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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Підсумкова атестація студентів з першої іноземної мови та зарубіжної 

літератури є формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної 

підготовки студентів-філологів першого освітнього рівня (бакалаврського) за 

напрямом підготовки 6.02030302 „Філологія. Мова і література 

(французька)” і проводиться у формі комплексного екзамену. Для його 

проведення організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів 

комісії та екзаменаторів. Комісія створюється щорічно і діє протягом 

календарного року. 

Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх 

готовності до практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні 

їх подальшого саморозвитку й самовдосконалення. Планомірна самостійна 

робота студентів, особливо під час підготовки до комплексного екзамену, 

допомагає систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, отримані 

в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

До складання комплексного екзамену допускаються студенти, які 

виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу першої іноземної 

мови (практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, 

практична граматика), з теоретичних курсів фонетики, граматики, історії 

мови, лексикології, стилістики, історії зарубіжної літератури, теорії 

літератури, а також виконали усі науково-дослідні роботи (курсові, проектні) 

з цих напрямів та пройшли відповідну виробничо-практичну підготовку під 

час усіх видів практик. 

На комплексний екзамен виносяться питання, найбільш важливі для 

виявлення рівня теоретичної та практичної компетенції майбутнього 

філолога, вчителя французької мови й зарубіжної літератури. Завдання на 

екзамені підібрані та сформульовані на основі фахових компетентностей, що 

сформувалися у процесі навчання з фаху. До програми також включені 

списки орієнтовних теоретичних питань та рекомендованої літератури. 

Комплексний екзамен спрямований на виявлення загальних та 

спеціальних (професійних) компетенцій бакалавра філології, що визначають 

його готовність до вирішення професійних завдань, встановлених державним 

освітнім стандартом, які сприяють його конкурентоспроможності на ринку 

праці та продовженню навчання в магістратурі.  

Екзамен проводиться в усній формі протягом одного дня. За 

необхідності за рішенням екзаменаційної комісії дозволяється 

використовувати довідкову літературу. 

 

ПРОЦЕДУРА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Й ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

До початку іспитів на основі узагальнених завдань випусковими 

кафедрами вищого навчального закладу за напрямом підготовки готуються 

матеріали та створюються екзаменаційні білети. 
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Комплексний екзамен з фахових дисциплін бакалаври складають за 

розробленими і затвердженими екзаменаційними білетами, до яких увійшли 

питання, спрямовані на виявлення у студентів загальнотеоретичних знань, 

вміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу при 

вирішенні практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. 

Питання екзаменаційних білетів, що охоплюють увесь зміст програми з 

дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й проблемно-пошуковий 

характер. 

Перед початком екзамену комісія ознайомлюється із наказом та 

супровідною документацією, розпаковує екзаменаційні білети й матеріали. 

Після представлення комісії студенти обирають білет із питаннями, 

отримують відповідні матеріали та готуються до відповіді. Один студент 

готується до відповіді не більше 30 хвилин. 

Відповідь на фахово-мовний блок білету надається іноземною мовою. 

Під час відповіді помилки й неточності не виправляються, недоліки відповіді 

заносяться до протоколу. Відповідь на блок питань з літературознавства 

надається рідною мовою. Усі члени комісії слухають і оцінюють кожного 

відповідаючого, задають додаткові й перевірочні питання. Закінчивши 

відповідь, студент здає усі нотатки й матеріали секретарю та чекає 

завершення екзамену. 

Після відповіді останнього студента, комісія радиться щодо 

оцінювання кожного студента на основі індивідуально виставлених оцінок по 

кожному компоненту відповіді. Іспит закінчується оголошенням оцінок 

кожному студенту. 

 

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ ЕКЗАМЕНІ 

З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до  динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

Відтак глобалізація та демократизація сучасної вищої освіти вимагає 

широкого впровадження та використання новітніх освітніх технологій, які 

здійснюються в межах Болонського процесу. 

