




ПЕРЕДМОВА 
 

Підсумкова   атестація випускників Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича зі спеціальності 014.02 – Середня освіта 

(Мова і література (французка)) є підсумковою формою перевірки і оцінки 

науково-теоретичної та практичної підготовки студентів факультету 

іноземних мов освітнього рівня – «перший (бакалаврський)». 
Для проведення комплексних іспитів утворюється екзаменаційна 

комісія у складі голови та членів комісії. Комісія створюється щорічно. 
До складання іспиту допускаються студенти, які виконали всі вимоги 

навчального плану. 
Програма кваліфікаційного іспиту з основної іноземної мови 

(французької) розрахована на студентів, які закінчують Чернівецький 

національний університет за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною 

спеціальністю 014.023 Середня освіта (Мова і література (французька)) за 

денною (стаціонарною) формою навчання (освітній рівень – перший 

(бакалаврський)). 
 

 
ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ, ЯКІ ПОВИННІ 

ПРОДЕМОНСТРУВАТИ СТУДЕНТИ НА КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ 
ІСПИТІ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) 

 
Комплексний/Кваліфікаційний іспит з основної іноземної мови 

(французької) має на меті перевірку й оцінку мовної, комунікативної, 

країнознавчої компетенції студентів, наявності у них знань з таких 

нормативних дисциплін, як  «Теорія та історія основної іноземної мови», 

«Стилістика», «Методика навчання іноземної мови та літератури у ЗЗСО», 
«Сучасні технології вивчення іноземних мов». Студенти повинні реалізувати 

ці знання під час здійснення філологічного аналізу тексту художньої 

літератури та у процесі реферування української газетної статті іноземною 

мовою. Відповідаючи на питання з теоретичної дисципліни, студент повинен 

повністю розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, 

систематизувати та аналізувати, зокрема, відповідні методи викладання 

іноземної мови та літератури, навести відповідні приклади.  
Кваліфікаційний іспит перевіряє такі ПРН: 
ПРН 3. Уміння вільно та спонтанно спілкуватися   французькою мовою 

для вираження думки у ситуаціях соціальної, навчально-академічної та 

професійної сфер. 
ПРН 4. Уміння розуміти складні тексти різного обсягу, тематики та 

жанрової приналежності та розкривати імпліцитну інформацію, що міститься 

в них, при читанні та аудіюванні. 
 ПРН 6 Уміння аналізувати іншомовні тексти різних жанрів, виявляти 

їх лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості у взаємозв’язку зі 

змістом та основною думкою твору.  



ПРН 14. Уміння аналізувати мовний матеріал з точки зору 

семантичних, морфологічних, словотворчих та етимологічних характеристик 

лексичних та фразеологічних одиниць; проводити стилістичну 

диференціацію лексичних і фразеологічних одиниць, вжитих у мовленні; 

узагальнювати і систематизувати знання з лексичного складу іноземної мови, 
розпізнати і оцінити певні процеси в розвитку мовної системи, а також на 

основі цих знань здійснити фаховий коментар щодо особливостей вживання 

певних лексико-семантичних варіантів лексичних одиниць. 
Білет для комплексного іспиту складається з лексико-граматичних 

тестових завдань, одного теоретичного питання (з теорії та історії основної 

іноземної мови, стилістики, методики навчання іноземної мови та літератури 

у ЗЗСО або сучасних технологій навчання іноземних мов ) та двох 

практичних питань (філологічний аналіз художнього тексту та реферування 

української газетної статті іноземною (французькою) мовою).  
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1. Обрати одну вірну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів: (15 
тестових завдань).  

2. Відповісти на теоретичне питання: Les origines et les fondateurs de la 
stylistique française, les définitions de la stylistique linguistique et de la 

stylistique littéraire, la liaison de la stylistique aux autres disciplines 

linguistiques. 
3. Здійснити філологічний аналіз художнього тексту французькою мовою. 
4. Здійснити реферування української газетної статті французькою мовою. 
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Test 1  
 
1. „Choisissez la place correcte des adjectifs : Un ami (beau, intéressant) 

a) un bel ami intéressant 
b) un beau ami intéressant 
c) un ami beau, intéressant 
d) un bel et intéressant ami 

