
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 

Голова приймальної комісії 

 

____________ К.В. Балабанов 

 

 

 

 

                                                                            

 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ 

для осіб, які переводяться, поновлюються, вступають для здобуття другої вищої 

освіти та паралельного навчання за ОС «Бакалавр» (2-4 курси) 

спеціальності 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно). Мова і 

література (французька), 014.02 Мова і література (французька) 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено: 

на засіданні Вченої ради 

факультету іноземних мов 

протокол № 6 від 20.02.2019 

 

 

Затверджено : 

на засіданні Вченої ради МДУ 

Протокол № 8 від 27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь 2019 



 

 2 

УДК 81-23=111:378 (073) 

ББК 81.2 Фр я 73 

 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться, вступають 

для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання за спеціальністю 035.05 

Романські мови та літератури (переклад включно). Мова і література (французька) та за 

спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова і література (французька). 

 

 

 

 

Програма та методичні рекомендації / за ред. канд. філол. наук, ст. викл. Лоскутової Н.М. 

– Маріуполь: МДУ, 2019. – 12 с. 

 

 

 

 

 

У програмі містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення 

співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться, вступають для здобуття 

другої вищої освіти та паралельне навчання за спеціальністю 035.05 Романські мови та 

літератури (переклад включно). Мова і література (французька) та за спеціальністю 014 

Середня освіта. Мова і література (французька). 

Визначено структуру та зміст співбесіди, критерії оцінювання та рекомендована 

література.  

Видання розраховано на викладачів, студентів ОС «Бакалавр». 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри італійської філології Маріупольського державного 

університету, протокол № 8 від 19.02.2019 р. 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради МДУ 

 

протокол № ____від ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Лоскутова Н. М. 

© МДУ, 2019 



 

 3 

Зміст 

Розділ 1. Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться, вступають 

для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання на 2 курс освітнього ступеня 

«Бакалавр» факультету іноземних мов за спеціальностями 035.05 Романські мови та 

літератури (переклад включно). Мова і література (французька) та 014 Середня освіта. 

Мова і література (французька). 

 1.1. Цілі та завдання ...................................................................................................................   4 

         1.2. Зміст та структура співбесіди з французької мови як основної іноземної мови ..........   4 

 

Розділ 2. Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на 3 курс освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за 

спеціальностями Романські мови та літератури (переклад включно). Мова і література 

(французька) та 014 Середня освіта. Мова і література (французька). 

 2.1. Цілі та завдання ..................................................................................................................   5 

         2.2. Зміст та структура співбесіди з французької мови як основної іноземної мови .........   5 

  

 

Розділ 3. Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на 4 курс освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за 

спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (французька). 

 3.1. Цілі та завдання ..................................................................................................................   6 

         3.2. Зміст та структура співбесіди з французької мови як основної іноземної мови .........   6 

 

 

Розділ 4. Вимоги та критерії контролю для абітурієнтів які поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання на факультет 

іноземних мов за спеціальностями спеціальностями 035.05 Романські мови та літератури 

(переклад включно). Мова і література (французька) та 014 Середня освіта. Мова і 

література (французька) на II, III та IV курси ОС «Бакалавр………………………………   8 

 

 

Рекомендована література .......................................................................................................    10 



 

 4 

Розділ 1 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання на 2 курс 

освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за спеціальностями 035.05 

Романські мови та літератури (переклад включно). Мова і література (французька) 

та 014 Середня освіта. Мова і література (французька). 

 

1.1. Цілі та завдання 

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться на 2 курс спеціальності «Мова і 

література (французька)» повинні володіти уміннями та навичками чотирьох видів 

іншомовної мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма для 

здійснення іншомовного спілкування в типових життєвих ситуаціях, умінням 

застосування знань та навичок на практиці (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи фактам, 

переклад з рідної мови на французьку та навпаки, постановка питань усіх типів до текстів, 

ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання лексичних одиниць активного 

словника, написання творів за запропонованими темами), розуміти та продукувати 

іншомовний вислів відповідно до умов мовленнєвої комунікації. 

1.2. Зміст та структура співбесіди з французької мови як основної іноземної мови 

Перелік тем для співбесіди 

• з граматики французької мови 

1. Іменник. Утворення жіночого роду іменників. Утворення множини іменників. 

