
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Ректор 

 

____________________ В.А. Мазур 

 

від «____»  ______________2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

вступного випробування з французької мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця – 2018 



Програму підготували: Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., 

Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. 

 

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного 

аграрного університету (протокол від «__» березня 2018р. №_ ) 

 

Схвалено науково-методичною комісією Вінницького національного 

аграрного університету (протокол від «20» лютого 2018р. №6) 

 

 



ПРОГРАМА 

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 
З іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили 

іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет. 

 

МЕТА 

Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ 

 

ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ 

 

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти 

самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови). 

 

Вимоги 

щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності 

 

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника  узагальнювати 

зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за 

контекстом або словотворчими елементами. 
Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що 

відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; 

знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє 

головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і 

зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту. 

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як 

джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею. 

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має 

здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. 

Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність 

інтересами сучасної молоді. 

 

Форми завдань: 

- із вибором правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності (добір логічних пар); 

- на заповнення пропусків у тексті; 

- знаходження аргументів та висновків; 

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

 

Типи текстів  

- Статті із періодичних видань; 

- листи (особисті, ділові тощо); 

- оголошення, реклама; 

- розклади (уроків, руху поїздів тощо); 

- меню, кулінарні рецепти; 

- програми (телевізійні, радіо тощо); 



- особисті нотатки, повідомлення; 

- уривки художніх творів. 

 

Випускники повинні вміти: 

- виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в 

повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню 

і т.д.); 

- знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що 

використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху 

поїздів тощо); 

- виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; 

- розрізняти фактографічну інформацію і враження; 

- надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується 

повсякденного життя, написаних  розмовною літературною мовою; 

- сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми; 

- розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів 

публіцистичного стилю; 

- розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами. 

 

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

 

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть 

можливість учням вільно спілкуватися. 

 

Вимоги 

щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом 

 

У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників 

середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, 

фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.  

 

Форми завдань 

− із вибором однієї правильної відповіді: 

Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох 

запропонованих варіантів відповідей. 

− заповнення пропусків у тексті: 

Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи 

запропоновані  слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, 

навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики. 

 

Забезпечення 
Автентичні тексти невеликі за обсягом.  

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними 

програмами.  

 

Випускники повинні вміти: 

- ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові 

лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування. 

 

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. 

Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з 

вибором однієї правильної відповіді).  



Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які 

перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також 

уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.   

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ 

 

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для 

вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям. 

 

Вимоги 

щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності 

У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно 

до поставлених комунікативних завдань. 

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, 

визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також 

відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1). 

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули 

мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі 

факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на 

майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді 

записки довільної форми. 

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати 

повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору. 

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у 

змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної 

ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має 

включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України. 

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів. 

 

Форма завдання 

 

Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання 

відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається 

написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих 

вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо). 

 

Випускники повинні вміти: 

- писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, 

предмет; 

- написати статтю, щоб передати/переказати  перебіг подій, надати детальний 

опис та порівняння людей, предметів; 

- передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в 

довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, 

подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого 

типу; 

- висловити свою точку зору та аргументувати її. 

Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, 

повідомлення. статтю, висловлюючи власні думки. 

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно 

до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також 

потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити 

висновки. 



СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ  

 

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ 

 

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. 

ІІ. Публічна сфера. 

 Навколишнє середовище. 

 Життя в країні, мова якої вивчається. 

 Подорожі, екскурсії. 

 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. 

 Міжнародні організації, міжнародний рух. 

ІІІ. Освітня сфера.  

 Освіта, навчання, виховання. 

 Шкільне життя. 

 Улюблені навчальні предмети. 

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

 Іноземні мови у житті людини. 



ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ  

МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ 

 

Grammaire 

1. Nom (substantif) : genre, singulier, pluriel. 

2. Articles : défini, indéfini, partitif ; de après la négation. 

3. Adjectif : place de l’adjectif, comparatif et superlatif (meilleur, pire) ; démonstratif (ce, cet, 

cette, ces), indéfini; possessif ; interrogatif (quel, quelle). 

4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; 

adverbes du temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, là-bas) ; les adverbes – très, assez, 

beaucoup, peu, trop. 

5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ; 

réfléchi 

relatif  
objet direct et indirect R 

place d’objet 

démonstratif  

possessif  

indéfini  

interrogatif  

y, en 

6. Verbes : 

– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel 

– la forme négative 

– la forme interrogative 

– tu, vous 

– les verbes impersonnels  

– infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition 

– présent de l’indicatif 

– passé composé 

– imparfait  

– futur proche  

– conditionnel  

– futur simple R 

– plus-que-parfait 

– la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)  

– impératif 

– participe présent 

– gérondif 

– conditionnel présent 

– subjonctif présent 

7. Prépositions, conjonctions. Nombres, quantité, dates. Depuis avec présent de l’indicatif et 

imparfait. 

 

 

Grammaire 

1. Nom : genre, singulier, pluriel, noms composés. 

2. Article : défini, indéfini, partitif ; de après la négation. 

3. Adjectif : place de l’adjectif, qualicatif; démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini (chaque, 

quelque) ; possessif ; interrogatif (quel, quelle). comparatif et superlatif (meilleur, pire). 



4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; 

adverbes de temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, là-bas) ; de quantité (très, assez, 

beaucoup, peu, trop) ; formation des adverbes. 

5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;  

réfléchi 

relatif (qui, que, lequel, duquel, dont) 

objet direct et indirect R 

place d’objet 

conjonction 

démonstratif (ça, cela, celui) 

possessif (le mien, le tien ...) 

indéfini (quelqu’un) 

interrogatif (qui, que) 

y, en 

Place de deux pronoms compléments 

6. Verbes : 

– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel 

– la forme négative 

– la forme interrogative 

– les verbes impersonnels (il faut) 

– infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition 

– présent de l’indicatif 

– passé composé 

– imparfait  

– passé récent 

– passé simple 

– plus-que-parfait 

– futur proche (futur immédiat) 

– futur simple R 

– futur dans le passé 

– la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)  

– impératif 

– participe présent 

– gérondif 

– conditionnel présent 

– subjonctif présent 

– emploi des temps après un si coditionnel 

– concordance des temps 

– discour direct et indirect 

Proposition de condition 

Proposition infinitive 

Mise en relief 

6. Prépositions, conjonctions, adjectifs numéraux. 

 