 
2. Choisissez la bonne réponse : Paul a invité Sylvie ... danser avec lui. 

a) de 
b) pour 
c) à 
d) par 

 
3. Employez un bon article sʼil est nécessaire : Cette question suppose ..... réponse très concrète. 

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

 
4. Barrez l’intrus : 

a) prince 
b) poète 
c) hôte 
d) journaliste  

 
5. Mettez le pronom possessif convenable : Ils connaissent mes goûts et je connais ... . 

a) les tiens 
b) les miens 
c) les siens 
d) les leurs 

 
6. Choisissez la bonne réponse : Martin promit à ses amis qu’il leur (écrire) souvent. 

a) écrirait  
b) écrira 
c) écrivait 
d) a écrit 

 
7. Choisissez la bonne réponse : 
Pierre nous a dit qu’il (voir) déjà cette pièce, mais qu’il (aller) la voir avec plaisir encore une fois. 

a) avait vu / allait  
b) avait vu / irait  
c) a vu / est allé  
d) avait vu / était allé  

 
 
8. Remplacez les mots en italiques : Un homme qui parle tout seul a toujours l’air ridicule. 

a) parlé 
b) en parlant 
c) parlant 
d) ayant parlé 

 



9. Choisissez la forme verbale convenable : 
Des provisions (acheter) dans ce magasin sont très bonnes. 

a) achetées 
b) achetant 
c) en achetant 
d) ayant acheté 

 
10. Choisissez la traduction correcte : Це була людина, яка нічого не знає. 

a) C’est une personne ne sachant rien. 
b) C’était une fille ne sachant rien. 
c) C’était une personne ne sachant rien. 
d) C’était une personne sachant tout. 

 
11. Quel verbe n'est pas conjugué au conditionnel présent ? 

a) il verrait 
b) tu courais 
c) je collerais 
d) vous acquerriez 

 
12. Choisissez la bonne réponse : Je vous … savoir, si j’avais retrouvé votre livre hier.  

a) aurai fait 
b) avais fait 
c) aurais fait 
c) ai fait 

 
13. Choisissez la bonne réponse : Sans que je les ... , ils arrivent chaque matin. 

a) attends 
b) attende 
c) attend 
d) attendre 

 
14. Choisissez la bonne réponse : C'est le plat que tu ... le mieux. 

a) réussis 
b) réussisse 
c) réussisses 
d) réussir 

 
15. Choisissez la bonne réponse : 
Hélène était la seule personne sur laquelle il ... compter. 

a) put 
b) pu 
c) pouvoir 
d) pût 



1. Компетентності, які має продемонструвати студент  
 
Теорія та історія основної іноземної мови (німецької)  

 У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати історію 
виникнення і становлення Франції як держави; характерні ознаки культури і 
побуту кельтів, які значно вплинули на подальший розвиток французького 
суспільства; історію виникнення і етапи становлення французької мови як 
національної; основні фонетичні явища, які характеризують історію розвитку 
французької мови; основні граматичні явища, які характеризують історію 
розвитку французької мови; основні поняття теоретичної граматики та їхню 
сутність; основні та допоміжні частини мови французької мови, їхні лексико- 
граматичні розряди та граматичні категорії; історію граматичних вчень і 
вклад французьких і науковців у розвиток французької мови. 

Підготовлений фахівець повинен вміти розкрити питання історії 
виникнення і становлення Франції як держави; охарактеризувати культуру і 
побут кельтів-пращурів сучасних французів; визначати історію виникнення і 
етапи становлення французької мови як національної; розкрити сутність  
основних фонетичних явищ, які характеризують історію розвитку 
французької мови; розкрити сутність основних граматичних явищ, які 
характеризують історію розвитку французької мови; оперувати основними 
поняттями і термінами теоретичної граматики; визначити основні та 
допоміжні частини мови; охарактеризувати основні лексико-граматичні 
розряди та граматичні категорії частин мови; визначити історію становлення 
французької граматичної думки; розкрити вклад французьких і науковців у 
розвиток французької мови. 
 

Стилістика 
Студент повинен знати предмет, об’єкт та завдання стилістики; основну 

теоретичну літературу з предмету;  загальні теоретичні принципами  
стилістики французької мови, основні стилістичні категорії сучасної 

французької мови, стилі мови, стилістичну диференціацію лексичних, 

граматичних та ін. засобів, знати риторичні фігури, фігури мовлення та 

фігури думки на матеріалі текстів різних жанрових, функціональних і 

дискурсивних стилів. 
 

Підготовлений фахівець повинен вміти оперувати основними поняттями  
стилістики,  застосовувати його на практиці поняттєвий апарат сучасної 

французької стилістики  метою здійснення фахового філологічного 

коментаря семантичних, експресивних, та ін. функцій стилістичних фігур та 

тропів французькою мовою, а також добирати до них українські 

відповідники.  
 
