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Програма з французької мови   

Вступний іспит в магістратуру  

 

Програма вступних випробувань в магістратуру з французької мови зорієнтована на 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, Відділ 

сучасних мов, Страсбург, 2000 («Cadre Européen commun de référence pour les langues : apprendre, 

enseigner, évaluer» (CECRL), Conseil de l’Europe, Division des Langues Vivantes, Strasbourg, 2000) . 

Рекомендовані рівні володіння мовою (CECRL) 

Рівень А - елементарний користувач: рівень А1 (інтродуктивний або «відкриття»), рівень А2 

(середній або «виживання»).   

Рівень В - незалежний користувач:  рівень В1 (рубіжний), рівень В2 (просунутий). 

Рівень С - досвідчений користувач:  рівень С1 (автономний), рівень С2 (компетентний). 

Програма  вступних  випробувань в магістратуру з французької мови розрахована на те, що 

вивчення іноземної мови в ДонНТУ для більшості студентів закінчується на І курсі іспитом, 

рівень складності якого наближається до рівня В1. 

Вступні випробування в магістратуру складаються з 3 письмових частин. До них включені: 

завдання на розуміння інформації у письмовому вигляді (на базі тексту), завдання на 

граматичні структури у контексті, завдання на писемне мовлення.  

 

Опори для завдання 

Завдання на розуміння інформації у письмовому вигляді на базі тексту (Compréhension écrite): 
аутентичні статті/тексті з періодичних видань та Інтернет сайтів. Об'єм тексту від 1000 до 1500 

знаків, час виконання – 45 хвилин. Тип завдання: перепишіть питання та надайте відповідь, яку 

вважаєте правильною (на базі тексту). 

Граматичні структури у контексті (Structures de grammaire en contexte):  аутентичні 

статті/тексті з періодичних видань, Інтернет сайтів. Передбачено 30 завдань у контексті, час 

виконання – 30 хвилин. 

Граматика (Grammaire) :  

  L’article.  

  Le nom : singulier et pluriel ; masculin et féminin des personnes, masculin ou féminin des 

choses.  

  Les possessifs : l’adjectif possessif, le pronom possessif.  

  Les démonstratifs : l’adjectif démonstratif, le pronom démonstratif.  

  L’adjectif : masculin et féminin, singulier et pluriel. L’accord de l’adjectif avec le pronom : 

« je », « tu », « vous » de politesse ;  « on » = « nous ».  

  L’adverbe : l’adverbe et l’adjectif. Le comparatif et le superlatif Les nombres.  

  Les indéfinis : l’adjectif indéfini (quelques, plusieurs, certain(e)s ; différent(e)s, chaque, tout, 

toute, tous, toutes) ; le pronom indéfini (plusieurs, certain(e)s, chacun(e), tout).  

  « Il y a » et « C’est » / « Ce sont ».  

  Les relatifs (simples et composés).  



  Les pronoms sujets. Les pronoms compléments directs et indirects. Les pronoms « en », « y ». 

Les pronoms compléments directs et indirects. 

  La négation. L’interrogation. 

  La restriction « ne …que ».  

  L’expression de la quantité.  

  Les prépositions et les verbes.  

  L’impératif.  

  Trois formes en « -ant » : le participe présent, le gérondif, l’adjectif verbal.  

  Le présent. Les verbes en «-er » au Présent. Les verbes pronominaux au Présent. Les verbes en 

« ir », en « -  endre » au Présent. La conjugaison des verbes : « avoir », « être », « venir», 

« dire »,  « pouvoir », « vouloir », « faire », « paraître ».  

  L’imparfait.  

  Le passé composé (le passé composé avec le verbe « avoir » et avec le verbe  « être », les verbes 

pronominaux au Passé composé, l’accord des participes passés).  

  Le passé composé ou l’Imparfait  dans le contexte de la  description des événements  au passé.  

  Le passif.  

  La situation dans l’espace.  

  La durée (depuis, pour, pendant, en).  

  Les relations logiques (la logique de description : d’abord, puis, ensuite, tout à coup, alors, 

enfin/à la fin). 

Типи завдань: поставте  дієслова у теперішньому, минулому або майбутньому часі, або  у 

наказовому способі  (в дужках ці дієслова подані в інфінітиві з позначенням часу або способу). 

Заповніть також інші наявні в тексті пропуски, обравши один з запропонованих в дужках 

варіантів, що виділені жирним шрифтом. 

Писемне мовлення (Expression écrite libre des idées sur un sujet proposé ou l’expression écrite 

situationnelle): писати особистий лист (e-mail), використовуючи формули мовного етикету з 

викладом новин, розповіддю про окремі факти та події свого життя, з висловленням власних 

міркувань і почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію 

партнера по письмовому спілкуванню; передати особисту інформацію в короткому листі 

відповідного зразка або в довільній формі; написати короткий текст по заданому тематичному 

змісту. Об'єм тексту не менше 80 слів, час виконання – 30 хвилин. 

Орієнтовна тематика завдань 

Thématique 

1. Présentation (se présenter/présenter quelque chose).  

2. Paris et ses curiosités. 

3. Votre ville natale, son histoire, ses curiosités, son symbole. 

4. Vos  meilleurs souvenirs. 



5. Etudes universitaires (votre Université, l’historique de votre Université, votre orientation 

professionnelle choisie, vos cours).  

6. Apprentissage des langues étrangères (et de la langue française notamment): votre/vos 

motivation(s).  

7. Nouvelles technologies de la communication (communication par mail, présentation d’un message 

électronique : donner un titre au correspondant en fonction de la situation (Monsieur, Madame, cher 

collègue, cher/chère ami(e) etc.),  commencer le message, présenter le sujet, développer et relier les 

idées, améliorer le style, terminer le message, trouver la formule de politesse).  

8. Ecologie et protection de l’environnement, des manifestations écologiques internationales, des 

gestes verts à faire pour la planète. 

9. Civilisation française (la Sorbonne, des Grandes Ecoles en France,  des Prix littéraires en France, 

des écrivains français (Antoine de Saint-Exupéry et son livre « Le Petit Prince »), transports en 

France (les premiers modèles de Citroën, Train à Grande Vitesse (TGV).   
 

Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями до навчання іноземним мовам, на вступних 

випробуваннях допускається користування двомовними словниками. 

У таблиці  подано розподіл максимально можливих балів по 3 видам завдань 

 

Види завдань 

 

Максимально можливий 

бал 

Завдання на розуміння інформації у письмовому вигляді (на базі 

тексту), 

 загальна кількість завдань з розуміння письмового тексту – 8  

 кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів. 

40 

Граматичні структури у контексті: 

 загальна кількість завдань – 30 

 кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

30 

Писемне мовлення: загальний обсяг написаного  тексту не менш 80 

слів.   
30 

Максимальна кількість балів по 3 видам завдань 100 

 

Підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою. 

60 - 74  балів – оцінка «3» (задовільно) 

75 - 89  балів – оцінка «4» (добре) 

90 -100  балів – оцінка «5» (відмінно) 
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