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І. Опис дисципліни
Шифр дисципліни 01 Освіта/ Педагогіка

Загальні
характеристики

дисципліни

Навчальне 
навантаження з 

дисципліни

Методи навчання і форми 
контролю

Г алузь знань 
01 освіта/ педагогіка

Кількість кредитів - 6
Методи активізації 
засвоєння лексичних 
одиниць, читання, 
перекладу та анотування 
фахових статей, активізація 
діалогічного/монологічного 
мовлення за науковими 
темами, написання 
анотацій, звітів та есе. 
Аналіз проблемних 
ситуацій, частково 
пошуковий метод

Спеціальність 
011 науки про освіту

Загальна кількість 
годин - 180

Денна Заочна
Освітній рівень 
(доктора філософії)

Лекції:

Семінарські 
(практичні) заняття:

Нормативна/вибіркова 60 60

Лабораторні
заняття:

Форми поточного 
контролю
Модульні контрольні 
роботи, тестові завдання на 
лексико-граматичні та 
фахові мовленнєві теми, 
мультимедійна презентація, 
індивідуальні завдання з 
перевірки рівня іншомовної 
компетентності (мовна, 
мовленнєва, стратегічна, 
дискурсивна тощо)

Рік вивчення 
дисципліни за 
навчальним планом -  
перший

Індивідуальна
робота:

Семестр
Самостійна робота:

Тижневе навантаження 
(год.)
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 4

120 120 Форма підсумкового
контролю
Залік та екзамен

Співвідношення 
аудиторних годин і 

годин СРС:
Мова навчання -  
французька

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукової 
іноземної мови, зокрема особливості фонологічної, граматичної систем, 
особливості лексичного складу мови, яка вивчається , правил її 
функціонування в процесі іншомовної комунікації на матеріалі наукової 
фахової літератури.



Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Іноземна мова 
(французька)» включає такі суміжні дисципліни, як: практична граматика, 
практична фонетика, практика усного та писемного мовлення, академічне 
письмо, практика перекладу іншомовного тексту.

ІІ. Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни іноземна мова (французька) 

є розвиток у aспірантів системного уявлення про мову, яка вивчається, 
формування лінгвістичної, комунікативної і соціокультурної компетенцій та 
нормативно правильного і адекватного володіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності іноземною мовою (аудіювання, читання. письмо, говоріння), 
формування навичок здійснювати усну та письмову комунікацію іноземною 
мовою у певній галузі наукової та/або професійної діяльності, 
удосконалення навичок франкомовної професійно орієнтованої 
комунікативної компетентності, забезпечення досягнення рівня володіння 
іноземною мовою на рівні В 2.

Основними завданнями вивчення дисципліни Іноземна мова 
(французька) є:

- Читати та перекладати автентичну літературу за фахом, тексти 
суспільно-політичного характеру, розуміти основний зміст неадаптованих 
текстів за фахом та висловлювати власне ставлення до прочитаного.

- Удосконалювати навички та вміння володіти монологічним та 
діалогічним мовленням в ситуаціях спілкування в межах фахової, 
професійно-педагогічної, суспільно- політичної культурно-естетичної та 
побутової тематики.

- Розвивати навички та вміння анотування та реферування, написання 
наукових статей, рефератів, тез, резюме з використанням засобів наукового 
стилю іноземної мови.

- Забезпечити формування навичок використовувати набуті знання при 
усному, письмовому перекладі та аналізі спеціальної фахової літератури, 
підготовці інформації іноземною мовою стосовно різних аспектів наукових 
досліджень.

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які їх формують

№
з/п Результати навчання Компетентності

1. ПРН 4_ Здатність до використання 
зарубіжного досвіду при реалізації 
завдань власного дослідження, 
використання іншомовних інформаційних 
ресурсів, які знаходяться у відкритому 
доступі наукометричних баз, самостійної 
підготовка наукових публікацій до 
зарубіжних видань та участь у 
міжнародних наукових проектах.

Інтегральна Здатність 
здійснювати науковий 
аналіз педагогічних явищ і 
процесів, створювати нові 
знання та висувати 
інноваційні ідеї, що 
відповідають сучасним 
освітнім трендам, 
спроможність до наукового



ПРН 5_ Здатність застосовувати знання 
іноземної мови для забезпечення 
ефективної професійної комунікації, 
підготовки аплікаційних форм іноземною 
мовою; застосувати іноземну мову в 
самоосвітній діяльності.

пошуку, організації й 
проведення наукових 
досліджень, практичної 
інтерпретації та 
впровадження його 
основних результатів.

3. ПРН 7_ Здатність знаходити та 
аналізувати інформацію з різних джерел; 
здійснювати комунікаційну взаємодію за 
допомогою соціальних мереж; 
використовувати прийоми створення, 
збереження, накопичення та інтерпретації 
даних з використанням сучасних 
інформаційних та комунікаційних 
технологій. Здатність працювати з 
науковою інформацією зі спеціальних 
літературних джерел та мережі Інтернет.

ПРН 8_ Здатність представляти в усній і 
письмовій формах перед фаховою і 
нефаховою аудиторією результати 
власної дослідницької діяльності.

ПРН 11_ Здатність представляти в усній і 
письмовій формах перед фаховою і 
нефаховою аудиторією результати 
власної дослідницької діяльності.

ПРН 27_ Вміти свідомо застосовувати у 
роботі наукові й практичні здобутки 
різних систем освіти; розбиратися у 
специфіці систем освіти різних країн 
світу, визначати вплив на сучасні освітні 
перетворення, робити висновки для 
практичного застосування у власній 
педагогічній діяльності шляхом 
використання на заняттях, в 
управлінській діяльності, іграх та інших 
видах роботи з дітьми різного віку.

ЗК 5 Іншомовна Здатність 
до застосовування знань з 
іноземної мови для 
забезпечення ефективної 
професійної комунікації, 
підготовки наукових 
публікацій до зарубіжних 
видань та аплікаційних 
форм іноземною мовою; 
застосування іноземної 
мови в самоосвітній 
діяльності.