Методика навчання іноземної  мови та літератури у ЗЗСО 
Підготовлений фахівець повинен знати: основні етапи розвитку 

методики навчання іноземних мов; характеристики методики викладання 



іноземних мов як науки; складові частини методики навчання іноземних мов 

як системи; основні методи навчання іноземних мов; основи теорії 

формування граматичних мовленнєвих навичок; основи теорії формування 

лексичних мовленнєвих навичок; основи теорії формування навичок техніки 

письма; основи теорії формування навичок техніки читання; основи теорії 

формування вмінь аудіювання; основи теорії формування вмінь читання; 
основи теорії формування вмінь говоріння; основи теорії формування 

соціокультурної компетентності; основи теорії планування та організації 

класної та позакласної роботи з іноземної мови та літератури; основи теорії 

контролю та оцінювання у навчанні іноземної мови; основи теорії 

формування навчальної компетентності. 
Підготовлений фахівець повинен вміти реалізовувати: комунікативно-

навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-
стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, тобто вміння 

кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми й засоби 

навчання основних видів мовленнєвої діяльності; виховну функцію, тобто 

вміння вирішувати завдання морального, культурно-естетичного й трудового 

виховання учнів засобами іноземної мови з урахуванням особливостей 

ступеня навчання; розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи 

формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, 

його пізнавальних і розумових здібностей  у процесі оволодіння іншомовним 

мовленням; освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні 

уміннями вчитися, розширювати свій світогляд, пізнавати себе та іншу 

систему понять, через яку можуть усвідомлюватися усі інші явища. 
 
Сучасні технології вивчення іноземних мов 
Підготовлений фахівець повинен знати:  основні напрями сучасних 

методів навчання, а саме:  психологічні аспекти вивчення іноземних мов; 

методи і прийоми використання мультимедійних засобів навчання та 

Інтернет-ресурсів, використання методу проектів, ігрових методик, сценарної 

рольової гри та ін. Студенти повинні знати інноваційні методичні технології 

навчання іноземних мов і культур; мультимедійні комплекси з іноземних 

мов; теорію вправ для навчання іноземних мов і культур; сучасні підходи до 

формування в учнів  іншомовної комунікативної компетенції; основні 

організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання 

іноземних мов і культур ; 
Підготовлений фахівець повинен вміти використовувати у процесі 

формування іншомовної комунікативної компетентності сучасні методичні 

технології; аналізувати, обирати й ефективно використовувати 

мультимедійні комплекси з іноземних мов; аналізувати, обирати й ефективно 

використовувати електронні вправи різних типів і видів; формувати в учнів 

іншомовну комунікативну компетентність з використанням електронних 

засобів навчання; контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх 

складників іншомовної комунікативної компетентності. 



Філологічний аналіз художнього тексту  
 

ВИМОГИ 
до філологічного аналізу уривка з художнього прозового твору ХІХ-ХХІ ст 
Основні фахові компетентності, які має продемонструвати студент (з 

ОПП): 
 
Лінгвістичну – володіння літературною нормою іноземної мови, 

використання мовних засобів з різними комунікативно-прагматичними 

інтенціями (оповісти, описати, обґрунтувати тощо).  
Літературознавчу – знання літературних течій країни, мова якої вивчається;  

уміння інтерпретації художніх творів та аналізу літературної творчості 

письменників країни, мова якої вивчається. 
Лінгвокраїнознавчу – володіння країнознавчими, соціоетнологічними та 

культурологічними знаннями про країну, мова якої вивчається. 
 

Схема філологічного аналізу уривка  
з художнього прозового твору 

 
1/ Контекстуалізація уривка художнього твору 
 
Коротко представити автора художнього твору, з якого взятий уривок: 

основні твори, тематичні та стильові домінанти творчості письменника (не 

більше 2-3 реч.). 
 
Стисло представити зміст та тематику твору, з якого взятий уривок, та 

вказати, яку смислову (наприклад, перебування персонажа в певній ситуації) 

та/або матеріальну (наприклад, початок роману) частину твору представляє 

уривок (не більше 2-3 реч.). 
 
2/ Лінгвістичне розуміння іншомовного тексту  
 
Чітко сформулювати тему уривка (про що йде мова? наприклад: зустріч, 

портрет, суперечка). 
 