2. Прикметник. Утворення жіночого роду прикметників. Утворення множини 

прикметників. Узгодження іменника та прикметника. Місце прикметників.  

3. Загальна характеристика дієслова. Особливості дієслів 1-3 груп.  

4. Займенникові дієслова. 

5. Система артиклів. Очнічений артикль. Неозначений артикль. Партитивний артикль. 

6. Інверсія. Вживання питальних займенників. 

7. Вживання вказівних та присвійних прикметників. 

8. Займенник. Особові та неособові займенники. 

9. Числівник. Кількісні та порядкові числівники.  

10. Типи заперечень. 

11. Безпосередній майбутній час Futur Immédiat. 

12. Безпосередній минулий час Passé Immédiat. 

13. Складний минулий час Passé Composé. 

14. Простий майбутній час Futur Simple.  

15. Простий минулий час Passé Simple. 

•  з усного мовлення 

1. Знайомство. 

2. Моя родина. 

3. Мій робочий день. 

4. Мій день відпочинку.  

5. Пори року. 

6. Свята України та Франції. 

7. Система освіти України та Франції. 

8. Урок іноземної мови. 

9. Прогулянка містом. 

10. Мій будинок. 

Абітурієнт має також володіти лексикою та вміти відповісти на питання за 

зазначеними темами. 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Питання з граматики французької мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Розділ 2 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на 3 курс освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за 

спеціальностями 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно). Мова і 

література (французька) та 014 Середня освіта. Мова і література (французька). 

2.1. Цілі та завдання  

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться на 3 курс спеціальності «Мова і 

література (французька)» повинні володіти базовими знаннями з граматики французької 

мови, вміти розпізнавати та застосовувати на практиці граматичні структури в усному 

(відповіді на запитання, переказ прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану 

тему, надання оцінки подіям чи фактам) та в письмовому мовленні (переклад з рідної 

мови на французьку та навпаки, постановка питань усіх типів до текстів, ситуацій, 

малюнків, правильне орфографічне написання лексичних одиниць активного словника, 

написання творів за запропонованими темами), розуміти та продукувати іншомовний 

вислів відповідно до умов мовної комунікації, вміти достатньо вільно говорити на мові, 

що вивчається, володіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

 

2.2. Зміст та структура співбесіди з французької мови як основної іноземної мови 

Перелік тем для співбесіди 

•  з граматики французької мови 

1.Випадки невживання артиклів. 

2.Питальні прикметники. Окличні прикметники. 

3.Ступені порівняння прикметників.  

4.Ступені порівняння прислівників.  

5.Займенники - прямі та непрямі додатки, тонічні займенники  

6.Пасивна та активна форма дієслів. 

7.Передуючий майбутній час Futur Antérieur. 

8.Передуючий минулий час Passé Antérieur 

9.Незавершений минулий час Imparfait 

10. Складний давньоминулий час Plus-que-parfait. 

11. Узгодження часів. 

•  з усного мовлення 

1. Подорожі. 

2. Канікули. Дозвілля. 

3. Родинні стосунки. 

4. Харчування. 

5. Здоровий спосіб життя. 

6. Покупки. 

7. Мода. 

8. Сфера послуг. 

9. У лікаря. 

10. Родина та кар’єра. 

•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Філологія як наука. Предмет та об’єкт дослідження. Цілі та завдання філології. 

2. Загальні відомості про мову.  

3. Мова як засіб спілкування. Зв’язок мови та мислення. 

4. Поняття про діалект. Різниця між діалектом та мовою. 

5. Філологи сучасності.  

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Усна бесіда за запропонованою граматичною темою. 

2. Усна бесіда за запропонованою розмовною темою. 

3. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку питань). 
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Розділ 3 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на 4 курс освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за 

спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (французька). 

3.1. Цілі та завдання  

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться на 4 курс спеціальності «Мова та 

література (французька)» повинні володіти базовими знаннями з синтаксису французької 

мови, вміти розпізнавати та застосовувати на практиці граматичні структури в усному 

(відповіді на запитання, переказ прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану 

тему, надання оцінки подіям чи фактам) та в письмовому мовленні (переклад з рідної 

мови на французьку та навпаки, постановка питань усіх типів до текстів, ситуацій, 

малюнків, правильне орфографічне написання лексичних одиниць активного словника, 

написання творів за запропонованими темами), розуміти та продукувати іншомовне 

висловлювання відповідно до умов мовленнєвої комунікації, вміти досить вільно говорити 

на мові, що вивчається, володіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

 

3.2. Зміст та структура співбесіди з французької мови як основної іноземної мови 

Перелік тем для співбесіди 

•  з граматики та синтаксису французької мови 

1. Умовний спосіб сюбжонктив (теперішній час Présent du Subjonctif; минулий час 

Passé du Subjonctif; сюбжонктив у додатковому реченні; сюбжонктив у відносному 

реченні; сюбжонктив у обставинному реченні; сюбжонктив у незалежному реченні). 

