ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДЛЯ ВСТУПУ У 2019 РОЦІ
НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО
СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА)

Зміст тесту визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411 «Про затвердження
Програми вступного випробування».
Загальна кількість завдань тесту – 42.
На виконання тесту відведено 60 хвилин.
Тест складається з двох частин.
Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання
позначаються в бланку відповідей В.
Частина «Використання мови» містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання
позначаються в бланку відповідей В.
Тест складається із завдань двох форм:
1.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–16, 23–32, 33–42).
Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише
один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник єдиного
вступного іспиту вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей В.

2.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17–22).
У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/
частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник єдиного вступного іспиту вибрав і
позначив варіант відповіді в бланку відповідей В.

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту:
1.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не
надано.

2.

Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,
або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання тесту, – 42.

