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ВСТУП 
 
Назва дисципліни: «Французька мова» для студентів усіх  спеціальностей 
ДонНТУ  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 
 
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) . 
 
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на навчання за освітнім 
ступенем / ОКР «магістр» – перевірка професійно орієнтованої комунікативної 
іншомовної компетенції на рівні В1+ в межах побутової, країнознавчої та 
професійної тематики, отриманої в процесі оволодіння іноземною мовою за 
професійним спрямуванням на рівні «бакалавр».  
 
Рівень володіння французькою мовою: В1+  
Вступний рівень студентів магістратури дорівнює В1+ (незалежний користувач) 
та забезпечує їхню незалежну комунікативну компетенцію, для того щоб вони 
могли ефективно функціонувати в академічному та професійному середовищі. 

 
РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ ВИДАМИ 

МОВЛЕНЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
 
Студент повинен вміти:  
Читання 

1. Читати і розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші 
повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки. Розуміти 
основні ідеї  статей і доповідей, пов'язаних з сучасними подіями та за фахом, у 
котрих автор висловлює свої думки і ставлення, опис подій, почуттів та бажань в 
неофіційних листах. 

2. Читати та розуміти основний зміст та ідеї тексту як на абстрактну тему, 
або тему професійної спрямованості . 

3. Читати з словником і перекладати тексти професійної спрямованості, 
володіти знаннями та навичками перекладу їх. 

4. Читати та розуміти особисту та ділову кореспонденцію, анкети, об'яви, 
оголошення, рекламу, інструкції різних видів, ділові документи. 

5. Знаходити необхідну інформацію у різних джерелах, аналізувати її, 
обирати основні ідеї та робити висновки. 

6. Користуватися відповідними словниками та довідниками. 
 
Письмо 



1. Робити записи пунктів та головних положень лекції або практичного 
заняття. 

2. Писати послідовні зв'язані  тексти на ряд знайомих тем у межах свого 
кола інтересів, з'єднуючи серії більш коротких простих елементів у лімітний 
відрізок мовлення (напр., про свою подорож до іншої країни, переказ статті або 
книги, огляд фільму). 

3. Писати повідомлення або твори з розвинутою аргументацією, наводячи 
докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних 
варіантів. 

4. Складати та оформлювати особисті та ділові листи (доповідь, 
меморандум, претензія, оферта, запитання, факс, протокол засідання, рекламні 
матеріали, контракти, транспортні документи, фінансові документи, митні 
документи). 

5. Писати листи з заявами, або брати участь в інтерв'ю, в яких дається 
письмова інформація про особисті дані, кваліфікацію, досвід, надавати необхідну 
інформацію. 

6. Розуміти та вміти користуватися електронною поштою. 
7. Мати достатню граматичну компетенцію для виконування письмових 

вправ щодо програми. 
8. Письмово узагальнити інформацію та аргументи з певної кількості 

джерел про знайомі, звичайні речі в межах своїх інтересів. 
 
Вступні випробування в магістратуру складаються з 2 письмових частин. До них 
включені: завдання на розуміння інформації у письмовому вигляді (на базі 
тексту) та завдання на граматичні структури у контексті.  

 
Опори для завдання 

 
Частина 1: завдання на розуміння інформації у письмовому вигляді на базі 
текстів (Compréhension écrite). Запропоновані  аутентичні статті/тексті з 
періодичних видань та Інтернет сайтів. Об'єм тексту від 1000 до 1500 знаків. Тип 
завдання: прочитайте текст та визначте, чи відповідають запропоновані 
твердження його змісту (vrai/faux); дайте відповіді на запитання до тексту, 
обравши відповідь,  яку вважаєте правильною (на базі тексту). Передбачено 25 
завдань. 
 
Частина 2: граматичні структури у контексті (Structures de grammaire en 
contexte).   аутентичні статті/тексті з періодичних видань, Інтернет сайтів. Типи 
завдань: поставте  дієслова у теперішньому, минулому або майбутньому часі (в 
дужках ці дієслова подані в інфінітиві з позначенням часу); заповніть пропуски в 
тексті, обравши один з запропонованих в дужках варіантів граматичних або 
лексичних форм. Передбачено 25 завдань. 
 
Граматика (Grammaire) [1-3; 8] :  

̶ 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). 
 

Орієнтовна тематика текстів завдань 
Thématique [4-7] 

1. Les technologies numériques de la communication (smartphones, Internet, réseaux 
sociaux).  

2. Les problèmes liés à la dépendance aux connections et aux écrans (téléphones, 
tablettes, ordinateurs). 

3. Ecologie et protection de l’environnement, des manifestations écologiques 
internationales, des gestes verts à faire pour la planète. 

4. Les innovations dans le domaine des énergies vertes et renouvelables. 



5. 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).  Paris et ses curiosités. 
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Критерії оцінювання результатів 
вступного випробування з французької мови 

для отримання освітнього ступеня «магістр» 
 

Тест складається з двох частин: читання та використання мови. 
 
Кількість завдань тесту – 50. 

1. Завдання з читання на встановлення відповідності тверджень змісту 
тексту. Кількість питань – 15, кількість балів – 30, цінність правильної відповіді 
на кожне питання становить 2 бали.  
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 виставляється за правильно встановлену відповідність. 

0 
виставляється, якщо правильної відповідності не встановлено, або відповіді не 
надано.  

 
2. Завдання з читання з вибором однієї правильної відповіді. Кількість 

питань – 10, кількість балів – 20, цінність правильної відповіді на кожне питання 
становить 2 бали.  
Кількість Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 



балів 
2 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь. 
0 виставляється, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді не надано. 
 

3. Завдання з використання мови з вибором однієї правильної відповіді. 
Кількість питань – 15, кількість балів – 30, цінність правильної відповіді на кожне 
питання становить 2 бали.  
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь. 
0 виставляється, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді не надано. 

 
4. Завдання з використання мови на заповнення пропусків у тексті. 

Кількість питань – 10, кількість балів – 20, цінність правильної відповіді на кожне 
питання становить 2 бали.  
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 виставляється, якщо вжито необхідне слово та воно правильно написано. 

0 виставляється, якщо вжито неправильне слово, або слово написано з помилкою.  
 
Максимальна кількість балів: за читання – 50  

 за використання мови – 50. 
 
 
 Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських 
стандартів за наступною шкалою (макс. кількість балів – 100):  
 
5  відмінно   90 – 100 балів 
4 добре    74 – 89 балів 
3 задовільно    60 – 73 балів 
2 незадовільно   0 – 59 балів 
 
 