Визначити тип тексту, з якого складається уривок (оповідь, опис, діалог) й 

відповідно до цього представити зміст уривка: 
Оповідний уривок: представити персонажа (-ів) та їх дії, зробити стисле 

резюме наративу. 
Описовий уривок: представити об’єкт опису (персонаж, предмет, пейзаж 

тощо) та вказати промінь зору (хто і як описує? наратор, персонаж 

тощо). 



Уривок містить діалог: представити персонажів та зміст їх розмови, 

вказавши емоції, почуття тощо, якими вона супроводжується (що і 

як?).  
 
3/ Мовностилістичне опрацювання художнього тексту 
 
Виокремити домінантні мовностилістичні засоби, які автор використав для 

розкриття теми уривка уривка, а саме: 
 
- вказати за допомогою яких  

лексичних (наприклад, денотаційні та конотаційні значення епітетів) 

та 
стилістичних (риторичних фігур та інших експресивних засобів 

семантичного, граматичного, синтаксичного та ін. рівнів)  
автор розкриває тему уривка, 

 
- обґрунтувавши авторський вжиток і стильовий ефект кожного 

лексичного/стилістичного засобу.  
 
Тут студент демонструє також свої знання зі стилістики, лексикології, 

граматики та ін. теоретичних дисциплін.  
 
4/ Інтерпретація змісту уривка та твору 
  
Визначити країнознавчу/соціоетнологічну/культурологічну проблематику 

(ідея, message), яку містить уривок, пов’язати цю проблематику з 

проблематикою цілого твору, обґрунтувавши свою відповідь за допомогою 

знань літературного матеріалу (автор, твір, доба) та результатів 

філологічного аналізу уривка (домінантних експресивних засобів). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Реферування української газетної статті іноземною (французькою) 
мовою   

Реферування – процес створення коротких повідомлень про 

друкований твір (стаття, доповідь тощо), які дозволяють робити висновки 

про доцільність його докладнішого вивчення. При реферуванні враховується 

зміст твору, його призначення, цінність, направленість. 
Основні вимоги до реферування: 

1. Реферування повинно мати лаконічну, конкретну форму, але при цьому 

давати містку характеристику статті без побічної інформації. 
2. Обсяг не має перевищувати 500–600 знаків.  
3. В процесі реферування використовується загальновживана лексика. 

Якщо у назві є малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити. Не 

рекомендується наводити цитати з тексту.  
4. Текст не повинен викривляти об'єктивну характеристику видання. 

Отже, реферування статті – це скорочений виклад змісту первинного 

документа з основними фактичними відомостями і висновками. Воно 

повинно мати повну змістову й частково формальну залежність від 

первинного документа. В результаті реферування семантичні особливості 

тексту оригіналу подаються в максимально ущільненому вигляді без 

інтерпретації чи критичних зауважень.  
 



Список теоретичних питань до державного іспиту 
 

СТИЛІСТИКА 
1. Les origines et les fondateurs de la stylistique française, les définitions de la 

stylistique linguistique et de la stylistique littéraire, la liaison de la stylistique 

aux autres disciplines linguistiques. 
2. Les types de textes selon leurs enjeux : définitions, caractéristiques et situations 

d’emploi. 
3. Les registres de langue : définitions et situations d’emploi. 
4. La caractérisation et le style.  
5. Les métaplasmes par permutation et substitution : définitions,  exemples,  effets 

et utilisation. 
6. Le calembour,  mots forgés et mots valises : définitions,  exemples,  effets et 

utilisation. 
7. Les tropes (métaphore, métonymie, synecdoque) : définitions,  exemples,  effets 

stylistiques. 
8. Les figures d’atténuation : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets 

et situations d’emploi. 
9. Les figures d’opposition : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets 

et situations d’emploi. 
10.    : définitions, types, exemples, effets et situations d’emploi. 
 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОСНОВНОЇ МОВИ  
1. L’histoire de la Gaule et sa romanisation. La formation du royaume des Francs.  
2. La situation linguistique en France au IX-ième-X-ième ss. 
3. L’évolution des catégories grammaticales des noms et des adjectifs en ancien 

français.  
4. La grammaire comme science linguistique : l’objet de son étude,  les liens avec 

d’autres disciplines linguistiques, les types de grammaires.  
5. La notion de catégorie grammaticale et ses types.  
6. La définition du mot et le problème de ses limites.  
7. Le classement des mots en parties du discours. 
8. La transposition fonctionnelle des parties du discours. 
9. Les catégories morphologiques des noms.  
10. Les catégories morphologiques du verbe.  
 