ІІІ. Тематичний план дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин 
(60 годин -  практичні заняття, 120 годин -  самостійна робота).

№
з/п Назви модулів і тем

Кількість годин 
(денна форма 

навчання)

Кількість годин 
(заочна(вечірня) 
форма навчання)
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Л
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ін
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кі
)

Л
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ор
ні

U№
и
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рн
і

Л
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ц
ії

П
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кт
ич

ні
(с
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ін

ар
сь

кі
)

Л
аб

ор
ат

ор
ні

и№
и

1. ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR; LES 
ETUDES A 
L’UNIVERSITE

10 10 20

2. SCIENCES
HUMAINES,
SOCIALES,
ECONOMIQUES ET 
LES: RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES

10 10 20

3. ASSISTER A UNE 
CONFERENCE

10 10 20

4. COOPERATION 
INTERNATIONALE 
DANS UNE SPHERE 
SCIENTIFIQUE

10 10 20

5. SUPERVISION DE LA 
RECHERCHE

10 10 20

6. PRESENTATION DES 
RAPPORTS ET 
DOCUMENTS DE 
RECHERCHE

10 10 20

Разом: 60 10 120



VI. Зміст дисципліни

К-сть
годин

№
з/п Назва модулів, тем та їх зміст о

Uо
>4

СҐ
н

1.

1.1
1.2

Модуль І ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ;LES ETUDES 
A L ’UNIVERSITE.
Тема 1. Education au 21ieme siecle. Les Universites 
celebres
Тема 2. L’Universite nationale pedagogique Dragomanov. 
L’histoire. La. structure. Les cours de 3 ieme.cycle.

PQ

10

2
2

2

ffl

1.3
1.4

1.5

Тема 3. L’enseignement superieur en France.La Sorbonne 
Тема 4. La revision de la grammaire: Present de 
l’indicatif .Les articles.
Тема 5. La revision de la grammaire Passe Compose. Les 
prepositions.

2

2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Модуль II. SCIENCES HUMAINES SOCIALES 
ECONOMIQUES ET LES RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES
Тема 1. Les grades academiques dans les pays 
francophones. Doctorat. Master. Licence.
Les grades scientifiques en Ukraine. Doctorat de la 
philosophie
Тема 2. Diplomes universitaires et la formation continue. 
Les examens d’entree. et les exigences. L’importance de la 
formation continue.
Тема 3. Les recherches scientifiques. Les particulatites de 
la forme ecrite du style scientifique. Les theses de 
recherche.

10

2

2

2

2

2

3.

3.1

Тема 4. Les textes scientifiques. La structure. La 
terminologie speciale. 10
Тема 5. La revision de la grammaire: Imparfait. Plus-que- 
parfait. Concordance des temps. 2

3.2
Модуль III. ASSISTER A UNE CONFERENCE
Тема 1. La conference scientifique. L’inscription a une 
conference. Le vocabulaire utile.

2

3.3 Тема 2. La presentation orale d’une these de doctorat. 
Comment faire un sommaire: preciser des notions 2

ле
кц

ій



principals de l’ouvrage scientifique,.determiner l’idee
3.4 essentielle .

Тема 3. Rediger un resume. Les regies principales de sa
2

3.5 formation.
Les regles de la. ponctuation.
Тема 4. La revision de la grammaire: Future Simple. Future

2

4 Immediat. Futur dans le passe.
Тема 5. La revision de la grammaire: Infinitive. Degres de

10

4.1 comparaison des adjectifs et des adverbes. Test.
2

Модуль IV. COOPERATION INTERNATIONALE
DANS UNE SPHERE SCIENTIFIOUE 2

4.2 Тема 1. La visite en France.Les traditions culturelles du 
pays.. Le vocabulaire utile. A l’aeroport. A l’hotel. Les

4.3 rencontres avec des collegues etrangers.
Тема 2. Le plan d’actions. Les rencontres et les

2

4.4 discussions.Les types de discussions. Determiner les sujets 
de discussions scientifiques. Les repas. Les stereotypes de

2

4.5 differentes nations. 2
Тема 3. La preparation. des documents. La correspondace 
commerciale et personnelle. Le lexique et les cliches utiles. 
Тема 4. Rediger Curriculum Vitae (document contenant les 
informations sur l‘etat civil, la formation et l’experience

5 professonnelle des postulants). Les cliches utiles.
Тема 5 La revision de la grammaire: Les verbes modaux.

10

5.1 Participe present. Participe passe. Gerondif. 2

5.2 Модуль V. SUPERVISION DE LA RECHERCHE 2

5.3 Тема 1. Le role du directeur scientifique. Les etudes et les 
occupations de tous les jours des postulants. Le travail a la 
bibliotheque. La routine quotidienne. Les jours de repos.

2

5.4 Тема 2. La terminologie speciale des recherches 
scientifiques Ma profession.Le sujet, le but et les taches de

2

5.5 ma recherche. 2
Тема 3. Les. methodes de la recherche: generales, 
scientifiques. Le travail avec les dictionnaires. La 
preparation d’un article pour un recueil scientifique. 10

6 Тема 4. La traduction des textes techniques, Methodes de 
la traduction des textes scientifiques.
Тема 5. La revision de la grammaire: la forme active et 2

6.1 passive des verbes. Les pronoms.

6.2 Модуль VI. PRESENTATION DES RAPPORTS ET 2



6.3 DOCUMENTS DE RECHERCHE
2
26.4 Тема 1. Rediger le rapport scientifique: les regies 

essentielles de la composition. Les principales
6.5 composantes. Le contenu du rapport scientifique.

Тема 2. Les celebres savants franfais; Les presentations. 
Тема 3. Les presentations orales des resultats de recherches 
obtenues aux cours de troisieme cycle d’etudes .
Тема 4. La revision: de la grammaire. Conditionnel 
Present. Conditionnel passe 
Тема 5. Le test final de fin d’etudes.

