьпропонуютьсяваріантивідповіді, з якихлише один є
правильним.
Завданнявважаєтьсявиконаним,
якщоучасникобравправильнийваріантвідповіді та позначивйогоу бланку відповідей.
Завданнявважаєтьсяневиконаним
у
випадку,
якщо:
а)
позначенонеправильнийваріантвідповіді; б) позначено два абобільшеваріантіввідповіді,
навітьякщосеред них є правильнийваріант; в) не позначеножодногоізваріантіввідповіді.
3. Завдання на встановлення відповідності

У
завданняхпропонуєтьсяпідібрати
заголовок
до
текстів/частинтекстівізподанихваріантів; твердження/ситуація до оголошень/текстів;
запитання до відповідейабовідповіді до запитання.
Завданнявважаєтьсявиконаним, якщоучасниквстановивправильнувідповідність і
позначивправильнийваріантвідповідіу бланку відповідей.
Завданнявважаєтьсяневиконаним
у
випадку,
якщо:
а)
позначенонеправильнийваріантвідповіді; б) позначено два абобільшеваріантіввідповіді,
навітьякщосеред них є правильнийваріант; в) не позначеножодногоізваріантіввідповіді.
4. Завдання на заповнення пропусків

У
завданніпропонуєтьсядоповнити
абзац/речення
в
текстіречення/частинамиречень, словосполученнями/словами ізподанихваріантів.
Завданнявважаєтьсявиконаним, якщоучасниквстановивправильнувідповідність і
позначивправильнийваріантвідповідіу бланку відповідей.
Завданнявважаєтьсяневиконаним
у
випадку,
якщо:
а)
позначенонеправильнийваріантвідповіді; б) позначено два абобільшеваріантіввідповіді,
навітьякщосеред них є правильнийваріант; в) не позначеножодногоізваріантіввідповіді.
Завданнявідкритоїформи
1. Завдання на заповнення пропусків
У завданняхпропонуєтьсязаповнити пропуски в текстіправильногограматичною
формою лексичниходиницьвідповідно до контексту.
Завданнявважаєтьсявиконаним,
якщоучасниквстановивправильнувідповідність
і
позначивправильнийваріантвідповідіу бланку відповідей.
Завданнявважаєтьсяневиконаним
у
випадку,
якщо:
а)
позначенонеправильнийваріантвідповіді; б) позначено два абобільшеваріантіввідповіді,
навітьякщосеред них є правильнийваріант; в) не позначеножодногоізваріантіввідповіді.

2. Завдання з розгорнутою відповіддю
Завдання з розгорнутоювідповіддюпередбачаєствореннявласноговисловлення
письмовійформівідповідно до запропонованоїкомунікативноїситуації.
5. Розподіл завдань
перевіряються

тесту

за

основними

навичками

та

вміннями,

у
що

Кількість
завдань

складні

оптимальні

легкі

складні

оптимальні

Знання, навички та вміння,
щоперевіряються

легкі

Відповідно до переліку документів, які визначають зміст тексту, перевірці підлягають
такі знання, комунікативні вміння та навички випускників загальноосвітніх навчальних
закладів (таблиця 2).
Таблиця 2
Читання
Письмо

1.1

розумітиосновнийзміставтентичного
тексту

1.2

знаходитиспеціальнуабонеобхіднуінформ
ацію
в
автентичних
текстах
різнопланового характеру

8

8

1.3

повністюрозумітизміставтентичного
тексту,
якщозначеннянезнайомихсліврозкриваєть
ся
на
основілінгвістичної
та
контекстуальноїздогадки
розрізнятизначенняокремихлексичниходи 2
ницьвідповіднодо контексту

7

7

1.4
2.1
2.2

8

правильно
вживатилексичніодиницівідповіднодо
контексту
робитиписьмовеповідомлення,
оформлюючийоговідповідно до мети та
завданняспілкування

8

4

2

8
5

5

1

1

6. Принципикомпозиціїзавданьутесті
Завдання в тестірозташованіпослідовно; відзавданьзакритоїформи (Читання) до
завданьвідкритоїформи (Письмо).
7. Рекомендації з підготовки до складання тесту
Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники і
посібники, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ
Кожний тестовий білет з іноземної мови містить шість завдань, які потребують
оцінки знань абітурієнта з читання та письма:
•чотири завдання закритої форми (частина I)
•два завдання відкритої форми (частина II)
балів.