На комплексний екзамен винесено основні питання з практики усного та 

писемного мовлення, теоретичних дисциплін французької мови, 

країнознавства Франції та зарубіжної літератури. 

Це надасть змогу перевірити стан підготовки майбутніх вчителів 

іноземної мови та зарубіжної літератури, виявити їхнє вміння самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці наукової 

інформації з питань наук гуманітарного циклу: філології, лінгвістики, 

літератури; вільно будувати висловлювання французькою мовою та складати 

повідомлення із запропонованої теми, вести діалог або дискусію, 

перекладати та переказувати текстовий матеріал тощо. 
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Комплексний екзамен з французької мови та зарубіжної літератури 

охоплює основну тематику, яка стосується діяльності людей у сучасному 

світі, а саме: лексичний блок (вільне володіння лексичним мінімумом із тем, 

що стосуються діяльності людини, взаємовідносин людини й оточуючого 

світу, професійної діяльності тощо), граматичний блок (морфологія, 

синтаксис та пунктуація французької мови), мовленнєвий блок (вміння вільно 

будувати висловлювання із використанням різних видів словникового складу 

та стилістичних засобів французької мови – метафор, епітетів, порівнянь 

тощо); мовно-історичний блок (знання найважливіших історичних подій 

Франції та франкомовних країн та особливостей розвитку літературної 

французької мови та її діалектів); краєзнавчий блок (володіння знаннями про 

соціальний та суспільний розвиток Франції та франкомовних країн); 

фонетичний блок (володіння фонетичними навичками відповідно до 

нормативної французької вимови); блок із зарубіжної літератури (вміння 

всебічно характеризувати літературну діяльність того чи іншого автора та 

вміти проаналізувати специфічні особливості творів). 

Комплексний екзамен з французької мови та зарубіжної літератури 

повинен виявити знання як основних, так і допоміжних лінгвістичних 

дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання 

обов’язкової та додаткової спеціальної літератури, належне володіння 

практичними навичками таких видів іншомовної мовленнєвої діяльності як: 

аудіювання, читання, говоріння та письмо. 

 

Структура екзаменаційного білета: 

 

І. Лінгвостилістичний аналіз прочитаного тексту та виконання завдання 

з однієї з теоретичних дисциплін французької мови. 

ІІ. Презентація розмовної  теми. 

ІІІ. Висвітлення питання з зарубіжної літератури. 

 

Комплексний екзамен із першої іноземної мови та зарубіжної літератури 

передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, 

комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої, літературознавчої  та 

професійної компетенції, наявності у студентів ґрунтовних знань мови, 

мовознавства та основ навчання іноземної мови, а також вмінь реалізовувати 

ці знання в майбутній професійній діяльності. 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння першою 

іноземною мовою на базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог 

(близько 4500 лексичних одиниць для вживання в продуктивних та 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності).  

Студенти повинні також володіти орфоепічною, лексичною та 

граматичною нормами першої іноземної мови, вміти правильно 

реалізовувати цю норму в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних 

комунікативних ситуаціях. 
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Студент повинен продемонструвати достатньо високий рівень знань і 

умінь з теоретичної граматики, володіння базовою термінологією, вміння 

визначати, описувати та диференціювати мовні явища різними 

лінгвістичними методами. 

Літературознавча компетенція студента на екзамені для першого 

освітнього рівня (бакалаврського) представлена системою ґрунтовних знань 

про періоди розвитку зарубіжної літератури, її представників та творів.  

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ 

 

Комплексний екзамен з першої іноземної мови для студентів ІV курсу 

проводиться у формі усної співбесіди згідно вказаних у білетах тем з метою 

визначення мовної, мовознавчої та літературознавчої компетенції. Студент 

повинен бути готовий відповідати на питання екзаменаційної комісії, 

демонструючи уміння реагувати на репліки співбесідників, виразити і 

відстояти свою точку зору. Відповіді на перші два питання екзаменаційного 

білета даються виключно французькою мовою, на питання із зарубіжної 

літератури – українською мовою. 