2

VII. План практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

1. Les types des etablissements d’enseignement superieur 2
2. Les etudes a l’universite 2
3. Le systeme de l’enseigement superieur en France 2
4. Present de l’Indicatif. La formation et l’emploi 4

5. Les particularites de la communication ecrite 4

6. Les grades academiques en Ukraine 2
7. Les particularites de la traduction de la terminologie speciale 

des textes
2

8. Les temps passes de l’Indicatif.; Passe compose; Imparfaif 4
9. Aller a une conference.scientifique. Comment confirmer son 

assistance
2

10. Les cliches de la correspondence personnelle.Les lettres 
d’affaire

2

11. Experience.educative.:Curriculum Vitea ou resume ? 2
12. Les temps future du franfais . Futur Simple. Futur Immediat. 4
13. Les documents pour la conference. Le vocabulaire utile 2
14. Les particularites de la presentation .du rapport 2
15. Comment attirer l’attention des participants de la conference ? 2
16. Les difficultes grammaticales de la traduction des textes 

sciuentifiques
4

17. Les methodes de l’ analyse de la terminology scientifique 2
18. La structure et les composants.du rapport scientifique 4
19. La forme passive des verbes dans les textes scientifiques. 4
20. L’analyse des temps du Conditionnel. les particularites de son 

emploi
4

21. Le rapport orale en franfais. 2
22. L’examen.de fin d’etudes de troisieme cycle 2

Разом 60



Основними завданнями самостійної роботи аспірантів є підготовка і 
виконання поточних навчальних практичних завдань, підготовка необхідних 
документів французькою мовою для заліку (реферат включно), а також 
самостійне вивчення окремих розділів дисциплін під керівництвом 
викладача.

№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

1. La structure et les cliches de l’annotation en franfais 4
2. Le sommaire et les. problemes de recherches scientifiques 6
3. Les annotations des articles scientifiques de la presse 

ukrainienne.
8

4. Le vocabulaire des termes pour rediger l’introduction de la 
recherche

4

5. L’ education. Le lexique a employer 6
6. Les particularites grammaticales des textes scientifiques 

francophones
8

7. La traduction des articles scientifiques concernant le theme de 
recherche

8

8. Comment faire la presentation. Preparation du materiel a 
commenter

4

9. L’histoire et la vie quotidienne de l’universite. La presentation 6
10. Les reformes actuelles dans une sphere de l’education 6
11. Les cours de troisieme cycle en France et en Ukraine 8
12. L’assistance aux conferences scientifiques .Les documents 

necessaires
4

13. La visite en France. Les traditions culturelles du pays . 6
14. La structure et les parties composantes du rapport scientifique. 

Les cliches utiles
6

15. La revision de la grammaire. La concordance des temps de 
l’Indicatif

4

16. Les methodes de la communication orale et ecrite 6
17. La composition des taches de recherches scientifiques 6
18. La preparation de la presentation des resultats des recherches 8
19. La presentation des sources informatiques de la these de 

doctorat
6

20. La revision de la matiere apprise 4
Разом 120



IX. Контроль якості знань студентів 

Форми і методи поточного контролю

Систематичний контроль є дієвим способом закріплення знань, 
навичок і вмінь, важливим засобом управління процесом засвоєння 
навчального матеріалу.

Поточний контроль передбачає регулярний облік і контроль виконання 
різних видів домашніх завдань.

Метою проміжного контролю є перевірка результатів удосконалення 
навичок і вмінь і може проводитися тричі протягом курсу навчання у вигляді 
поточних тестів, презентацій, перекладів, анотацій, написання листів тощо.

Форми і методи підсумкового контролю

Підсумковий контроль з дисципліни «Іноземна мова (французька)» 
складається з двох етапів: залік та екзамен.

До заліку здобувач або аспірант повинен виконати наступні завдання:
- написати анотації двох українських статей французькою мовою по темі 

дослідження, кожна 500 знаків (одна літера -  один знак);
- зробити десять перекладів статей або уривків з наукової книги, 

монографії тощо по темі дисертаційного дослідження обсягом 2000 знаків 
кожен, загалом -  20000 знаків з французької мови на українську;

- скласти словник-мінімум, який має не менше, ніж 100 іншомовних 
термінів, які необхідні для подальшої наукової роботи та які перекладені на 
українську мову;

- написати повідомлення іноземною мовою «Моя дослідницька робота», 
де обґрунтовується обрана тема, її наукова новизна та необхідність 
подальшого пошуку в цьому напрямку (обсяг до двох друкованих сторінок);

- подати реферат українською мовою, який базується на оригінальних 
наукових франкомовних автентичних джерелах (мінімально -  п’ять), 
безпосередньо пов’язаних з темою дисертаційного дослідження. Реферат 
повинен мати план, вступ, декілька розділів, висновки та анотацію 
іноземною мовою (до 1 друкованої сторінки), список використаних джерел. 
Реферат повинен бути оформлений відповідно до вимог щодо написання 
кандидатських дисертацій, загальний обсяг -  20-25 сторінок. Метою 
написання реферату є перевірка вмінь аспіранта або здобувача читати, 
розуміти та аналізувати зміст наукової літератури французькою мовою та 
реферувати основні ідеї рідною мовою.

На заліку з аспірантом або здобувачем проводиться співбесіда щодо 
прочитаної наукової літератури. Пропонується уривок для читання та 
перекладу з наукової книги. На залік подається словник -  мінімум, своє 
повідомлення про наукову роботу та реферат для перевірки, список 
франкомовних наукових джерел по темі свого дослідження. Також



враховуються результати заключного тесту після практичних занять з 
французької мови.

Залік оцінюється «зараховано» або «не зараховано». При позитивному 
оцінюванні аспірант або здобувач допускається до екзамену за наказом 
ректора.

«Зараховано» на заліку виставляється, якщо аспірант або здобувач 
відзвітував про прочитану наукову літературу, своєчасно подав словник 
термінів, зробив повідомлення на тему «Mon travail scientifique» та подав 
україномовний реферат огляду наукових джерел, прочитаних французькою 
мовою.

«Не зараховано» виставляється, якщо аспірант або здобувач не 
виконав вимог до заліку.

