


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності

формування нової  генерації  педагогічних кадрів,  підготовленої  до якісного

забезпечення  освітніх  потреб  особистості,  розвитку  її  інтелектуального  та

культурного  потенціалу.  Розв’язання  цієї  проблеми  у  сучасних  умовах

вимагає  від  вчителя  глибокого  усвідомлення  особистісно-орієнтованої

парадигми  освіти,  творчого  підходу  до  організації  навчально-виховного

процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення

останнього  посилюється  тим,  що  входження  України  у  Європейський

освітній  простір,  приєднання  до  Болонського  процесу,  інтеграція  нашої

країни  в  світову  спільноту  підвищує  попит  на  знання  іноземної  мови  як

засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. 

Програму  до  вступного  екзамену  з  іноземної  мови  укладено  з

урахуванням  вимог  до  обсягу  знань,  умінь  і  навичок,  передбачених

програмою з іноземної мови для абітурієнтів з базовою освітою бакалавр.

Мета екзамену:

 виявлення знань з граматики і лексики іноземної мови;

 з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній

та діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;

 контроль рецептивних знань (читання);

 визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу іноземної мови

за програмою середньої загальноосвітньої школи;

 виявлення рівня продуктивних умінь (говоріння, письмо)

Зміст матеріалу, винесеного на екзамен, відповідає вимогам програми з

іноземних мов для абітурієнтів з базовою освітою бакалавр, спеціаліст. Види

завдань  є  типовими  і  передбачають  визначення  рівня  підготовленості

абітурієнтів з іноземної мови як у мовленнєвій діяльності, так і знання ними

мовної системи.



Тематика мовлення

1. Париж – столиця Франції.
2. Географічні данні Парижа.
3. Визначні місця та історичні пам’ятки культури столиці Франції.
4. Видатні мистецькі та освітні осередки Парижа.
5. Київ – столиця України.
6. Стародавній Київ.
7. Церкви та собори міста Київа.
8. Пам’ятники та визначні місця столиці України.
9. Порівняльна характеристика системи громадського транспорту 

України та Франції.
10. Молодь і система освіти у Франції.
11. Вплив Internet на розвиток міжнародного спілкування молоді.
12. Молодь в Україні.
13. Програми уряду для молоді в Україні та Франції.
14. Молодь і спорт в Україні та Франції.
15. Спорт.
16. Найпоширеніші види спорту в сучасній Україні та у Франції.
17. Олімпійські Ігри та їх значення для кожної країни окремо та для 

людства загалом.
18. Спортивні свята та естафети.
19. Сучасні модні тенденції в одязі. Вибір кольорів та тканин.
20. Костюм ділової людини.
21. Чоловічий та жіночий гардероб.
22. Приготування їжі.
23. Улюблені страви. 
24. У ресторані.
25. Традиційна французька кухня.
26. Традиційна українська кухня.
27. Національні цивільні та релігійні свята у Франції.
28. Національні цивільні та релігійні свята в Україні.
29. Народні звичаї з приводу того чи іншого свята.
30. Родинні свята.

ГРАМАТИКА

Морфологія:
1. Вживання артикля з обчислюваними та необчислюваними 

іменниками.
2. Артиклі. Частковий артикль. Злитний артикль.
3. Прикметники-числівники, їх форми та вживання.
4. Ступені порівняння прикметників. 
5. Числiвник. Дробові числівники. Написання дат. 
6. Прислівники: утворення та місце в реченні. 
7. Прислівники часу, місця, кількості та інтенсивності.
8. Особові займенники.
9. Присвійні займенники.



10. Вказівні займенники (celui, celui-ci, celui-là etc).
11. Питальні займенники.
12. Наказовий спосіб  
13. Особливості відмінювання дієслів в теперішньому часі  умовного 

способу Le Conditionnel Présent.
14. Особливості відмінювання дієслів в умовному способі Le 

Conditionnel Passé.
15. Активний та пасивний стан.
16. Питальне речення. Види питальних речень. 
17. Фразеологічні звороти (prendre part, tenir compte etc.)
18. Складнопiдряднi та складносуряднiнi речення.
19. Узгодження часів в умовному способі. 
20. Інтернаціоналізми.
21. Координативні сполучники (par conséquant, en revanche еtс.).
22. Вживання артикля з обчислюваними та необчислюваними 

іменниками.
23. Прикметники-числівники, їх форми та вживання.
24. Дробові числівники.  
25. Прислівники часу, місця, кількості та інтенсивності.
26. Займенники: вказівні (celui, celui-ci, celui-là etc), присвійні та 

питальні.
27. Видо-часовi форми дiєслова:
 Le Conditionnel - Présent, Passé.
 Le Subjonctive.
 L’Impératif.
 Future Immédiat. Passé Immédiat.
28. Узгодження часiв в умовному способі.
29. Активний та пасивний стан.
 30. Координативні сполучники (par conséquant, en revanche еtс.).

Синтаксис:
1. Питальне речення. Види питальних речень. 
2. Фразеологічні звороти (prendre part, tenir compte etc.)
3. Складнопiдряднi та складносуряднiнi речення.
4. Узгодження часів. 
5. Інтернаціоналізми.
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Критерії оцінювання тестових вступних випробувань 
абітурієнтів в 200 бальній шкалі 

Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 20
завдань.  Кожне  правильно  виконане  завдання  оцінюється  в  10  балів.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.

Мінімальна  кількість  балів  для  участі  в  конкурсному  відборі
становить 100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей Оцінка (кількість балів)

1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
11 110
12 120
13 130
14 140
15 150
16 160
17 170
18 180
19 190
20 200
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