 

Структура екзаменаційного білета 

 

Перше питання білета пов’язане з опрацюванням автентичного тексту 

французькою мовою (не більше 1200 др. знаків) та забезпечує перевірку 

фахової компетенції бакалавра-філолога, зокрема знання базової термінології 

та основних теоретичних понять французької мови, характеристики різних 

мовних одиниць, сформованість науково-практичних навичок аналізу усіх 

рівнів французької мови, уміння виділяти мовознавчі проблеми. 

Висвітлення мовних явищ із наведенням прикладів відмінювання, 

вживання, класифікацій тощо відбувається за такою тематикою: 

1. Фонематичний склад французької мови. Артикуляційна база 

французької мови. 

2. Склад ритмічної групи у французькій мові. Ритмічний наголос. 

3. Особливості французької інтонації в різних комунікативних типах 

речення. 

4. Реалізація фонетичних явищ в різних вимовних стилях. 

5. Іменник як частина мови.  Лексико-граматичні класи іменників. 

6. Граматичні категорії іменника. 

7. Прикметник як частина мови.  Лексико-граматичні класи 

прикметників. 

8. Граматичні категорії прикметника. 

9. Прислівник як частина мови.  Лексико-граматичні класи прислівників. 

Граматичні категорії прислівника. 

10. Дієслово як частина мови.  Лексико-граматичні класи дієслів. Форми 

дієслів (особові та безособові). 
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11. Граматичні категорії дієслова: час, спосіб, особа, число, стан. 

12. Категорія часу (минулий, теперішній і майбутній).  

13. Категорія стану дієслів. Активний і пасивний стани.  

14. Категорія способу дієслів. Дійсний спосіб, наказовий спосіб, умовний 

спосіб.  

15. Числівник. Класифікація та вживання у французькій мові.  

16. Займенник як частина мови.  Розряди займенників. 

17. Просте речення. Типи речень. Порядок слів у простому реченні.  

18. Складне речення. Складносурядне речення. Типи та вживання у 

французькій мові.  

19. Складне речення. Складнопідрядне речення. Типи та вживання у 

французькій мові. 

20. Різновиди та способи французького словотвору. 

21. Соціальна стратифікація французької лексики. 

22. Лексична парадигматика. Cинонімія та антонімія як мовні явища. 

Категорії семантичної еквівалентності та протилежності.  

23. Стилистичні засоби виразності (фігури, тропи) 

24. Функціональні стилі: розмовний. 

25. Функціональні стилі: публіцистичний. 

26. Функціональні стилі: науковий. 

27. Функціональні стилі: офіційний. 

28. Функціональні стилі: художній. 

29. Періодизація історії французької мови. 

30. Походження французької мови.  Галльський субстрат. Германський 

суперстрат. 

 

Друге питання білета стосується всебічного розкриття студентом 

комунікативної ситуації згідно з тематикою: 

І. Особистісна сфера 

 Повсякденне життя і його проблеми. 

 Характер людини. 

 Здоровий спосіб життя. 

 Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. 

 Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії. 

 Значення спорту в нашому житті.  

 Проблема людських стосунків. 

 Обов’язки та права людини. 

ІІ. Публічна сфера 

 Навколишнє середовище. 

 Подорожі, екскурсії. 

 Культура і мистецтво в України та Франції.   

 Засоби масової інформації. 

 Молодь і сучасний світ. 
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 Людина і довкілля. 

 Науково-технічний прогрес. 

 Франція у світовій спільноті. 

 Свята, знаменні дати, події в Україні та Франції. 

 Традиції та звичаї в Україні та Франції. 

 Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої 

вивчається. 

 Визначені об’єкти  історичної та культурної спадщини України 

та Франції.  

ІІІ. Освітня сфера 

 Освіта, навчання, виховання. 

 Університетське життя. 

 Улюблені навчальні предмети. 

 Система освіти в Україні та Франції. 

 Іноземні мови у житті людини.  

 Навчання за кордоном.  

 Професія вчителя. 