Вимоги до оформлення реферату
Реферат друкують на аркуші паперу формату А4 (міжрядковий 

інтервал -  1,5). Абзацний виступ має бути однаковим по всій роботі і 
дорівнювати 5 знакам (1,25 -  1,3 см). Поля: ліве -  30 мм; праве -  10 мм; 
верхнє та нижнє -  20 мм. Шрифт Times New Roman. Номер сторінки 
зазначається у правому верхньому куті.

Реферат має містити такі елементи:
1. Титульний аркуш.
2. Зміст.
3. Вступ.
4. Основна частина з 2 -  3 розділів (теоретичний, практичний, 

методичний).
5. Висновки.
6. Словник основних понять (100 термінів).
7. Список використаних джерел.
8. Додатки (за необхідністю).
9. Резюме іноземною мовою дослідження (1 сторінка).

Зміст та структура кандидатського екзамену з французької мови

Кандидатський екзамен з французької мови складається з чотирьох 
питань.
Перше питання

1. Читання, письмовий переклад автентичного наукового фахового 
тексту з французької мови на українську та його обговорення. Обсяг 
2000 друкованих знаків. Час виконання -  40 хвилин. Допускається 
використання словників.

Друге питання
2. Письмове анотування французькою мовою (500 друкованих знаків) 

україномовного тексту загальнонаукового характеру обсягом 4000-



4500 друкованих знаків. Час виконання -  20 хвилин. Допускається 
використання словників.

Третє питання
3. Лексико-граматичний тест. Рівень В2. Час виконання -  20 хвилин. 

Четверте питання
4. Співбесіда французькою мовою з питань наукового дослідження.

Критерії оцінювання кандидатського іспиту

1. При оцінюванні результату кандидатського екзамену враховується 
змістовність та ґрунтовність всіх відповідей аспіранта або здобувача на 
питання екзаменаційного білету, мовна, комунікативна, лінгвокраїнознавча 
та фахова компетенції аспіранта або здобувача, лексико-граматичний тест та 
реферат. Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог з
конкретних питань.

I. ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Читання, переклад та обговорення наукового 
тексту.

Оцінка «Відмінно» 
виставляється за:

Вміння виразного читання вголос уривку 
тексту, коректна фонетична та інтонаційна 
презентація тексту. Повне розуміння тексту, 
повний адекватний літературний переклад. 
Допускається 3-4 помилки граматичного або 
лексичного характеру.

Оцінка «Добре» 
виставляється за:

Вміння виразного читання вголос уривку 
тексту, коректна фонетична та інтонаційна 
презентація тексту. Достатньо повне 
розуміння тексту, адекватний літературний 
переклад зазначеного уривку. Допускається 
5-6 помилок граматичного або лексичного 
характеру.

Оцінка «Задовільно» 
виставляється за:

Невміння виразного читання вголос уривку 
тексту. Недостатньо коректна фонетична та 
інтонаційна презентація тексту. Недостатньо 
точне і повне розуміння тексту і тому 
недостатньо адекватний переклад зазначеного 
уривку. Допускається 7-8 помилок 
граматичного або лексичного характеру.



Оцінка «Незадовільно» 
виставляється за:

Нерозуміння тексту. Невміння виразного 
читання вголос уривку тексту. Некоректна 
фонетична та інтонаційна презентація тексту. 
Нерозуміння основного змісту тексту, 
неадекватний переклад зазначеного уривку. 
Більше ніж 8 помилок граматичного або 
лексичного характеру.

II. ДРУГЕ ПИТАННЯ: Анотування французькою мовою української 
статті наукового змісту.

Оцінка «Відмінно» 
виставляється за:

Вільне володіння навичками анотування 
французькою мовою україномовного тексту; 
змістовне, зв’язне, граматично правильне 
повідомлення; володіння в повному обсязі 
базовим лексичним матеріалом з проблем 
дослідження. Допускається 1-2 мовних 
помилки.

Оцінка «Добре» 
виставляється за:

Достатньо вільне володіння навичками 
анотування іноземною мовою україномовної 
статті; достатньо змістовне, зв’язне, 
граматично правильне повідомлення; 
володіння в достатньому обсязі базовим 
науковим лексичним матеріалом з проблем 
дослідження. Допускається 3-4 мовних 
помилки.

Оцінка «Задовільно» 
виставляється за:

Недостатньо вільне володіння навичками 
анотування французькою мовою 
україномовного наукового тексту. Неповне 
розкриття теми. Недостатньо змістовне та 
зв’язне повідомлення. Володіння в 
недостатньому обсязі базовими науковими 
лексичними структурами. Допускається 5-6 
мовних помилок.

Оцінка «Незадовільно» 
виставляється за:

відсутність навичок анотування іноземною 
мовою україномовної наукової статті. 
Недостатнє розкриття теми; незмістовне та 
незв’язне повідомлення; невміння володіти 
базовою науковою лексикою та 
граматичними структурами. Більше, ніж 7-8 
мовних помилок.

IV. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: Діалогічне мовлення.
Оцінка «Відмінно» 
виставляється за:

Вільне володіння діалогічним мовленням. 
Вміння вести бесіду на основі заданої 
комунікативної ситуації, аргументовано 
висловлювати свою точку зору. Кількість



розвинутих висловлювань -  12-15. При 
оцінюванні діалогічного мовлення 
враховуються такі параметри: лексична та 
граматична правильність, варіативність 
структур та лексичних словосполучень, 
змістовність досягнення комунікативної мети, 
логічна послідовність висловлення, 
стилістична відповідність мовних засобів. 
Допускаються 1-3 помилки граматичного або 
лексичного характеру.

Оцінка «Добре» 
виставляється за:

Достатньо вільне володіння діалогічним 
мовленням. Вміння вести бесіду на основі 
заданої комунікативної ситуації, достатньо 
аргументовано висловлювати свою точку 
зору. Кількість розвинутих висловлювань -  
10-12. При оцінюванні діалогічного мовлення 
враховуються такі параметри: достатня 
лексична та граматична правильність, 
достатньо зв’язне та логічно послідовне 
висловлення. Допускаються 4-6 помилок 
граматичного або лексичного характеру.