2. Умовний спосіб (теперішній час Présent du Conditionnel; минулий час Passé du 

Conditionnel; особливі випадки вживання умовного способу; умовний спосіб у 

незалежному реченні). 

3. Структура мови. Складне синтаксичне ціле. 

4. Просте речення. 

5. Поширені та непоширені речення. 

6. Головні члени речення (підмет; присудок). 

7. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина). 

8. Порядок слів у розповідному реченні. 

9. Порядок слів у наказовому реченні. 

10. Питальні речення; пряма і непряма мова. 

11. Синтаксис складного речення (складносурядне речення, складнопідрядне речення, 

типи підрядних речень). 

12. Інфінітивні конструкції в реченні. 

•  з усного мовлення 

1. Професії та світ праці 

2. Світ навколо нас 

3. Екотуризм 

4. Сучасні засоби зв’язку 

5. Франція 

6. Національний характер французів. 

7. Мистецтво Франції 

8. Культурний відпочинок 

•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Предмет вивчення романістики.  

2. Зв'язки романістики з іншими гуманітарними науками.  

3. Порівняльно-історичний метод.  

4. Компаративістика. 

5. Гіпотези виділення окремих груп індоєвропейських мов. 

6. Характеристика індоєвропейської прамови.  
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7. Історичні відомості про давніх галів: джерела свідоцтв про давніх галів; завоювання 

Галії; варварське нашестя; держава Карла Великого; норманське нашестя; утворення 

держави франків.  

8. Історичний розвиток та становлення романських мов: західнороманські мови; 

східнороманські мови. Варіанти французької мови та французькомовні діалекти. 

9. Предмет теоретичної фонетики. Її місце серед інших філологічних дисциплін.   

10. Французькомовний вокалізм. 

11. Французькомовний консонантизм, норма вимови. 

12. Інтонація у французькій мові. 

13. Фонема. Склад. 

14. Наголос у французькій мові. 

15. Ритмічна група та синтагма. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Усна бесіда за запропонованою граматичною темою. 

2. Усна бесіда за запропонованою розмовною темою. 

3. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку питань). 
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Розділ 4 

Вимоги та критерії контролю для абітурієнтів які поновлюються або 

переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання 

на факультет іноземних мов за спеціальностями спеціальностями 035.05 Романські 

мови та літератури (переклад включно). Мова і література (французька) та 014 

Середня освіта. Мова і література (французька) на II, III та IV курси ОС «Бакалавр 

 

Загальна максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати, 

становить 100 балів. У разі отримання абітурієнтом від 25 до 100 балів він може бути 

рекомендований до поновлення або переведення на відповідний освітній рівень. 

Прохідним є бал – 25. Відповідно до кількості отриманих балів складається рейтинг 

успішності, який є підставою для подальшого поновлення або переведення абітурієнтів на 

відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.  

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

МДУ 

За національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

100 – 90  

зараховано 

Абітурієнт виконав всі завдання в повному обсязі, має 

системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, аргументовано використовує їх 

для відповідей на запитання та для виконання 

практичних завдань. Абітурієнт уміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, 

приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. Абітурієнт уміє вільно висловлюватись та 

вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно 

користуючись мовними та мовленнєвими засобами. 

89 – 56 Абітурієнт виконав всі завдання в повному обсязі, знає 

суттєві ознаки понять, явищ, зв`язки між ними, вміє 

пояснити основні закономірності, робить несуттєві 

граматичні та лексичні помилки, Володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, 

класифікацією, порівнянням), вміє робити висновки, 

самостійно виправляти зроблені помилки. Відповідь 

абітурієнта повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй 

бракує повноти висловлювання. Абітурієнт уміє логічно 

висловитися у межах вивчених тем відповідно до 

навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом 

прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи 

власне ставлення до предмета мовлення; уміє 

підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. 