 

Третє питання стосується висвітлення питання про творчий доробок 

та детальну характеристику творів таких авторів, як: Гомер, Есхіл, Вергілій, 

Данте Аліг’єрі, М. Сервантес, В. Шекспір, П. Кальдерон,  Ж. Мольєр,  

Д. Дефо, М. Вольтер, Й. В. Гете, Е. Гофман, Дж. Байрон, В. Скотт, В. Гюго, 

О. Пушкін, М. Гоголь, М. Лермонтов, А. Стендаль, О. де Бальзак,  Ч. Діккенс,  

Л. Толстой, Ф. Достоєвський, Г. Ібсен, Б. Шоу,  А. П. Чехов, А. Ахматова, Ф. 

Кафка,  М. Булгаков,  Б. Брехт, Ж. Сартр, А. Камю, Е. Хемінгуей, Г. Гарсіа 

Маркес. 

 

Oрієнтовний перелік питань до комплексного екзамену з французької 

мови та зарубіжної літератури 

І. Висловлювання своєї думки щодо змісту прочитаного тексту (тексти 

додаються) та висвітлення граматичного явища із наведенням прикладів 

відмінювання, вживання, класифікацій тощо: 

 

1. Caractérisez le système des phonèmes français. La base articulatoire du 

français modèrne. (Система звуків французької мови. Артикуляційна 

база сучасної французької мови) 

2. Le minimum grammatical du groupe rythmique. Accent rythmique. Les 

types d'accent. (Граматичний мінімум ритмічної групи. Ритмічний 

наголос. Типи наголосу.) 

3. Expliquez le mouvement du ton dans des phrases de différents types 

communicatifs. (Мелодика  фраз різних комунікативних типів) 
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4. Expliquez la réalisation des phénomènes phonétiques dans le texte analysé.  

Citez les exemples de la modification quantitative/modification qualitative 

des phonèmes, les cas de liaison, de l'enchaînement. 

5. Le nom. Espèces de noms; Féminin des noms; Pluriel des noms. (Іменник. 

Іменники власні, загальні, прості, складні, зчислювані, незчислювані, із 

значенням конкретності, абстрактності. Рід іменників. Утворення 

жіночого роду іменників, що означають живих істот. Число іменників. 

Утворення множини іменників. Множина власних імен. Множина 

складних іменників. Іменники, що вживаються лише у множині. 

Функції іменників у реченні.) 

6. L’article. Formes de l’article. Valeurs de l’article. Emploi de l’article. 

L’article et la préposition de. (Артикль. Означений і неозначений 

артикль. Скорочена та змінні форми артикля. Основні випадки 

вживання та невживання артикля перед різними семантичними 

групами іменників. Частковий артикль.) 

7. L’adjectif. Adjectifs qualificatifs. Féminin des adjectifs. Pluriel des adjectifs. 

Degrès de comparaison des adjectifs. Adjectifs employés comme adverbes. 

Adjectifs interrogatifs quel. Quel adjectif exclamatif. (Загальна 

характеристика прикметника. Утворення жіночого роду та множини 

прикметників. Особливості узгодження деяких прикметників. Місце 

прикметника відносно означуваного слова. Ступені порівняння якісних 

прикметників. Неозначені прикметники. Прикметники, уживані як 

прислівники.) 

8. Le pronom: Pronoms personnels. Pronom réfléchi soi. Y, en – pronoms 

personnels. (Займенник. Особові придієслівні (ненаголошені) та 

самостійні (наголошені) займенники та їх місце у реченні. Зворотний 

займенник soi.  Значення і уживання займенників - еn, у.) 

9. Le pronom: Pronoms relatifs; Pronoms démonstratifs; Pronoms possessifs. 

(Займенник. Вживання відносних, вказівних, присвійних займенників.) 

10. Le verbe: Verbes transitifs et intransitifs. Verbes pronominaux. (Дієслово. 

Основні форми дієслів. Дієслівне управління. Перехідні, неперехідні і 

займенникові дієслова у порівнянні з відповідними українськими 

дієсловами.) 