Оцінка «Задовільно» 
виставляється за:

Недостатньо вільне володіння діалогічним 
мовленням. Невміння вести бесіду на основі 
заданої комунікативної ситуації та 
недостатньо аргументоване висловлювання 
своєї точки зору через недостатній запас слів. 
Знижений темп мовлення, кількість 
висловлювань -  8-10. Допускаються 7-8 
помилок граматичного або лексичного 
характеру.

Оцінка «Незадовільно» 
виставляється за:

Невміння вести бесіду на основі заданої 
комунікативної ситуації через недостатній 
запас слів. Знижений темп мовлення. 
Кількість висловлювань менше, ніж 6. 
Більше, ніж 8 помилок граматичного або 
лексичного характеру.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ
На кандидатському іспиті аспірант або здобувач виконує комплексний 

тест, побудований на базі тематики курсу навчання у вищих навчальних 
закладах, з метою контролю та оцінки рівня сформованості лінгвістичної 
(орфографічної, лексичної, граматичної), професійної компетенцій та 
тестування рівня сформованості вмінь та навичок мовленнєвої діяльності: 
читання, писемного мовлення, лексико-граматичної компетентності.

Час виконання тесту -  20 хвилин.



За весь тест нараховується 100 балів:
Оцінка «відмінно» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 

90-100 балів;
Оцінка «добре» виставляється, якщо всі завдання виконано в межах 75

89 балів;
Оцінка «задовільно» виставляється, якщо всі завдання виконано в 

межах 50-74 балів;
Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо всі завдання виконано в 

межах нижче 50 балів.

1. Критерії комплексного оцінювання за результатами письмових та 
усних завдань на кандидатському екзамені

Підсумкова оцінка з іноземної мови на кандидатському іспиті 
виставляється на основі всіх складових:

1. реферат;
2. читання та переклад наукового тексту;
3. анотування україномовної статті;
4. лексико-граматичний текст;
5. співбесіда за темою «Mon travail scientifique».

Кожна складова кандидатського екзамену оцінюється за 4-бальною 
шкалою (“5”, “4”, “3”, “2”). Підсумкова оцінка за кандидатський екзамен 
обчислюється як середнє арифметичне з округленням до сотих долей.

Порядок переведення рейтингових показників 
_______ в європейські оцінки ECTS_________

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), 

Практики

для заліку

90-100 А « 5 » відмінно

Зараховано
82-89 В « 4 » добре74-81 С
64-73 D « 3 » задовільно60-63 Е

35-59 FX
« 2 » незадовільно з 

можливістю 
повторного складання

« 2 » не зараховано з 
можливістю повторного 

складання



X. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА освітньо-наукової програми доктор філософії. Всього180 годин, 
практичні заняття -  60 годин, самостійна робота -  120 години, залік - 1 семестр та екзамен -  2 семестр

№
Практичні заняття Самостійна робота Контроль

Теми семінарських занять 
/кількість годин на 

Тиждень

Види
контролю

К-сть
балів

I ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. LES 
ETUDES A L’UNIVERSITE

Виконання лексико-граматичних 
завдань, складання діалогів, 
Curriculum vitae, анотацій до 
статтей за обраним фахом 
резюме.

Тест, письмова
робота
презентація,
переклад,
індивідуальне
завдання з
написання резюме

10

II SCIENCES HUMAINES SOCIALES 
ECONOMIQUES ET LES 
RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Написання ділового, 
інформаційного листа, анотації 
до франкомовної статті 
Складання глосарія з теми 
дисертаційного дослідження 
іноземною мовою.

Письмова робота, 
переклад, підбір 
лексичного та 
термінологічного 
словника

10

Ш ASSISTER A LA CONFERENCE Підготовка виступу на 
конференцію (тези або стаття). 
Аналіз проблемної ситуації за 
темою. Визначення актуальності 
та завдань.

Презентація 
наукових 
досягнень, 
індивідуальне 
завдання - 
повідомлення 
«Моя дослідницька 
робота»

10



IV COOPERATION INTERNATIONALE 
DANS UNE SPHERE SCIENTIFIQUE

Складання діалогів за темою. 
Підготовка повідомлень 
іноземною мовою краєзнавчого 
характеру про країну, мова якої 
вивчається. Аналіз проблемної 
ситуації за темою.

Усна відповідь, 
науковий та 
краєзнавчий 
пошук стосовно 
соціо- культурних 
традицій країни, 
мова якої 
вивчається, 
письмовий звіт 
про особливості 
організації та 
проведення 
наукової 
конференції

10

V SUPERVISION DE LA RECHERCHE Обгрунтування важливості та 
значущості теми дисертаційного 
дослідження. Особливості 
написання анотацій до наукових 
статей та тез. Складання списку 
літератури.

Письмова
відповідь.
Підбір наукових 
джерел для 
дослідження 
обраної теми 
дисертаційного 
дослідження

10



VI PRESENTATION DES RAPPORTS ET 
DOCUMENTS DE RECHERCHE

Читання і переклад оригінальних 
наукових журналів. Робота зі 
словниками. Письмовий 
переклад та реферування статей 
по темі дослідження, книги 
тощо) за обраним фахом..

Письмова робота, 
тест

10

Всього 60

Екзамен 40

Підсумкова оцінка 100
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Зразки
завдань для перевірки знань з лексики та навичок читання. 

Тексти іноземною мовою для читання та перекладу.

Варіант 1
L ’ impressionnisme

L’impressionnisme est un mouvement pictural franfais ne de l'association de 
quelques artistes de la seconde moitie du xixe siecle. Fortement critique a ses 
debuts, ce mouvement se manifeste notamment de 1874 a 1886 par des expositions 
publiques a Paris, et marqua la rupture de l'art moderne avec la peinture 
academique.

Ce mouvement est caracterise par des tableaux de petit format, des traits de 
pinceau visibles, la composition ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituels, 
une tendance a noter les impressions fugitives, la mobilite des phenomenes 
climatiques et lumineux, plutot que l'aspect stable et conceptuel des choses, et a les 
reporter directement sur la toile. L'impressionnisme eut une grande influence sur 
l'art de cette epoque, la peinture bien shr, mais aussi les arts visuels (sculpture, 
photographie impressionniste), la litterature et la musique.

