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П Р О Г Р А М А 

вступного випробування з 

 

Французької мови і літератури 
 

для прийому вступників, які здобули базову або повну вищу освіту та 

вступають на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра за неспорідненою спеціальністю у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу, та осіб, які не менше одного року здобувають освітній 

ступінь бакалавра і виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в 

Університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

за спеціальністю 

035.055 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно)),  

перша — французька 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” 

Протокол № 3 від 27 лютого 2019 р. 

 

 

Івано-Франківськ — 2019 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “ Французької мови і літератури ” є 

перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем 

“бакалавра” за спеціальністю _035.055 Філологія. Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - французька на основі базової або повної вищої 

освіти при прийомі на навчання до ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” у 2019 році. 

Програма містить основні питання з “іноземна мова (французька)” 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 
 

 

1. Les déterminatifs (articles, adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs, adjectifs 

interrogatifs, adjectif numéral). 

2. Le nom : formation du féminin et du pluriel. 

3. L’adjectif : formation du féminin et du pluriel, degrés de comparaison. 

4. Le pronom : les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms 

possessifs, les pronoms relatifs, les pronoms et les adjectifs indéfinis. 

5. Le verbe : les temps de l’indicatifs, la concordance des temps de l’indicatif, 

l’impératif, le conditionnel, le subjonctif. 

6. Les formes non personnelles du verbe : participe présent, participe passé composé, 

adjectif verbal, gérondif. 

7. Proposition participe. Proposition infinitive. 

8. Constuctions causatives. 

9. La forme passive.  

10. Les verbes pronominaux. 

11. Discours indirect. Question indirecte. 

12. Mise en relief. 



13. L’adverbe : adverbes terminés en -ment, -amment, -emment. Degrés de 

comparaison des adverbes. 

14. Négations. Locutions restrictives. 

15. La préposition. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
 