11. Le Présent, formation et emploi. (Використання та формування 

теперішнього часу). 

12. Le Passé (Imparfait, Passé composé, Passé simple, Plus-que-parfait), 

formation et emploi. (Використання та формування минулих часів). 

13. Le Futur (Futur simple, Futur antérieur, Futur dans le passé). 

(Використання та формування майбутніх часів).  

14. La concordance des temps de l’indicatif. Plan du présent. (Узгодження 

часів індикативу. План теперішнього часу.) 

15. La concordance des temps de l’indicatif. Plan du passé. ( Узгодження часів 

індикативу. План минулого часу.) 

16. Le verbe: Forme passive. Пасивний стан: утворення та вживання. 
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17. Mode conditionnel. Conditionnel  présent.  La corrélation des temps et des 

modes dans la phrase conditionnelle avec si. Le conditionnel dans les 

phrases hypothétiques. (Теперішній час умовного способу. Утворення i 

вживання Conditionnel présent. Вживання Conditionnel présent для 

вираження припущення.) 

18. Conditionnel passé. Formation et Emploi du Conditionnel passé.  

(Утворення i вживання Conditionnel passé. Друга форма Conditionnel 

passé).   

19. Gérondif. Valeur grammatical du Gérondif. Formation. Construction 

"sans+infinitif". (Дієприслівник (герундій).  Граматичне значення 

дієприслівника. Утворення дієприслівника. Конструкція sans + infinitif).  

20. Adjectif verbal. Formation. Valeur grammatical. Emploi de l'adjectif verbal. 

(Віддієслівний прикметник. Утворення. Граматичне значення. 

Вживання віддієслівного прикметника).  

21. Mode subjonctif. Valeur grammatical du subjonctif. Formation du subjonctif 

présent. (Суб’єктивний спосіб. Граматичне значення. Утворення 

теперішнього часу суб’єктивного способу).  

22. Emploi du subjonctif dans les subordonnées complétives. (Вживання 

subjonctif у підрядних додаткових реченнях).  

23. Emploi du subjonctif dans les subordonnées relatives. (Вживання subjonctif 

у підрядних означальних реченнях).  

24. Emploi du subjonctif dans les les subordonnées circonstancielles. 

(Вживання subjonctif у підрядних обставинних реченнях).  

25. Emploi du subjonctif dans les propositions indépendantes. (Вживання 

subjonctif в незалежних реченнях). 

26. Déterminez le rôle de la formation des mots comme l’un des moyens 

d’enrichissement du vocabulaire français. Les types de formation des mots 

(dérivation, conversion, composition, abréviation) 

27. Caractérisez les relations sémantiques en français moderne. Les relations de 

hiérarchie et d'inclusion. Les relations d'équivalence et d'opposition. 

28. Les procédés stylistiques comme des moyens d’expression (les tropes et les 

figures de style). 

29. Caractérisez la division de l’histoire de la langue française en périodes. 

30. La formation de la langue française. Le substrat celtique. Le superstrat 

germanique. 

 

ІІ. Презентація комунікативної ситуації за запропонованою темою:  

 

1. Que pensez-vous du rôle de la famille dans la société? Qui s'occupe 

généralement des enfants dans votre pays ? Le père, la mère ? Les grands-

parents ? Une autre personne ? Chaque parent a-t-il un rôle précis ? Lequel ? 

Y a-t-il eu une évolution du rôle du père et de la mère ces dernières années ? 

(Що ви думаєте про роль сім'ї в суспільстві? Хто зазвичай доглядає за 

дітьми у вашій країні? Батько, мати? Бабуся і дідусь? Інша людина? Чи 
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має кожен батько певну роль? Яку? Чи відбулася зміна ролі батька та 

матері в останні роки?)  

2. Parlez des institutions françaises de la Cinquième République. Dites quelles 

sont les différences avec le système politique de votre pays. (Розкажіть про 

політичний устрій П’ятої французької республіки. В чому відмінність 

між політичною системою Франції та України?). 