Jusqu'au debut du xixe siecle, l'art pictural officiel en France est domine par 
l'Academie royale de peinture et de sculpture, qui fixe, depuis sa creation sous le 
regne de Louis XIV, les regles du bon goht, aussi bien pour les themes des 
tableaux que pour les techniques employees. L’Academie privilegie 
l’enseignement du dessin, plus simple a definir dans un corps de doctrine bien 
structure pour lequel la copie des modeles de la sculpture antique constitue un ideal 
de beaute. La couleur, consideree depuis Aristote comme un accident de la 
lumiere, se pretait beaucoup moins bien a une pedagogie structuree. Cependant le 
xviiie siecle avait deja marque une evolution significative. La couleur etait deja a la 
mode, meme a l'Academie

Le debut du xixe siecle vit le retour du neo-classicisme, un vent de liberte 
avait souffle sur la peinture dans le choix de themes ou dans la maniere de traiter le 
dessin. Au debut du xixe siecle, William Blake ou Francisco de Goya et meme 
Eugene Delacroix avaient deja pose les bases d'une nouvelle fafon de peindre. Les 
jeunes peintres parisiens sortent des ateliers pour peindre en plein air et pour saisir 
l'instant, la lumiereinfluences notamment par le realisme des reuvres de Gustave 
Courbet, ces artistes privilegient les couleurs vives, les jeux de lumiere et sont plus 
interesses par les paysages ou les scenes de la vie de tous les jours que par les 
grandes batailles du passe ou les scenes de la Bible.
Soudes par les critiques parfois tres violentes subies par leurs reuvres, ainsi que par 
les refus successifs du Salon de Paris, institution majeure de la peinture de 
l'epoque, ces jeunes artistes commencent a se regrouper pour peindre et discuter. 
Parmi ces pionniers, on compte notamment Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, 
Alfred Sisley et Frederic Bazille, bientot rejoints par Camille Pissarro, Paul 
Cezanne et Armand Guillaumin.



En 1863, l'empereur Napoleon III decrete la tenue d'un Salon des Refuses 
regroupant les reuvres n'ayant pu etre presentees au salon de Paris. C'est la qu'est 
presente le Dejeuner sur I'herbe de Manet, qui fait scandale, car il represente une 
femme nue dans un contexte contemporain met le feu aux poudres. Les critiques 
sont tres violentes, une grande partie du public se deplace uniquement pour se 
moquer des reuvres exposees. Pourtant, les visiteurs des Refuses sont plus 
nombreux cette annee-la que ceux du veritable Salon.
Devant les refuses successifs un groupe d'artistes parmi lesquels Monet, Renoir, 
Pissarro, Sisley, Cezanne, Berthe Morisot et Edgar Degas decident de constituer la 
Societe anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs en avril 1874 pour 
organiser leur propre exposition, dans l'atelier du photographe Nadar. Regroupant 
les reuvres de trente-neuf artistes, parmi lesquels le precurseur Eugene Boudin dont 
l'exemple persuada Monet de tenter de peindre «sur le motif» en plein air, 
l'exposition est la premiere des huit qui auront lieu entre 1874 et 1886.

Вариант 2

Hrihoriy Skovoroda - un philosophe ukrainien
Hryhoriy Skovoroda est un celebre philosophe ukrainien qui etait aussi un poete et 
professeur.

Hryhoriy Skovoroda est ne en 1722. Il a fait ses etudes superieures a Kiev oй 
il a appris les langues europeennes, la philosophie et la litterature. Vers 1745-1750, 
il accepte une mission diplomatique qui lui a permis de visiter pendant 4 ans un 
grand nombre de pays et de faire connaissance avec les philosophes de son temps. 
Egalement pendant cette periode il a etudie la philosophie a l’universite allemande. 
De retour en Ukraine ses connaissances profondes et son erudition exceptionnelle 
l'inspirent a la creation de son propre programme d’enseignement. Sa maniere 
pedagogique consistait a donner aux etudiants l’information qui les rend 
intelligents et favorise l’ouverture des capacites naturelles. Mais ses methodes 
modernes ont fait scandales et il fUt oblige de quitter les institutions officielles.

Pour garder sa liberte de pensee, sa ligne de conduite et son independance 
individuelle Skovoroda voyage en solitaire, enseignant sur les places publiques et 
en ecrivant. C’est alors la que commence la periode la plus feconde de sa vie. C’est 
de cette epoque que datent ses traites philosophiques «Dialogues», «Narcisse», 
«L’ABC de l ’Univers», «Du monde Antique». Malheureusement en raison de 
censures, aucuns de ses ecrits ne furent publies de son vivant.

Dans l’esprit des Lumieres il a recourt a des valeurs authentiques, a une vie 
spirituelle libre et a une societe juste. Sa pensee philosophique rejoint la 
philosophie europeenne moderne et aussi celle des poetes grecs de l’Antiquite. Il 
doit beaucoup a Platon et bien sUr a la Bible. « Celui qui sait ce qu’il faut eviter et 
ce qu’il faut chercher a obtenir a utilise son temps correctement ». Skovoroda 
elabore une philosophie originale et puissante. C’est un penseur chretien et en 
meme temps libre a l’egard de l’Eglise et des autres religions institutionnalisees. Il 
se consacrera a la decouverte de la beaute de l’univers du creur dans l’homme et 
des profondeurs spiet des profondeurs spirituelles de son propre creur.



Hryhori Skovoroda est devenu le premier philosophe slave qui a essaye 
d’interpreter d'une maniere originale la philosophie classique. On le surnomme le 
fondateur d’une pensee philosophique slave et des courants intellectuels dans la 
societe slave. Il a ete persuade que le but de la philosophie est d'essayer de trouver 
la verite de la vie. Mais dans les conditions de la vie humaine, ce but est 
inaccessible. Cependant pour atteindre ce vrai bonheur l’homme doit chercher cette 
verite dans sa propre vie. Hryhori Skovoroda a beaucoup influence la societe 
ukrainienne dans un premier temps par sa vie qui etait en accord avec son esprit. 
Meme deux siecles apres sa mort les philosophes ont reflechis sur les memes 
questions que Skovoroda.