МEТОДИКА 

1. L’acquisition de la compétence de communication  en FLE.(objectif, 

composantes, principes). 



2.  Les principes didactiques et méthodologiques d’apprentissage des langues 

étrangères. 
3. La typologie d’exercices et leurs caractéristiques. 
4. Le processus de l’acquisition de la grammaire à l’école secondaire. 
5. Le processus de l’acquisition du lexique du FLE à l’école secondaire. 
6. L’enseignement de la médiation à l’école secondaire  (objectifs, étapes, 

activités) 
7. L’enseignement de l’activité dialogique à l’école.  (objectifs, étapes, 

activités) 
8. L’enseignement de l’activité monologique à l’école.  (objectifs, étapes, 

activités) 
9. L’enseignement de l’audition à l’école. (objectifs, étapes, activités) 
10. L’enseignement de la lecture à l’école. (objectifs, étapes, activités) 

 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1. Les outils technologiques dans la classe de FLE. 
2.  Les avantages et les inconvénients des NTIC en milieu scolaire 
3. Apprendre et enseigner avec le  multimédia. 
4. Les atouts et les  désavantages d'Internet en classe de langue 
5. Le rôle et la place des Web 1/et  Web 2 dans l’enseignement / apprentissage 

des langues  
6. La différence entre le site, le blog, le wiki, le podcast. 
7. Les activités ludiques dans l’apprentissage (jeux linguistiques, jeux 

communicatifs) 
8. La  simulation globale en FLE 
9. L’utilisation du blog académique dans l’apprentissage du FLE 
10. La pédagogie de projet en FLE 

 
Перелік авторів до комплексного іспиту з основної іноземної мови   

1. Antoine de Saint-Exupéry. Terre des hommes  

2. André Maurois. Les fourmis. 

3. André Maurois. La cathédrale. 

4. Marcel Pagnol. Topaze 

5. Irène Nemirovsky. Le Bal 

6. François Mauriac. Thérèse Desqueyroux 

7. Stendhal Le Rouge et le noir (1830) 

8. Honoré de Balzac Eugénie Grandet (1834) 



9. Prosper Mérimée Carmen (1847) 

10. Gustave Flaubert Madame Bovary (1857) 

11. Victor Hugo Les Misérables (1862) 

12. Émile Zola Germinal (1885) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



КРИТЕРІЇ  
оцінювання відповідей студентів  

факультету іноземних мов для атестації освітнього рівня “Бакалавр” 
  
 

014.02. «Середня освіта (Мова і література ( французька))» 
  

Критерії оцінювання відповідей на питання №1 (тестові завдання): 

Загальна кількість тестових завдань у білеті – 15. Студент отримує 1 бал за кожну 

вірну відповідь. Максимальна кількість балів – 15. 

 
Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання №2 (теоретичне): 

Бали Характеристика відповіді 

26-30 студент вичерпно висвітлює теоретичне питання; чітко і конкретно визначає 

головні моменти, логічно структурує відповідь; наводить адекватні 

різноманітні приклади; вживає адекватні лексико-граматичні структури; 

логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; 

21-25 студент достатньо повно висвітлює теоретичне питання; правильно 

виокремлює головні моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні 

лексико-граматичні структури; логічно і структурно правильно будує 

відповідь; проте відповідь має незначні неточності та помилки; 

16-20 студент неповно висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних 

моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні 

лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує 

відповідь; відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;  

9-15 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; не акцентує 

увагу на головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає 

некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно 

будує відповідь; відповідь має деякі значні неточності та помилки;  

1-8 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; викладає 

недостатній для висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює 

головні думки; не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні 

лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує 

відповідь; відповідь має велику кількість значних помилок. 

 

Відповіді на питання №3–4 мають практичний характер та передбачають 

демонстрацію умінь реалізації вивчених теоретичних положень та опанованих практичних 

навичок. 
 