3. Comment préparer un repas réunissant un végétarien, un grand sportif, une 

personne au régime ? Préparez un menu et présentez-le. (Я приготувати 

їжу, що влаштує вегетаріанця, великого спортсмена та людину на дієті? 

Складіть меню та презентуйте його). 

4. Que pensez-vous de l’égalité des sexes? Est-il encore d’actualité? Reste-t-il 

des métiers réservés aux hommes? (Що ви думаєте про гендерну рівність? 

Чи актуальне це питання? Чи залишаються суто чоловічі професії?) 

5. De quelle manière les Français font-ils l’apprentissage d'une langue 

étrangère ? Comment jugent-ils leurs compétences linguistiques ? Еst-ce un 

frein dans leur carrière ? (Як французи вивчають іноземну мову? Що 

вони думають про свої мовні навички? Чи гальмує кар'єру неволодіння 

іноземними мовами?) 

6. Quel domaine artistique préférez-vous ? Présentez votre artiste préféré(e). 

Êtes-vous sensible à l’art contemporain ? (Яким сферам мистецтва ви 

надаєте перевагу? Розкажіть про вашого улюбленого митця. Вам 

подобається сучасне мистецтво?) 

7. Êtes-vous cyberdépendant ? Avez-vous changé de comportement avec 

l'arrivée des nouvelles technologies ? Pensez-vous que les nouvelles 

technologies isolent les jeunes de leur entourage ? (Ви вважаєте себе 

кіберзалежною людиною? Чи змінилися ваші звички з появою нових 

технологій? Чи не здається вам, що нові технології ізолюють молодих 

людей від їхнього оточення?) 

8. Votre téléphone vous accompagne-t-il partout ? Un appel téléphonique est-il 

toujours prioritaire ? (Ваш телефон всюди з вами? Телефонний дзвінок 

для вас завжди на першому місці?) 

9. Êtes-vous prudent sur les réseaux sociaux ? Les jeunes sont-ils attentifs à la 

protection de leur vie privée ? À quoi faites-vous particulièrement attention 

quand vous surfez sur Internet ? (Чи обережно ви поводитесь у 

соціальних мережах? Чи приділяють молоді люди достатню увагу 

захисту свого приватного життя? На що ви звертаєте увагу, коли 

сьорфите в інтернеті?) 

10. Parlez des droits humains. (Розкажіть про права людини) 

11. Quel est votre rapport à la lecture? Qu’aimez-vous lire? Pourquoi? (Як Ви 

ставитеся до читання? Що Ви любите читати? Чому?) 

12. Décrivez l’organisation du «paysage audiovisuel» de France et de votre 

pays: les chaînes de télévision, les stations de radio. Quelle est votre relation 

avec la radio et la télévision? Quelle place tiennent-elles dans votre vie 

quotidienne? Que regardez/écoutez-vous? Pourquoi? (Опишіть, як 
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представлений аудіовізуальний світ у Франції та у Вашій країні: 

телевізійні канали, радіостанції. Які у Вас стосунки з радіо та 

телебаченням? Яке місце вони займають у Вашому повсякденному 

житті? Що Ви дивитеся/слухаєте? Чому?) 

13. Comparez le système d’enseignement supérieur dans les pays francophones 

et en Ukraine (Порівняйте системи вищої освіти у франкомовних 

країнах і в Україні.) 

14. Quelles activités humaines sont aujourd’hui les causes principales de 

l'augmentation du phénomène du réchauffement de la planète ? Que 

pouvons-nous faire à un niveau individuel ? (Які види діяльності сучасної 

людини спричиняють ефект глобального потепління? Як кожен з нас 

може протидіяти цьому?) 

15. Quelle est la place de la cuisine, de la gastronomie en France et en Ukraine? 

Pouvez-vous donner la recette d’une bonne spécialité de votre pays/région? 

(Яке місце займає кухня і гастрономія у Франції та Україні? Чи можете 

Ви надати рецепт улюбленої страви Вашої країни або регіону?) 