Inseparable de sa philosophie, ses oeuvres poetiques sont les plus 
remarquables durant la periode l’age d’or baroque en Ukraine. Il propose une 
analyse profonde de la nature dans le lyrisme ukrainien en devenant le precurseur 
du romantisme slave.
Son heritage poetique est l'ensemble de ses oeuvres qu’il a cree en voyageant. Il 
nous a laisse des recueils de poesies, de fables, des traductions d’auteurs antiques 
et un carnet de correspondances en latin et ukrainien. Les chercheurs litteraires ont 
dit plus tard qu’il meritait d’etre qualifie de "Socrate ukrainien". Sur sa tombe est 
grave un epitaphe qui resume le destin qu'il a souhaite, le sens profond de sa 
pensee et sa vie consacree a la liberte en tant que sage itinerant - « Le monde a 
voulu s’emparer de moi, mais il ne l’a pas pu».

Варіант 3
Radioactivite naturelle

Certains chercheurs intrigues par l'energie constamment degagee par les 
corps radioactifs estimerent que l'on serait oblige d'abandonner le principe de la 
conservation de l'energie.

Mais le couple Pierre (1856-1906) et Marie Curie (nee Sklodowska) 
s'interessa a ce probleme. Ce fut d'abord Marie Curie qui entreprit en 1897 les 
premieres etudes a ce sujet.

Elle s'aperfut aussitot par des mesures precises que le rayonnement etait une 
propriete specifique de l'atome d'uranium. Son intensite etait proportionnelle a la 
quantite d'uranium contenu dans le sel. En se demandant si d'autres composes 
possedaient la meme propriete, elle decouvrit que le thorium emettait un 
rayonnement analogue a celui de l'uranium. Alors, elle proposa de nommer 
“radioactives” les substances qui emettent des “rayons Becquerel” et 
d'appeler“radioactivite” cette nouvelle propriete; les elements qui la possedent 
etant les “radioelements”.

Avec methode Marie Curie examine non seulement des sels prepares au 
laboratoire, mais aussi des mineraux (pechblende, chalcolite, thorite etc). Elle 
remarqua que certains d'entre eux avaient une radioactivite anormale, bien 
superieure a celle qu'on aurait pu prevoir d'apres leur teneur en uranium ou en 
thorium. Ainsi, la pechblende (minerai d'oxyde d'urane) avait une activite quatre 
fois superieure a celle de l'uranium; la chalcolite (phosphate de cuivre et d'urane 
cristallise) etait deux fois plus active que l'uranium.



Pour expliquer ce fait surprenant Marie Curie emit l'hypothese qu'il devait 
exister une substance inconnue beaucoup plus radioactive que l'uranium ou le 
thorium.

Pierre Curie poursuit ses recherches sur le magnetisme et a decouvert une loi 
fondamentale: la loi de Curie. Mais quand en 1898 sa femme annonce la presence 
dans le minerai de pechblende de corps doue d'une radioactivite puissante, Pierre a 
decide de s'associer a ses recherches. Desormais les epoux travaillaient ensemble. 
Ils unirent leurs efforts pour isoler ce nouvel element. Ils aboutirent a la decouverte 
du polonium (annoncee le 18 juillet 1898) et du radium (26 decembre 1898).

Mais ceux-ci n'existent dans le minerai qu'a l'etat de traces infimes. On sait 
aujourd'hui qu'une tonne de pechblende n'en renferme qu'une milligramme. Pour 
cette recherche Marie Curie avait eu la chance de recevoir une tonne de minerai 
prevenant des gisements le Joachvimsthal qui etaient alors les seules mines 
d'uranium exploitees dans le monde. Pendant trois ans Marie et Pierre Curie se 
livrent a un travail de separation penible et delicat. Ils l'effectuent dans un hangar 
abandonne, depourvu de tout amenagement. En 1902, enfin, les savants reussirent 
a extraire un decigramme de chlorure de radium pur et a determiner la masse 
atomique de cet element. Marie Curie presenta ce resultat dans sa these de 
doctorat, soutenue en 1903. Plus tard, en 1910, avec l'aide de Debierne, son 
collaborateur, elle isolera le radium a l'etat metallique.

Ces decouvertes qui ouvrent a la physique une domaine entierement 
nouveau, valent aux deux epoux, en commun avec H. Becquerel le prix Nobel de 
physique en 1903. A la conference a l'occasion du prix Nobel Pierre Curie a 
declare: “On peut concevoir que dans les mains criminelles le radium puisse 
devenir dangereux.... Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des 
travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains 
des grands criminels qui entrainent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui 
pensent que l'humanite tirera plus de bien que de mal des decouvertes nouvelles.”

Apres la mort de son mari (1906) Marie Curie poursuit l'oeuvre commune et 
se voit attribuer, cette fois seule, le prix Nobel de chimie en 1911. Pendant la 
Premiere guerre mondiale elle organisa les services radiologiques aux armees. En 
1921 c'est la creation de la Fondation Curie, departement des applications 
therapeutiques et medicales de l'Institut du radium, lui-meme fonde des 1909. Mais 
l'emanation du radium dans l'ambiance de laquelle elle vivait depuis tant d'annees, 
a finalement raison de la sante de Marie Curie, qui frappee d'anemie pernicieuse, 
s'eteint dans un sanatorium de Sancellemoz.

C'est en memoire de ces deux illustres savants que le nom de curie a ete 
adopte pour designer l'unite de radioactivite et que l'element chimique numero 96 a 
ete baptise curium.



