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АНОТАЦІЯ 

Вступні випробування з іноземної мови (для абітурієнтів, яким надано 
таке право, відповідно Правил прийому до Державного університету 
«Житомирська політехніка» у 2021 році) проводяться у вигляді письмового 
тестування. 

Кожний абітурієнт отримує тест, який містить 40 тестових завдань з 
вибором однієї правильної відповіді. Об’єктами оцінки є мовленнєва 
компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності. 

Тематика тестових завдань охоплює питання програми Єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови, затвердженої МОН України.  

Максимальна кількість тестових балів, яку може набрати абітурієнт, що 
правильно виконав всі тестові завдання, складає 40 тестових балів. Критерії 
оцінювання письмового тестування з іноземної мови наведено нижче. 
Переведення кількості набраних абітурієнтом тестових балів в 200-бальну шкалу 
проводять відповідно до таблиці переведення балів. За 200-бальною шкалою 
максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200 балів. 
Поріг «склав/не склав» дорівнює 9 тестових балів. 

Тривалість письмового тестування з іноземної мови - 60 хвилин. 
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Тематика вступного іспиту з французької мови 
 
Тематика текстів для читання та використання мови 

І. Особистісна сфера :Повсякденне життя і його проблеми. Сім’я. Родинні 
стосунки. Характер людини. Помешкання. Режим дня. Здоровий спосіб життя. 
Дружба, любов. Стосунки з однолітками, у колективі. Світ захоплень. Дозвілля, 
відпочинок. Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії.  

II. Публічна сфера: Погода. Природа. Навколишнє середовище. Життя в 
країні, мову якої вивчають. Подорожі, екскурсії. Культура й мистецтво в Україні 
та в країні, мову якої вивчають. Спорт в Україні та в країні, мову якої вивчають. 
Література в Україні та в країні, мову якої вивчають. Засоби масової інформації. 
Молодь і сучасний світ. Людина і довкілля. Одяг. Покупки. Харчування. 
Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. Україна у світовій спільноті. 
Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої вивчають. Традиції та 
звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. Видатні діячі історії та культури 
України та країни, мову якої вивчають. Визначні об’єкти історичної та 
культурної спадщини України та країни, мову якої вивчають. Музеї, виставки. 
Живопис, музика. Кіно, телебачення, театр. Обов’язки та права людини. 
Міжнародні організації, міжнародний рух.  

III. Освітня сфера: Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. 4 
Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають. Робота і професія. 
Іноземні мови в житті людини. 
 
 
 
Граматичний інвентар 
Іменник:  
– Множина  
– Відмінки  
Артикль  
Прикметник:  
– Ступені порівняння  
Займенник  
Прийменник  
Дієслово:  
– Часові форми активного стану  
– Пасивний стан  

– Узгодження часів  
– Умовний спосіб  
– Модальні дієслова  
– Об’єктний інфінітивний комплекс  
– Суб’єктний інфінітивний комплекс  
Узгодження підмета й присудка в 
числі  
Типи питань  
Непрямі питання  
Непрямі спонукальні речення  
Порядок слів у реченні 
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Критерії оцінювання екзаменаційної тестової роботи 

 

Шкала оцінювання:  

 Білет містить 40 завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Тестові 

бали переводяться в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів за  

ТАБЛИЦЕЮ 

 відповідності тестових балів, отриманих за виконання екзаменаційної роботи з 

англійської мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 
Тестовий 

бал 
Рейтингова 

оцінка 
100-200 

 Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 
100-200 

 Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 
100-200 

0 не склав 14 126 28 169 
1 не склав 15 130 29 171 
2 не склав 16 134 30 174 
3 не склав 17 138 31 176 
4 не склав 18 142 32 179 
5 не склав 19 145 33 181 
6 не склав 20 148 34 183 
7 не склав 21 151 35 186 
8 не склав 22 154 36 189 
9 100 23 156 37 192 

10 105 24 159 38 195 
11 110 25 161 39 198 
12 115 26 164 40 200 
13 121 27 167 
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Приклади екзаменаційних тестових завдань 

