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Програму з французької мови призначено для абітурієнтів, які готуються до 

вступу на освітній ступень «Бакалавр» на спеціальності Маріупольського 

державного університету, де складання французької мови є обов’язковим. 

Укладачами враховані сучасні вимоги до рівня сформованості вмінь і навичок з 

іноземної мови випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, а також 

вимоги до проведення державного тестування.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вимоги до виступного іспиту 

Програма вступного іспиту з французької мови призначена для вступників на 

освітній ступень «Бакалавр» на спеціальності Маріупольського державного 

університету. Зміст програми відповідає вимогам Загальних рекомендацій з 

мовної освіти Ради Європи і державним стандартам навчання французької мови у 

загальноосвітніх закладах I-III ступеню, а також вимогам до рівня сформованості 

вмінь та навичок випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, представлених у чинній 

програмі з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України. 

За глобальною шкалою оцінювання, запропонованою Радою Європи, рівень 

В1 характеризується таким чином: вступник може розуміти основний зміст 

чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, при 

навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість питань під час 

перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язно 

висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, 

події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок 

зору та планів.  

В аудіюванні може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення 

на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час навчання, на 

дозвіллі тощо. Може розуміти головний зміст багатьох радіо- або ТВ програм про 

поточні справи або теми з кола особистих чи професійних інтересів за умови, 

коли мовлення відносно повільне і чітке.  

У читанні може розуміти тексти, які містять головним чином найуживаніші 

повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві зразки, описи 

подій, почуттів та бажань в особистих листах.  

У писемному мовленні може написати простий зв'язний текст на знайомі або 

пов'язані з особистими інтересами теми, може писати особисті листи, описуючи 

події та враження.  

У діалогічному мовленні може спілкуватись у більшості ситуацій під час 

перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, можу без підготовки 

вступити до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов'язана з 

повсякденним життям (сім'я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).  

У монологічному мовленні може будувати прості зв'язні висловлювання, для 

того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та 

сподівання. Може стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів і 

планів, може розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та 

описати своє ставлення.  

 

Вимоги до вступної бесіди 

Вимоги до вступної співбесіди з іноземної мови базуються на вимогах рівня 

володіння іноземною мовою В1, які є загальними для абітурієнтів різних напрямів 

підготовки. Мета вступної співбесіди з іноземної мови полягає у визначенні рівня 
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сформованості у вступників іншомовної комунікативної компетенції (від 

початкового до незалежного користувача). 

Для успішного проходження вступної співбесіди з іноземної мови 

абітурієнти повинні володіти наступними мовленнєвими та мовними вміннями. 

Мовленнєві вміння: 

– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході бесіди, 

що пов’язана з темами шкільної програми з французької мови ; 

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання; 

– визначити позицію і точку зору мовця; 

– чітко аргументувати свою позицію  відносно актуальних тем; 

– пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди та 

стосуються її напряму, стилю й основних наголосів; 

– виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко 

користуючись загальновживаними фразами. 

– продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, що вивчалися 

в школі; 

– користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань 

у чіткий, логічно поєднаний дискурс. 

Мовні вміння: 

– мати робочі знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів; 

– бути ознайомленими з правилами синтаксису, що дають можливість 

розпізнавати і продукувати широке коло зв’язних висловлювань; 

– володіти широким діапазоном словникового запасу, що є необхідним для 

продукування та розуміння висловлювання; 

– розрізняти та використовувати мовні форми, властиві для  розмовного 

реєстру. 

Співбесіда з іноземної мови спрямована на комплексну перевірку 

вищезазначених умінь та навичок, проводиться в усній формі та містить лексико-

граматичний матеріал, що був опрацьований під час вивчення французької мови 

в середній школі. 

Вступники до вищих навчальних закладів повинні знати: 

Лексичний матеріал 

Для продуктивно-рецептивного (двостороннього) володіння мовою потрібно 

2500 лексичних одиниць. 

Граматичний матеріал 

Морфологія 

1. Іменник. Множина іменників. Жіночий рід іменників. 

2. Артикль. Види артиклів. Основні випадки вживання артиклів. 