Максимальна кількість балів, яку вступник може набрати за вступний іспит, складає 120

Якщо кількість балів, яку вступник набрав за вступний іспит, складає менш ніж 20 балів,
вступник вважається таким, що не склав іспит.
Якщо кількість балів, яку вступник набрав за вступний іспит, складає 20 балів і більше, то
оцінка вступного іспиту розраховується за формулою:
ОВІ = ПОВВ + 80
де ОВІ – оцінка вступного іспиту (від 100 до 200 балів);
ПОВВ – підсумкова оцінка відповідей вступника (від 20 до 120 балів).

Завдання закритоï форми
•Завдання на визначення правильності/неправильності твердження
У завданнях такоï форми пропонується визначити правильність чи неправильність
поданного твердження відносно змісту прочитанного.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді
та позначив його в бланку.
Завдання вважається невиконаним у випадку, якщо позначено неправильний
варіант відповіді.
•Завдання з вибором однієï правильноï відповіді
До кожного із завдань пропонується варіанти відповіді, з яких лише один є
правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант
відповіді та позначив його у бланку відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадку, 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 на встановлення відповідності
У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих
варіантів; твердження/ситуаціï 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 випадку, 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 на заповнення пропусків
У завданнях пропонується доповнити абзац/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 відкритоï форми

•Завдання на заповнення пропусків
У завданнях пропонується заповнити пропуски в тексті правильного грамматичною
формою лексичних одиниць відповідно до контексту.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник вписав правильні граматичні форми
у бланк відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадку, якщо: а) у бланк вписані неправильні
граматичні форми; б) відповіді не позначено.
•Завдання з розгорнутою відповіддю
Завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного вислвлення у
письмовій формі відповідно до запропонованоï комунïкативноï ситуаціï.
Завдання з розгорнутою відповіддю вважається виконаним бездоганно при
повному розкритті теми. Робота не перевіряється, якщо вона містить менш ніж 100 слів.
Висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури відповідно мовним
нормам, бути логічним і послідовним.
Оцінка знижується на 1 бал, при наявності не більш 2-х лексико-граматичних
помилок завдання.
Оцінка знижується на 2 бали, у тому випадку, якщо абітурієнт під час виконання
завдань тесту допустив більш 3-х лексико-граматичних помилок (від 3 до 8 помилок).
Оцінка знижується на 3 бали, у тому випадку, якщо абітурієнт допустив у завданні
9 або більш лексико-граматичних помилок.
Оцінка знижується на 1 бал, при наявності 2-х або більш виправлень.
Оцінка знижується на 1 бал, при наявності 1-2-х орфографічних помилок. При наявності
більш 2-х орфографічних помилок оцінка знижується на 2 бали.
Оцінювання відповідей на завдання тест з іноземної мови (в балах):
Номер завдання
1
2
3
4
5
6

(1-8)
(9-16)
(17-23)
(24-31)
(32-36)
-37

Максимальний бал
2
2
3
3
3.5
25,5

Робота не атестується і в ній вказується “ не склав “ якщо в роботі відсутні відповіді на
завдання тесту, або абітурієнт під час тестування не виявив бажання відповідати і здав чистий
аркуш відповідей.
В разі апеляції сторонні особи (в тому числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не
допускаються. Під час розгляду вступник знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує
пояснення щодо помилок і зауважень

9. Література для підготовки до складання тесту
№

Назва

Автори

1

Прискорений курс
французькоiмови.
Французский язык

Крючков Г.Г.,
Мамотенко
И.Н. Попова, Ж.А.
Казакова

Класи

Видавниц
тво

Роки
видання

9, 10

Вища школа 2004

10-11

Нестор

2008

Чирозмовляєтефранцузькоюмово І.Ключковська
11
ю?
Le Francais par les Textes. 45textes .Barthe M.,Chavelon B 10-11
de francais facile avec exercices.

Львів: Бак

2004

Б
Grenoble

2008

5

Periscope-revue: Actualitedumonde
2: Учебное пособие по
французскому языку.
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Panorama 1. Methode de français
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Grammaire. 350 exercices. Niveau G. Bady, J. Greaves, 1-12
débutant.
A. Petetin

Paris,
Hachette.
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Тесты по грамматике
французского языка для
начинающих.
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Marie Cridlig

Н.Н.Бартош,
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Л.Н. Грекова

Голова предметної
екзаменаційноїкомісії

Г.Ф.Дьяченко