Білет № 1 
I. Choisissez le mot qui convient parmi les cinq variantes proposées  
 1. Nous voulons aller……la campagne le week-end.  
 A. pour     B. à        C. a      D. de       E. au  
 2. ……..pourrait m’accompagner à la gare?  
 A. Qu’est-ce que     B. Quoi     C.Que    D. Pourquoi     E. Qui  
 3. De …….couleur est ton nouveau manteau?  
 A. quelle     B. quel     C. quels     D. quelles     E. quoi  
 4. J’essai de faire du sport ……… jour.  
 A. chacun      B. chacune    C. chaque     D. toutes les     E. tous les  
 5. Je vous demande ……. me render un petit service.  
 A. pour    B. au     C. --     D. de     E. à  
 6. Permettez-moi de vous inviter ……danser.  
 A. pour     B. de     C. à      D. --     E. au  
 7. Dans notre jardin il y a beaucoup ……. fleurs.  
 A. de     B. des      C. du     D. le     E. les  
 8. …….. quel instrument musical savez-vous jouer?  
 A. Sur     B. De     C. A     D. Au      E. Du  
 9. Quand il vient ……. voir, il apporte toujours un petit cadeau.  
 A. je     B. se     C. moi      D. --     E. me  
 10. ……. ma faute, je n’ai pas réussi mon examen.  
 A. Grâce à     B. Pour     C. Parce que    D. A cause de     E. Faute de.   

L’Histoire de nation 
Le jour  où  il devient le roi de Perse, le jeune prinse appelle tous les savants du pays, 
les  réunit et leur demande d’écrire l’histoire de toutes les nations afin de pouvoir 
l’étudier et ainsi  de mieux conduire son peuple. Les savants sont d’accord. Ils rentrent 
chez eux  et se mettent aussitôt au travail.  
    Trente ans après, ils se présentent devant le roi, suivis de douse chameaux portant 
chacun cinq volumes. Le roi les remercie, et dit:  
     Je   suis très occupé des soins du gouvernement. Je n’ai pas le temps de lire une 
oeuvre aussi importante. Faites-moi un résumé!  
    Les savants travaillent vingt ans encore, puis ils apportent au roi quinze volumes sur 
trois chameaux. Une fois de plus, le roi les remercie et leur demande  un nouvel effort.  
    Je suis trop vieux pour lire   une oeuvre aussi importante, dit-il, faites-moi un petit 
résumé !  
    Les savants se remettent au travail et, dix ans plus tard, ils reviennent suivis d’un 
jeune éléphant portant cinq volumes.  
    Le roi leur dit que c’est encore trop long et regrette de ne pas connaitre l’histoire des 
hommes  avant  de mourir.  
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    Cinq ans plus tard, le seul savant encore vivant arrive au palais  appuyé sur deux 
bâtons. Un petit âne le suit portant un gros livre sur le dos. Les serviteurs lui apprennent   
que le roi  est à la mort. Le roi a encore  le temps de   lui dire:  
   -Plus court, plus court.  
    Le savant résume alors en trois mots l’histoire des hommes:  
   -Ils naissent, ils souffrent, ils meurent.  
 
1. L’action se passe  
A. en France   B. en Inde   C. en Perse   D. en Espagne   E. en Suisse  
2.  Le jeune prince appelle  
A.tout le monde B. tous les savants du monde  C.tous les savants du pays  D.toutes les 
natins  E.tous  
3. Le roi demande d’écrire  
A. l’histoire d’une nation  B. l’histoire des nations  C. l’histoire de son people  D. 
l’histoire d’avanture   E. l’histoire des savants  
4. Il le demande pour  
A. mieux connaitre l’histoire  B. mieux conduire son peuple  C. réunir son people  D. 
étudier l’histoire  E. étudier son peuple   
5. La première fois arrivent   
A.deux  éléphants  B. dix éléphants  C. deux chameaux  D. dix chameaux  E. douze 
chameaux  
6. Le roi dit merci et  
A.demande de faire un résumé  B. lit cette oeuvre  C. demande le temps pour lire cette 
oeuvre  D. regarde cette oeuvre importante  E.  fait un résumé    
7. La dernière fois arrive  
A.un jeune éléphant  B. un petit âne  C. un serviteur  D. deux chameaux  E. trois 
chameaux  
8. Sur son dos il porte  
A.cinq volumes  B. dix volumes  C. un gros livre  D. douze bâtons  E. deux bâtons  
9. Les serviteurs annoncent que  
A.le roi est à la mort  B. le roi est très vieux  C. le roi est très occupé  D.le roi n’a pas 
le temps  E.  le roi conduit son peuple  
10. Le savant résume l’histoire des hommes   
A. en treize mots  B. en dix mots  C. en deux mots  D. en trois mots  E. en quatre mots 
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https://fr.tsedryk.ca/ 
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