3. Прикметник. Жіночий рід прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

4. Займенник. Особові, присвійні, вказівні, неозначені, заперечні, питальні, 

відносні, зворотні займенники. 
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5. Числівник. Кількісні й порядкові числівники. 

6. Дієслово. Особові форми дієслова. Групи дієслів. Відмінювання дієслів. 

Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний. Утворення та вживання 

дієслівних часів трьох груп дієслів présent, imparfait, passé compose, plus-que-

parfait, future immédiat, future simple, passé immédiat, passé simple, conditionnel, 

subjobctif. Неособові форми дієслова: їх утворення та функції у реченні.  

7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

8. Прийменник. Найбільш уживані прийменники. 

9. Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники. 

Синтаксис 

Просте речення. Непоширене й поширене речення. Дієслівний, іменний і 

складний дієслівний присудок. Головні та другорядні члени речення. Узгодження 

підмета та присудка. Порядок слів у стверджувальному, питальному та 

заперечному реченнях. Безособові речення. Складне речення. Складносурядні та 

складнопідрядні речення. Умовні речення. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «БАКАЛАВР» 

Бесіда за запропонованою ситуацією: перевірка уміння вести діалог за 

запропонованою ситуацією; володіння лексико-граматичною та фонетичною 

компетенціями, мовними засобами міжфразового зв’язку; уміння відносно 

правильно, згідно з принципом комунікативної достатності, оформити своє 

висловлювання мовними засобами іноземної мови, що вивчається. 

Об’єкт контролю: мовні та мовленнєві вміння абітурієнта, а саме 

застосування лексичних одиниць та граматичних структур в конкретній 
мовленнєвій ситуації для вирішення поставленого завдання та фонетична 

правильність мовлення. 

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ 

І. Особистісна сфера 

• Повсякденне життя і його проблеми 

• Сім'я. Родинні стосунки. 

• Характер людини 

• Режим дня. 

• Здоровий спосіб життя. 

• Дружба, любов 

• Стосунки з однолітками, в колективі. 

• Світ захоплень. 

• Дозвілля, відпочинок. 

• Особистісні пріоритети. 

• Плани на майбутнє, вибір професії.  

 II. Публічна сфера. 

• Навколишнє середовище. 

• Життя в країні, мова якої вивчається. 

• Подорожі, екскурсії. 
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• Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається. 

• Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Література в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Засоби масової інформації. 

• Молодь і сучасний світ. 

• Людина і довкілля. 

• Одяг. 

• Покупки. 

• Харчування. 

• Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

• Україна у світовій спільноті. 

• Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається. 

• Визначені об'єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, 

мова якої вивчається. 

• Музеї, виставки. 

• Кіно, телебачення. 

• Обов'язки та права людини. 

• Міжнародніорганізації, міжнародний рух 

III. Освітня сфера 

• Освіта, навчання, виховання. 

• Улюблені навчальні предмети. 

• Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається. 

• Іноземні мови у житті людини. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

ПІД ЧАС СПІВБЕСІДИ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

Кваліфікаційна співбесіда: склав / не склав 

 

Склав  

Правильно вимовляє звуки та їх поєднання / Правильно вимовляє 

більшість звуків та їх поєднань / Вимовляє звуки та їх поєднання із 

помітним акцентом. 

Вимовляє речення вільно, у темпі, якого вимагає ситуація / 

Вимовляє більшість речень вільно, у темпі, якого вимагає ситуація 

/ Вимовляє речення у сповільненому темпі. 

Використовує правильні наголоси, мелодику, тембр, ритм і паузи 

для досягнення повного розуміння висловлювання 

співрозмовником / У більшості фраз використовує правильні 

наголоси, мелодику, тембр, ритм і паузи для досягнення 

достатнього розуміння сказаного співрозмовником / Робить 

помилки у вживанні наголосів, інтонаційних моделей, які у 
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багатьох випадках перешкоджають розумінню сказаного. 

Вживає лексичні одиниці та граматичні структури відповідно до 

ситуацій спілкування, комунікативних намірів та функцій / Вживає 

більшість лексичних одиниць та граматичних структур відповідно 

до ситуацій спілкування, комунікативних намірів та функцій / 

Вживає лексичні одиниці та граматичні структури, які не завжди 

відповідають ситуаціям спілкування, комунікативним намірам та 

функціям 

Не робить лексичних та граматичних помилок / Робить окремі 

лексичні та граматичні помилки, що викликають нерозуміння. 

