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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з французької мови є перевірка знань і 

відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем доктора філософії за 

усіма спеціальностям при прийомі на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня/ступеня спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Програма містить основні питання з французької мови та перелік 

рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розмовна тематика  

1. L’intégration de l’Ukraine dans l’Union Européenne. 

2. Les changements dans le système de l’enseignement supérieure. Procédé Bologne. 

3. Le rôle de l’art dans la vie de l’homme. 

4. Les systèmes politiques de l’Ukraine et de la France. 

5. Le rôle du tourisme dans l’économie du pays 

6. L’assistance médicale. 

7. Les problèmes de la jeunesse moderne 

8. Le dévéloppement de la science en France et en Ukraine 

9. L’influence de l’environnement sur la santé de l’homme. 

10. Le chômage comme phénomène social des pays développés et en voie de 

développement. 

11. Les diversités du terrorisme et les moyens de le combattre. 

12. Une vieillesse assurée comme une marque d’une société développée. 

13. L’homme et l’animal: est-on responsable de ceux qu’on a aprivoisés? 

14. Immigration légale et clandestine comme phénomène social 

15. L’humanité devant le choix: la tolérance pour toutes les réligions ou la rivalité 

sanglante. 

16. Les femmes et le pouvoir – l’égalité des femmes et des hommes dans la société 

moderne 

 

Граматика 

Іменник (Nom) 

Утворення форми множини. Основні способи утворення множини, 

нестандартні форми множини. Рід. Поділ французьких іменників на два родові 

класи. Утворення жіночого роду: Основні способи утворення жіночого роду, 



нестандартні форми жіночого роду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Артикль (Article) 

Система артиклів: означений артикль, неозначений артикль частковий артикль, 

злитий артикль. 

Основні функції артикля. Артикль із іменниками в різних синтаксичних 

позиціях – додатка, означення, підмета. Особливі функції артикля. Невживання 

артикля після інших детермінативів, після слів, що означають кількість 

(beaucoup, une tasse, combien de), після заперечення. Вживання артикля з 

іменниками, єдиними в своєму роді. Вживання артикля з особовими 

іменниками, власними назвами, з географічними назвами, з іншими власними 

іменами. 

 

Дієслово (Verbe) 

Три базові групи дієслівного відмінювання: дієслова першої групи (fermer), 

другої групи (finir) та третьої групи (savoir, tenir, prendre). Неправильні 

(нерегулярні) дієслова (aller, faire, être, avoir). Дієслова називні, службові та 

допоміжні. Дієслова être, avoir як такі, що займають особливе місце в дієслівній 

системі мови. Дієслова неперехідні та перехідні.  

Особа та число як категорії, що виражають відповідні характеристики 

суб'єкта. Три особи, два числа дієслова. Зв'язок значень особи і числа. Роль 

особових займенників у вираженні особи і числа дієслів.  

Час і спосіб. Чотири способи відмінювання французьких дієслів: indicatif, 

impératif, conditionnel, subjonctif. Форми часу: теперішній, минулий, майбутній, 

майбутній з точки зору минулого 

Часи дійсного способу (Indicatif)  

Теперішній час (pésent de l’indicatif).  

Минулий закінчений час (Passé composé).  

Минулий тривалий час (Imparfait).  

Простий минулий час (Passé simple).  

Давній минулий час (Plus-que-parfait).. 

Майбутній час (Futur simple).  

Майбутній час у минулому (Futur dans le passé). . 

Найближчий майбутній час (Futur immédiat).  

Найближчий минулий час (Passé immédiat).  

Passé antérieur.  

Futur antérieur  

Узгодження часів дійсного способу. 

 

Наказовий спосіб (Impératif)  
Значення. Утворення. Стверджувальна та заперечна форма наказового способу. 

Особливості утворення наказового способу займенникових дієслів. Дієслова, які 

мають особливу форму в impératif (avoir, être, savoir). 

 



Стан 

Стан – категорія дієслова, що виражає суб'єктно-об'єктне відношення. Дійсний 

(активний) стан і його значення.  Пасивний  стан і його значення. Пасивні 

конструкції, утворювані перехідними дієсловами.  

 

Інфінітив (Infinitif) 

Безособова форма дієслова., яка називає дію чи стан і входить у систему 

основних форм дієслова як початкова. Форми інфінітива (infinitif présent, 

infinitif passé). Відносний характер вираження часу формами інфінітива. 

Інфінітивні звороти та особливості їх перекладу на українську мову. Інфінітивні 

конструкції з дієсловами faire та laisser, особливості їх вживання та перекладу. 

Синтаксичні функції інфінітива. Вторинно-предикативні інфінітивні 

сполучення. 

 

 Прикметник (Adjectif) 

Прикметники якісні та прикметники відносні. Ступені порівняння 

прикметників. Прикметники, які мають особливу форму для найвищого 

ступеня. Утворення множини прикметників. Основний спосіб, прикметники-

винятки. Утворення жіночого роду прикметника. Основний спосіб, 

прикметники, які мають три форми. Питальні прикметники.  

Місце прикметника в реченні.. 

 

Числівник (Adjectif numéral) 

Поділ числівників на кількісні і порядкові. Характерні синтаксичні функції 

числівників.  

 

 Прислівник (Adverbe)  

Поділ прислівників за словотворчою структурою. Класифікація прислівників за 

значенням. Прислівники із суфіксом - ent та відповідні їм безсуфіксальні 

прислівники, їх семантичні відмінності. Питальні прислівники  та сполучникові 

прислівники. Ступені порівняння прислівників. Функції прислівників у реченні. 

Вживання прикметників в значенні прислівника. 

 

Займенник (Pronom) 

Особові займенники (Pronom personnel). Ненаголошені займенники (Pronom 

conjoint) та самостійні наголошені (Pronom personnel tonique). Місце 

займенника-додатка. Місце двох займенників-додатків. Займенники en та y. 

Присвійні займенники (Pronom possessif). Вказівні займенники (Pronom 

démonstratif). Неозначені займенники та неозначені прикметники (Pronom 

indéfini, adjectif indéfini). Займенник оn та його переклад. Питальні займенники. 

Відносні займенники (Pronom relatif). Питальні прислівники як слова, близькі за 

функцією до питальних займенників.  

Заперечення (Négation). Типи заперечень. Місце заперечення в реченні. Місце 

двох заперечень. 

 



Прийменник (Préposition) 

Поділ прийменників за формою на прості, похідні, складні. Класифікація 

прийменників за значенням. Місце прийменників у реченні. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
 

 