 



Критерії та параметри оцінювання відповідей  
на питання 3 (філологічний аналіз тексту): 

Бали Характеристика відповіді 

26-30 студент здійснює вичерпний філологічний аналіз автентичного художнього 

тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно визначає, 

систематизує та аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; 

наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; 

логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; 

21-25 студент здійснює достатньо повний філологічний аналіз автентичного 

художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; коректно визначає, 

систематизує та аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; 

наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; 

логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; відповідь має 

незначні неточності, огріхи та помилки; 

16-20 студент здійснює коректний, але з деякими недоліками/помилками 

філологічний аналіз автентичного художнього тексту; загалом визначає, 

систематизує та аналізує мовні явища, у тому числі лінгвостилістичні засоби; 

вірно, але неповно інтерпретує зміст і деталі; наводить приклади; вживає 

доречні лексико-граматичні структури; логічно будує відповідь; відповідь має 

деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;  

9-15 студент здійснює коректний, але частковий / з деякими недоліками 

філологічний аналіз автентичного художнього тексту, припускаючись як 

незначних, так і значних помилок; визначає основні мовні явища, у тому числі 

лінгвостилістичні засоби; частково інтерпретує зміст і деталі; дещо нелогічно 

структурує відповідь; наводить часткові приклади; вживає не зовсім коректні 

лексико-граматичні структури; відповідь має деякі як незначні, так і значні 

неточності та помилки; 

1-8 студент здійснює поверховий / із значними огріхами й недоліками 

філологічний аналіз автентичного художнього тексту, припускаючись значних 

помилок; некоректно визначає і аналізує мовні явища, у тому числі 

лінгвостилістичні засоби; частково інтерпретує зміст і деталі; нелогічно 

структурує відповідь; наводить недостатню кількість прикладів або наводить не 

релевантні/неправильно обрані приклади; вживає некоректні лексико-
граматичні структури; відповідь має велику кількість значних помилок.  

 
 



Критерії та параметри оцінювання відповідей 

на питання 4 (реферування газетної статті): 

Бали Характеристика відповіді 

24-25 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і 

коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних 

деталях; вживає різноманітні коректні лексико-граматичні структури; допускає 

не більше 3 незначних мовних помилок та виправляє їх самостійно;  

21-23 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і 

коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних 

деталях; вживає коректні лексико-граматичні структури; допускає не більше 5 

незначних мовних помилок, які виправляє  самостійно; 

16-20 студент здійснює в загальному адекватний переклад і реферування газетної 

статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, частково 

наголошуючи на головних деталях; вживає адекватні лексико-граматичні 

структури; допускає не більше 7 незначних мовних помилок, які виправляє  

самостійно, та 1-3 помилки, які виправили члени комісії;  

9-15 студент здійснює частково адекватний переклад і реферування газетної статті; 

частково узагальнює наведену у статті інформацію, не наголошуючи на 

головних деталях; вживає дещо некоректні лексико-граматичні структури; 

допускає 8-12 як незначних, так і значних мовних помилок, які виправляють 

переважно члени комісії; 

1-8 студент здійснює частково неадекватний із значними огріхами й недоліками 

переклад і реферування газетної статті; не узагальнює наведену у статті 

інформацію, не наголошує на головних деталях; вживає велику кількість 

некоректних лексико-граматичних структур; допускає 13-20 як незначних, так і 

значних мовних помилок, які виправляють члени комісії.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 
 Ознайомтеся з питаннями до іспиту, перегляньте конспекти лекцій з 

різних теоретичних дисциплін, опрацюйте рекомендовану літературу 

та додаткові джерела за темою; 

 Знайдіть відповіді на усі питання у конспектах з дисципліни; 

 Складіть і запишіть детальний план відповіді на кожне питання; 

 При цьому зорієнтуйтеся на те, що відповідь на теоретичне питання 

повинна відповідати таким характеристикам: релевантність 

представленого матеріалу; чіткість та конкретність викладу; точність 

формулювань; обґрунтованість та аргументованість; логічно 

побудована структура викладу; наведення достатньої кількості 

прикладів; відповідність мовним нормам (граматична й лексична 

коректність); 

 Вивчіть відповіді на питання; 

 Потренуйтесь робити філологічний аналіз художнього тексту та 

реферувати статтю; 

 Обов’язково відвідайте консультацію до комплексного іспиту. 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ 

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 
 
Теорія та історія мови   
1. Гладка В.А., Князєва Д.А. Cours d’histoire de la langue française (I-ière 

partie): Курс лекцій.  – Чернівці: Рута, 2005. – 44 с.   
2. Гладка В.А., Князєва Д.А. Cours d’histoire de la langue française (II-ième 

partie): Курс лекцій.  – Чернівці: Рута, 2006. – 44 с.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
 

1. Тестові завдання. 
 
 
 
2. Художні тексти французькою мовою для 

здійснення філологічного аналізу. 
 
 
 
3. Газетні статті українською мовою для 

реферування німецькою мовою. 