Не склав 

Неправильно вимовляє більшість звуків та їх поєднань, наголоси 

та інтонаційні моделі, що призводить до значного чи повного 

нерозуміння сказаного співбесідником.  

Вживає лексичні одиниці та граматичні структури, що не 

відповідають ситуаціям спілкування, комунікативним намірам та 

функціям.  

Робить багато лексичних та граматичних помилок, що утруднюють 

або унеможливлюють розуміння. 
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10. Courtillon J. Libre échange I. Méthode de français /J.Courtillon, G.D.Salins. – 

Paris: Hatier/Didier, 1995. – 256c.  

11. Courtillon J. Libre échange I. Cahier de l’élève /J.Courtillon, G.D.Salins. – 

Paris: Hatier/Didier, 1995. – 150c.  
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12. Capelle Guy, Gidon N. Reflets. Méthode de français 1. – Paris : Hachette,1999. 

– 224 р.  

13. Pagniez-Delbart T. A l`écoute des sons. Consonnes /T.Pagniez-Delbart. – 

Paris: CLE International, 1992. – 111 p.  

14. Pagniez-Delbart T. A l`écoute des sons. Voyelles /T.Pagniez-Delbart. – Paris: 

CLE International, 1991. – 143 p.  

 

Додаткова:  

1. Гречаная Е. П. La douce France. Милая Франция. Книга для чтения на 

французском языке / Е. П. Гречаная. – М. : Лист, 1999. – 200 с. 

2. Елухина Н. В. Французский язык : учеб. пособие для XI кл. шк. с углубл. 

изуч. фр. яз / Н. В. Елухина, С. В. Калинина, Б. И. Турчина. – М.: Просвещение, 

1993. – 272 с.: ил. 

3. Комірна Є. В. Manuel de français: перший рік навчання / Є. В. Комірна, 

О. П. Самойлова. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 488 с.: іл. 

4. Парчевский К. К. Самоучитель французского языка : учебное пособие 

/ К. К. Парчевский, Е. Б. Ройзенблит. – М. : Высш. школа, 1998. – 574 с. 

5. Самохотская И. С. Французский язык для поступающих в вузы 

/ И. С. Самохотская, И. В. Харитонова. – М.: Владос, 1996. – 200 с.  

6. Хоменко Л. О. Французька мова. Практичний курс французької мови для 

немовленнєвих вузів ІІ-ІV рівнів акредитації / Л. О. Хоменко, Л. А. Грищенко, 

Г. Р. Кропивко, А. М. Мороз. – Вид. др., доп. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 

560 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Французский язык [Електронний ресурс] / Персональный сайт 

преподавателя Головановой Ирины Сергеевны. – Режим доступу : http://irgol.ru/ 

2. Apprendre le français avec Lexique FLE [Електронний ресурс] / Le site des 

cours pour apprendre et étudier le français. – Режим доступу : http://lexiquefle.free.fr/ 

3. Bonjour de France [Електронний ресурс] / Cyber-magazine éducatif gratuit. – 

Режим доступу : http://www.bonjourdefrance.com/ 

4. Français interactif [Електронний ресурс] / A French program. – Режим 

доступу : http://www.laits.utexas.edu/fi/home 

5. Francaisfacile.com [Електронний ресурс] / Le site pour apprendre le français 

ou se perfectionner en français. – Режим доступу : http://www.francaisfacile.com/ 

6. Frenchclub.ru [Електронний ресурс] / Форум изучающих французский язык 

и культуру. – Режим доступу : http://www.frenchclub.ru/ 

7. Latitudes 1 [Електронний ресурс] / Méthode de Francais. – Режим доступу : 

http://www.didierlatitudes.com/ 

8. Polar FLE [Електронний ресурс] / Cours FLE pour apprendre et étudier le 

français en ligne. – Режим доступу: http://polarfle.com/ 

9. Yahoo! [Електронний ресурс] / Пошукова система. – Режим доступу : 

http://fr.yahoo.com/ 

 

http://irgol.ru/
http://fr.yahoo.com/