Зразки лексико-граматичних завдань
Варіант 1
Choisissez la forme verbale correcte
1. Elles ... hier par le train du soir.
a) sont partis b) sont parties c) partent d) partaient
2. Et nos amis comment ... -ils?
a) va b) allaient c) vont d) alle
3. Demain les etudiants ... deux cours de philosophie.
a) ont b) auront c) avaient d) ont eu
4. Hier je me ... a minuit parce que j'allais au theatre avec mes amis. 
a) couche b) suis couche c) s'est couche d) coucherai
5. La semaine prochaine les amis ... la possibilite de visiter les remparts, les vieilles 
rues de cette ville ancienne.
a) ont b) ont eu c) auront d) avaient
6. Votre ami a-t-il__________notre invitation?
a) accepter; b) accepte; c) accepte; d) acceptait.
7. A mon avis, vous___________partir pour ne pas etre en retard.
a) doit; b) doivent; c) devez; d) devoir..
8. Nous____________a cette exposition la semaine prochaine.
a) allons; b) irons; c) allions; d) iront.
9. Les etudiants____________cette regle par creur.
a) apprennent; b) ont appris; c) apprendre; d) apprend.
10. Ой avez-vous____________votre livre?
a) mettez; b) mis; c) mettent; d) met.

Варіант 2
Mettez les verbes entre parentheses aux temps qui conviennent:

1. L’annee passee nos amis (avoir) trois semaines de vacances.
2. On nous a dit que la conference sur l’importance de l’informatique 

(commencer) dans une heure.
3. Hier il (pleuvoir) toute la journee.
4. Demain nous (etre) heureux de vous voir chez nous a l’occasion de 

l’anniversaire de notre fille.
5. Ma soeur a ecrit que les preparatifs de voyage (prendre) beaucoup de temps .
6. Demain apres les cours les etudiants de notre groupe (etre) libres et ils (aller) 

au theatre.
7. Demain nous (avoir) une conference consacree aux problemes de la protection 

de la nature.
8. Hier elles (aller) a la campagne pour se reposer en plein air.
9. Il nous a ecrit qu’il (passer) bien les examens.
10. Aujourd’hui on nous (inviter) de passer une belle soiree au restaurant a 

l'occasion de l'anniversaire de notre ami.



Варіант 3
1. Remplissez les lacunes par les mots qui conviennent:
2. J'ai rencontre Paul dans la rue et je_______invite_______ diner chez moi.
3. J'ai feuillete plusieurs livres_______le libraire et je_______ achete trois.
4. Les parents de Cathy___________une moto pour son anniversaire.
5. Au XVIIIe siecle, la duree de vie moyenne d'un homme_________seulement

de vingt-cinq ans.
6. Je ne sais pas_________se passe dans la rue: il y a_________bruit

et_________musique.
7. L'article_________est paru dans le journal_________ecrit par un excellent

journaliste.
8. Si je________ un appartement plus grand, je_________ une fete pour mon

anniversaire.
9. J'aimerais qu'il_____un jardin pres de chez moi pour que les enfants____ jouer

dehors.
10. Maintenant, il n'y a plus que deux cinemas dans ce quartier, mais avant,_____

cinq.
11. Je n'oublierai jamais________________vous avez fait pour moi a

l'epoque____je suis arrive ici..
12. J'ai ouvert la fenetre en rentrant, parce que________ tres chaud.
13. Ces photos_________en Chine, par un photographe du debut du siecle.
14. Les routes sont dangereuses en montagne, mettez des chaines

et_________prudents.
15. Alain partira en vacances des qu'il _____ses examens.
16. Paul m'a dit qu'il me_________tout________ j'ai besoin.
17. Un architecte a suivi les travaux mais c'est moi qui_________dessine les plans

de ma maison.
18. Quand nous habitions a Rome, nous_________des pates deux fois par jour.
19. Si________ beau le week-end prochain, nous_________ a la campagne.
20. Je connais bien ce quartier: je________pendant plus de quatre ans!
21. Nous serions alles vous voir si nous_________le temps!
22. Je________ avoir des enfants: si un jour, je___________une fille, je______

Clementine, comme_____mere.
23. Je n'ai mange_____un croissant pour le petit dejeuner, mais____ mari_____ au

moins quatre.
24. Si je________ vous, j'insisterais pour que Paul______ present a la reunion de

demain: il faut qu'il
25. ____ la situation.
26. Ce matin,______l'ascenseur_____ en panne, et j e _______ monte tous les

escaliers_____pied, jusqu'au 20e etage ...
27. Ma femme a vu la derniere piece de Peter Brooks, mais moi je_______:

j ’aimerais voir ce spectacle avant qu'il_________trop tard.



Зразок
повідомлення про наукову роботу аспіранта (докторанта)

Employez les phrases utiles pour presenter votre recherche
• Dans notre travail scientifique, nous examinons le probleme...
• Notre presentation comprend les parties suivantes:
• Premierement je vais vous parler de ...
• Je voudrais commencer par...
• Deuxiemement / Dans la deuxieme partie, je caracterise les principes de...
• Outre cela, je vais vous informer sur ...
• L'objet de notre recherche / conference est ....
• Permettez-moi de presenter le premier chapitre de notre recherche ...
• Au debut de notre presentation, nous voudrions presenter les theses suivantes.
• Le probleme a ete examine du point de vue lexicologique / stylistique / 

grammatical...
• Il ressort clairement des differentes opinions que ...
• Malgre les differents points de vue sur ce probleme on peut conclure que..
• Nous voulons indiquer / souligner que ...
• Le tableau / Les statistiques / Le schema montre ...
• Sur ce graphique, vous pouvez voir ...
• Gauche / Droite / Haut / Bas / Au milieu, vous pouvez voir ...
• Comme vous pouvez le voir a partir des chiffres / donnees..
• Je voudrais attirer votre attention sur ...
• Nous avons examine les questions suivantes / nous avons etudie les points 

suivants: Premierement ... Deuxiemement ...
• Nous nous sommes concentres sur le probleme important....
• Enfin, j'aimerais resumer les resultats les plus importants de notre recherche.
• Dans les conclusions sont presentes les resultats de notre recherche: ...
• Pour resumer, nous voudrions souligner les aspects suivants de la recherche: ...
• Je viens de resumer les points principaux de notre recherche: ...
• Tout cela montre que ...
• Pour conclure j e veux dire que...
• De tout cela on peut faire des conclusions que ....
• Si vous avez des questions,
• Je suis heureux d'y repondre ...
• Je suis a votre disposition.
• Vous pouvez egalement me contacter.
• Merci pour votre attention!


