
ПРОГРАМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

вступного випробування 

з ІНОЗЕМНОЇ (ФРАНЦУЗЬКОЇ) МОВИ 

 

для вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр»  

за спеціальностями  022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 
 

Вступне випробування з дисципліни «Іноземна (французька) мова» 

складається з 1 частини − лексико-граматичні тестові завдання. Воно 

проводиться у вигляді письмового тесту на множинний вибір (із вибором однієї 

правильної відповіді з чотирьох поданих (1, 2, 3 або 4), який повинен визначити 

рівень сформованості репродуктивних лексичних і граматичних навичок.  

Граматичний матеріал:  

- Іменник (рід, число).  

- Артикль (означений, неозначений, злитний, частковий (партитивний), 

вживання, невживання).  

- Прикметники (займенникові, присвійні, вказівні). Ступені порівняння 

прикметників. Жіночий рід іменників та прикметників.  

- Прислівники. Вживання прислівників способу дії, місця, часу, утворення 

прислівників за допомогою суфікса -ment. Ступені порівняння прислівників.  

- Прикметники та прислівники − meme, tout.  

- Займенники. Займенники le, la, les. Відносні займенники (qui, que, dont, 

auquel, etc.). Особові придієслівні займенники. Займенникові (зворотні) 

дієслова.  

- Прийменники a, de. Вживання прийменників місця, часу, напрямку тощо.  

- Кількісні та порядкові числівники.  

- Сполучник.  

- Дієслова І, II та III груп (present) та наказовий спосіб (imperatif). Зворот 

c'est. Безособові звороти il est, il y а та il fait. Порядок слів у французькому 

реченні.  

- Питальне та заперечне речення.  

- Майбутні часи futur immediat та futur simple.  

- Минулі часи passe immediat, passe compose, imparfait. Утворення та 

вживання. Пасивна форма. Утворення та вживання часів: passe simple, plus-que-

parfait, futur dans le passe. Узгодження часів індикативу. Gerondif. Утворення та 

вживання: conditionnel present, conditionnel passe, subjonctif. Вживання часів у 

підрядному та умовному реченні.  

- Дієслівні конструкції: faire + infinitif, laisser + infinitif, avoir a + infinitif та 

інші. Інфінітивні та дієприкметникові звороти.  

- Вживання складносурядних, складнопідрядних речень. Безособові 

речення. Непряма мова.  

Лексичний матеріал: включає перелік одиниць загальної тематики. 

Активна лексика становить 1200-1500 загальнолітературних одиниць. 

Лексичний матеріал включає кліше, штампи і засоби міжфразового зв’язку, 

необхідні для спілкування у межах побутової, країнознавчої та соціальної 

тематики.  



 

Критерії оцінювання виконання завдань  

вступного випробування з іноземної мови  

 

Тестові завдання містять по 25 речень. З них: 15 речень перевіряють знання 

з граматики, 10 − з лексики. Кількість балів, що отримується – максимально 

100, тобто цінність правильної відповіді на кожне тестове завдання становить 4 

бали. Час на виконання тестових завдань – 60 хвилин. 
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