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ДВНЗ

ВСТУП
Програма тестування з французької мови для конкурсного відбору
вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього
ступеня бакалавра, спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 081 «Право» на денну та заочну
форми навчання побудована відповідно до Програми зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти передбаченого при вступі до вищих навчальних
закладів України, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Наказ
Міністерства освіти і науки України від 03.12.2013 р. № 1689).
Метою програми тестування з французької мови для конкурсного відбору
вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього
ступеня бакалавра, спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 081 «Право» є виявлення знань і
вмінь з французької мови, які здобуті абітурієнтами під час навчання у школі у
відповідності до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з французької
мови вступників у вищі навчальні заклади України.
Вступний тест з французької мови сприяє виявленню рівня лінгвістичної,
мовленнєвої і соціокультурної компетенцій абітурієнтів на основі тестових
завдань у писемному мовленні.
Лінгвістична компетенція включає лексичну і граматичну компетенції, що
охоплюють систему знань, навичок і вмінь використовувати мовний словниковий
запас і граматичну систему мови відповідно до ситуації спілкування.
Мовленнєва компетенція пов’язана зі здатністю користувача розуміти,
правильно інтерпретувати та організовувати повідомлення залежно від
комунікативної мети і структури дискурсу.
Соціокультурна компетенція розкривається як система знань про культурні
реалії країни, мова якої вивчається, включно етикетні кліше, жанрові особливості
оформлення повідомлення, а також навички і вміння правильно їх розпізнавати й
інтерпретувати у писемному мовленні.
Таким чином, виявлення рівня сформованості лінгвістичної, мовленнєвої і
соціокультурної компетенцій у вступників, які вступають до ДВНЗ «Університет
банківської справи» передбачає комплексну перевірку знань, навичок й умінь у
писемному мовленні.

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВІДБИВАЮТЬ ЛЕКСИЧНИЙ
МІНІМУМ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Вибір тем обумовлено повсякденними франкомовними
спілкування, які зазначені у Програмі з французької мови.
1. Моє місце в світі:
здоровий спосіб життя в родині;
захист прав дитини.
2. Дозвілля:
особистісні пріоритети;
відпочинок на природі;
улюблені розваги молоді в Україні та франкомовному світі.
3. Мистецтво:
культура і види мистецтва;
видатні митці;
музеї і виставки;
молодь і мистецтво.
4. Сучасний франкомовний світ:
загальні відомості про сучасний франкомовний світ.
5. Шкільне життя:
міжнародні освітні програми;
досвід навчання за кордоном;
плани на майбутнє;
вибір професії.
6. Наука і технічний прогрес:
видатні науковці та наукові премії;
техногенні катастрофи;
наукові відкриття і досягнення;
науковий пошук і фантастика.
7. Сучасна Україна
загальні відомості про сучасну Україну.

ситуаціями

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
НА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(ФРАНЦУЗЬКОЇ):
Тести з іноземної мови (французька) для конкурсного відбору вступників до
ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2016 році для здобуття освітнього
ступеня бакалавра спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 073 «Менеджмент», 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 081 «Право» на денну та заочну
форми навчання складаються із п'ятидесяти завдань.
Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Кожна неправильна
відповідь оцінюється у 0 балів. Максимальна кількість балів складає сто.
Мінімальна кількість балів, що дає право вважати випробування успішним,
повинна становити не менше 52.

ГРАМАТИКА
Граматична компетенція з французької мови передбачає наявність обов’язкових
знань щодо граматичної побудови висловлювання.
Морфологія
1. Іменник (Le Nom). Граматичні категорії іменника. Рід іменників. Число
іменників. Функції іменника у реченні.
2. Артикль (L‟Article). Неозначений артикль (форми, вживання). Означений
артикль (форми, вживання). Частковий артикль (форми, вживання).
Відсутність артикля. Артикль і прийменник “de”. Вживання артикля з
власними іменами.
3. Прикметник (L‟Adjectif). Рід прикметників. Число прикметників. Ступені
порівняння якісних прикметників. Місце прикметників. Займенникові
прикметники (вказівні, присвійні, питальні). Неозначені прикметники.
4. Прислівник (L‟Adverbe). Групи прислівників за значенням. Прислівники з
суфіксом –ment. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників.
5. Числівник (Les Noms de nombre). Кількісні числівники. Порядкові
числівники. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.
6. Займенник (Le Pronom.) Різні види займенників: Особові займенники.
Придієслівні особові займенники. Незалежні особові займенники. Зворотний
займенник “se”. Адвербіальні займенники “en” та “y”. Вказівні займенники.

Присвійні займенники. Питальні займенники. Відносні займенники que, qui,
dont. Неозначені займенники.
7. Дієслово (Le Verbe). Типи відмінювання французьких дієслів.
8. Активний та пасивний стан.
9. Заперечна форма дієслова.
10.Безособовий зворот il y a. Безособова форма дієслова.
11.Займенникові дієслова.
12.Утворення та вживання часових форм. Часи дійсного способу: futur
immédiat, passé immédiat, passe composé, imparfait, futur simple, plus-queparfait.
13.Умовний спосіб: Conditionnel. Наказовий спосіб. Узгодження часів.
14.Subjonctif: Утворення subjonctif présent. Вживання subjonctif y підрядних
реченнях.
15.Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник теперішнього та
минулого часу, Gérondif).
16.Прийменник (La préposition). Різні види прийменників.

Синтаксис
17. Сполучник.
18. Типи речень. Типи питальних речень. Загальні запитання. Спеціальні
запитання. Альтернативні запитання. Розділові запитання. Окличні речення.
Спонукальні речення.
19. Порядок слів у французькому розповідному реченні. Місце додатка в реченні.
Місце означення в реченні. Місце обставини в реченні. Зворотній порядок слів,
або інверсія.
20. Типи речень залежно від мети висловлювання. Типи речень залежно від
будови.
21. Головні члени речення. Другорядні члени речення.
22. Типи питальних речень (загальні, спеціальні, альтернативні, розділові).
23. Складносурядне речення.
24. Складнопідрядне речення. Види підрядних речень: підметове, предикативне,
означальне, місця, часу, причини, мети, способу дії, умовне, наслідкове.
25. Пряма та непряма мова.
26. Непрямі запитання.
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