Абітурієнт в основному уміє у відповідності з 

комунікативним завданням використовувати лексичні 

одиниці і граматичні структури, не допускає 

фонематичних помилок. 

55 – 25  Абітурієнт виконав завдання, виявляє знання й 

розуміння основних положень навчального матеріалу, 

здатний з неточностями дати визначення понять, 

сформулювати власну думку; відповіді правильні, але 

недостатньо грамотно оформлені. За допомогою 

викладача здатний аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, робити висновки, застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком. Але відповідь досить 
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схематична, поверхова. Абітурієнт уміє в основному 

логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому 

використовуючи обмежений словниковий запас та 

елементарні граматичні структури. На запит 

співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, 

відображаючи власну точку зору. Абітурієнт уміє в 

основному логічно побудувати невеличке монологічне 

висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи 

незначні  помилки при використанні лексичних 

одиниць. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються 

правильно. 

24 – 0  незараховано Абітурієнт погано виконав завдання, при виконанні 

завдання було зроблено багато граматичних та 

лексичних  помилок. Має розрізнені уявлення про 

теоретичні та методичні засади організації навчально-

виховного процесу в ВНЗ; має труднощі при виконанні 

практичного завдання. Знання схематичні, мають 

неповний характер. Абітурієнт використовує в мовленні 

прості непоширені речення з опорою на зразок, має 

труднощі у вирішенні поставленого комунікативного 

завдання в ситуаціях на задану тему, допускає 

фонематичні помилки. 
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Рекомендована література 

Базова 

1. Громова О. А. Практичний курс французької мови. Початковий етап / О. А. Громова, 

Г. К. Алексеева, Н. М. Покровська. – М. : ЧеРо., 1996. – 432 с. 

2. Костюк О. Л. Français, niveau intermédiaire DELF : підруч. для вищ. навч. закл. 

/ О. Л. Костюк. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 224 с.: іл.: СС.: 63-73. 

3. Опацький С. Є. Français, niveau débutant : підруч. для вищ. навч. закл. 

/ С. Є. Опацький. – К.; Ірпінь : Перун, 2005. – 312 с.:іл.  

4. Попова И. Н. Грамматика французского язика. Практический курс : учебник для ин-

тов и ф-тов иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – 10-е изд., стереотип. М. : Нестор 

Академик Паблишерз, 2001. – 480 с. 

5. Попова И. Н. Французский язык : учебник для 1 курса ин-тов и ф-тов иностр. яз. 

/ И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Н. М. Ковальчук. – М. : Высш. школа, 1998. – 568 с. 

6. Bertet A. Alter Ego. Méthode de français A 1 / A. Bertet et d’aut. – Paris : Hachette, 2006. 

– 193 p. 

7. Bertet A. Alter Ego. Méthode de français A 2 / A. Bertet et d’aut. – Paris : Hachette, 2006. 

– 183 p. 

8. Dollez C. Alter Ego 3 : méthode de français B1 / C. Dollez, S. Pons. – Paris : Hachette, 

2007. – 194 p. 

Допоміжна 
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. Иванченко А. И. Французские пословицы и их русские аналоги / А. И. Иванченко. – 

Спб. : КАРО, 2006. – 128 с., илл.  

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

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

5. Giraud J-C. Parler et vivre en français / J-C. Giraud, F. Tуth, Z. Tringli, A. Zambeaux. – 

Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. – 160 p. 

6. Mérieux R. Connexions : méthode de français, niveau 2 / R. Mérieux, Y. Loiseau. – Paris : 

Editions Didier, 2004. – 194 p. 

7. Monnerie-Goarin A. Métro Saint-Michel : méthode de français 2 / A. Monnerie-Goarin, 

S. Schmitt, S. Saintenoy, B. Szarvas. – Paris : CLE International, 2006. – 164 p. 

 

13. Інформаційні ресурси 

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

http://fr.yahoo.com/ 

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

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

3. Francaisfacile.com [Електронний ресурс] / Le site pour apprendre le français ou se 

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

4. Apprendre le français avec Lexique FLE [Електронний ресурс] / Le site des cours pour 

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

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

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

6. Polar FLE [Електронний ресурс] / Cours FLE pour apprendre et étudier le français en 

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

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

http://www.didierlatitudes.com/ 

8. Français interactif [Електронний ресурс] / A French program. – Режим доступу : 

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

http://fr.yahoo.com/

