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ВСТУП
Програмою співбесіди для іноземців та осіб без громадянства з іноземної
мови (французької) для вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»
для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»,
073 «Менеджмент» на денну та заочну форми навчання передбачено три види
випробувань, які

перевіряють рівень сформованості основних іншомовних

навичок студентів з читання, усного спілкування та володіння лексичним
запасом у межах тематики, вивченої протягом курсів: «Іноземна мова», «Ділова
іноземна мова» та «Професійна іноземна мова».
За розділами випробування розподілено таким чином:
І. Усне спілкування у межах запропонованої тематики;
ІІ. Читання незнайомого тексту професійного спрямування;
ІІІ. Лексичний тест.
Вступники повинні володіти загальною та діловою лексикою, основними
граматичними та лексичними структурами в обсязі, передбаченому програмою
підготовки бакалаврів. Головну увагу звернено на засвоєння граматичних
конструкцій і лексики, притаманних діловому стилю мовлення.
Програмою співбесіди враховано сучасні європейські освітні тенденції,
які передбачають комплексне вивчення іноземної мови з метою формування
навичок читання, говоріння і письма, а також комплексний контроль набутих
умінь і навичок.

СХЕМА СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ):
За розділами випробування розподілено таким чином:
І. Усне спілкування у межах запропонованої тематики;
ІІ. Читання незнайомого тексту професійного спрямування;
ІІІ. Лексичний тест.
І. Тема для монологічного висловлювання та бесіди у межах змісту теми.
Обсяг мовлення – не менш 25 речень, максимальна кількість балів – 50.
Шкала оцінювання усного мовлення
Монологічне
мовлення.
Обсяг

Зміст та
сутність висловлювання
за тематикою

Швидкість та
логічна
послідовність
викладу

Граматична
та лексична
правильність

Діалогічне
мовлення
(бесіда з
викладачем)

Загальна
кількість
балів

(1-10)

(1-10)

(1-10)

(1-10)

(1-10)

(50)

ІІ. Текст та десять тестових завдань для перевірки рівня розуміння його
змісту. Тестове завдання до тексту складається з десяти стверджувальних
речень, з якими абітурієнт повинен погодитися чи не погодитися. За кожну
правильну відповідь абітурієнт отримує 3 бали. Максимальна кількість балів –
30.
ІІІ. Лексичний тест, який передбачає доповнення речення одним
правильним варіантом лексичної одиниці обраним з чотирьох поданих.
Правильна відповідь – 2 бали. Максимальна кількість – 20.
Загальна кількість балів за правильне виконання усіх завдань – 100 балів
Мінімальна кількість балів, що дає право вважати випробування
успішним, повинна становити не менше 52 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ СПІВБЕСІДИ НА ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАННЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Кількість
питань

Кількість
балів за одну
правильну
відповідь

Загальна
сума
балів

Тривалість
(хв.)

25 речень

2

50

10

Читання

10

3

30

20

Лексичний тест

10

2

20

10

100

40

Вид завдання
Монологічне
мовлення
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