
 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Пояснювальна записка 

1. Форма проведення вступного випробування 

2. Структура та зразок завдань  

3. Критерії оцінювання  

4. Список рекомендованої літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування на денну (заочну) форму навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література 

(французька)) на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» містить 50 тестових 

завдань із варіантами відповідей, серед яких у кожному випадку потрібно обрати 

одну правильну. 

Мета вступного випробування – відбір вступників на навчання на першому 

рівні вищої освіти на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» на основі 

оцінювання рівня теоретичної і практичної підготовки. 

Структура іспиту передбачає комплексну перевірку знань про лексичну, 

граматичну систему і структуру сучасної французької літературної мови. У межах 

випробування перевіряється і оцінюється практична та теоретична підготовка 

майбутніх бакалаврів з французької мови. 

На вступному випробуванні з французької мови здобувачі мають 

продемонструвати знання з іноземної мови на рівні В1 та її теоретичних основ, 

зокрема морфології, словотвору, синтаксису. 



 

1. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступне випробування передбачає виконання у писемній формі 50 тестових 

завдань лексико-граматичного змісту. 

Лексико-граматичний тест передбачає вибір однієї правильної відповіді у 

кожному завданні відповідно до запропонованої граматичної теми. 

Тривалість виконання – 1 година 20 хвилин. 

 

2. CТРУКТУРА ТА ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ 
 

 Фахове вступне випробування з французької мови складається з 50 тестових 

завдань з вибором однієї правильної відповіді. 
ЗРАЗОК 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Горлівський інститут іноземних мов 

 

Освітній рівень  бакалавр 

Спеціальність  014.02 Середня освіта (Мова і література (французька)),  

Факультет   романо-германських мов 

 

Комплексне фахове вступне випробування 

Варіант 15 

І.  Choisissez la bonne réponse. 

1. Anne pense________ cette affaire. 

a) de    b) à    c) sur 

2. Il regarde ____________ ce beau jardin. 

a)  -   b) à   c) sur 

3. Après les cours, nous allons __________cinéma. 

a) du    b) au    c) à 

4. Ce sont______ manuels d’Agathe. 

a) des    b) les   c) de 

5. Comment s’appelle cette ____________femme? 

 a) jaune  b) jeûne  c) jeune 

6. Elle lit une __________ revue. 

 a) bonne  b) bon    c) bien 

7. Je ___________ acheter cette montre. 

 a) viens  b) vais   c) vas 

8. ___________ sont heureux. 

 a) Ils    b) Elles  c) On 

9. C’est un article intéressant __________ le sport. 

 a) pour   b) sur    c) autour 

10. Elles sont____________ à Paris. 

 a) nés    b) nées   c) né  

11. Les murs sont tapissés _____________papier peint. 

 a) par    b) de   c) du 

12. Les enfants ont commencé__________ travailler.  

a) de    b) à    c) pour 

13. Ils proposent________ visiter ce pays. 

a) de    b) à    c)  - 



 

14. Parlez ____________votre mère de vos études. 

a)  -   b) à   c) au 

15. Pendant les vacances je pense __________ aller en France. 

a) pour   b)  -   c) à 

16. Le professeur montre ____________ élèves des images. 

a)  -    b) des   c) aux 

17. Comment s’appelle cette ____________femme? 

 a) viel    b) vielle   c) vieille 

18. Elle lit un __________ livre. 

 a) bonne  b) bon   c) bien 

19. Je ___________d’acheter cette revue. 

 a) viens   b) vais   c) vas 

20. __________ sont sérieuses. 

 a) Elles   b) On   c) Ils 
 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Вступникам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання 

завдань з французької мови вступник може отримати максимум 200 балів. 

Запропоновано 50 тестових завдань, кожне з яких оцінюється у 4 бали (букву 

обраної відповіді / лексичну одиницю потрібно зазначити в аркуші для відповідей 

до екзаменаційної роботи). 

Вага одного завдання в балах – 4. 

Кількість завдань – 50. 

Максимальна сума балів – 200. 
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