16. Comment peut-on obtenir la nationalité française ? Comment est-ce qu’on 

devient citoyen de votre pays ? (Якими є підстави для набуття 

французького громадянства? Як можна стати громадянином України?) 

17. Comment fonctionne le système de santé publique en France et dans votre 

pays? Par exemple, que faites-vous si vous avez de la grippe? (Як 

організована система охорони здоров’я у Франції та Україні? 

Наприклад, якщо Ви захворієте грипом, що будете робити?) 

18. Faites le portrait d,un(e) ami(e) proche. Expliquez qui est cette personne, où 

vous vous êtes rencontrés, quelles activités vous partagez et ce que cette 

relation signifie pour vous. (Складіть портрет близького друга, подруги. 

Розкажіть, хто ця людина, де ви зустрілися, як ви проводите час, і що ці 

стосунки означають для вас). 

19. Quel metier rêvez-vous d'exercer ? Comment se passe le processus 

d’embauche dans votre pays ? (Про яку професію ви мрієте? Як 

проходить прийом на роботу у вашій країні?) 

20. Êtes-vous fait pour le télétravail ? Quels sont des avantages et des 

inconvénients du télétravail pour l'employé(e) et l’employeur. (Ви надаєте 

перевагу віддаленій роботі? Які переваги та недоліки віддаленої роботи 

для працівника та роботодавця?) 

21. Voudriez-vous participer au programme Erasmus ? Quelles sont vos 

motivations ? (Чи хотіли б ви взяти участь у програмі Еразмус? Яка 

ваша мотивація?) 

22. On dit que «les voyages forment la jeunesse». À votre avis, quels voyages 

peuvent être formateurs ? (Кажуть, що «подорожі формують молодь». На 

вашу думку, які поїздки можуть бути навчальними?) 

23. Faites-vous attention aux vêtements que vous portez ? Quels vêtements 

portez-vous en général ? Les vêtements donnent-ils des informations sur la 
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personnalité ? (Чи приділяєте ви увагу одягу, який ви носите? Що ви 

носите зазвичай? Чи надає одяг інформацію про людину?) 

24. Décrivez les fêtes les plus populaires de la France. Que pensez-vous de 

l’aspect commercial que prennent certaines fêtes traditionnelles aujourd’hui? 

(Опишіть найвідоміші свята Франції. Що ви думаєте про 

комерціалізацію традиційних свят?) 

25. Aimez-vous recevoir vos proches chez vous ou préférez-vous aller au 

restaurant ? Selon vous, quelles sont les conditions d’une soirée réussie ? 

(Чи подобається вам приймати своїх близьких вдома або ви віддаєте 

перевагу ресторану? Що, на вашу думку, є умовами успішної вечірки?) 

26. Donnez des conseils pour vivre mieux et plus longtemps. (Дайте поради, як 

жити краще і довше.) 

27. Expliquez un petit problème de santé que vous avez eu et décrivez-en les 

symptômes. (Розкажіть про яку-небудь свою хворобу. Опишіть її 

симптоми.) 

28. De quelle manière vous tenez-vous au courant de l'actualité ? A quels 

médias faites-vous le plus confiance ? La presse écrite est en déclin en 

France. Est-ce aussi le cas dans votre pays ? (В який спосіб ви отримуєте 

новини? Яким ЗМІ ви найбільше довіряєте? Друковані ЗМІ втрачають 

популярність у Франції. Чи така сама ситуація у вашій країні?) 

29. Décrivez la maison ou l’appartement de vos rêves. (Опишіть дім або 

квартиру вашої мрії) 

30. Quel est le dernier spectacle auquel vous avez assisté ? Comment choisissez-

vous un spectacle ? Faites-vous confiance aux critiques ? (Який останній 

спектакль ви дивилися? Як ви обираєте спектакль? Чи довіряєте ви 

критиці?) 

 

 

IІІ. Розкриття питання з курсу зарубіжної літератури (українською мовою): 

1. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, 

художні особливості. Гомерівське питання. 

2. Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне 

відлуння трагедії «Прометей прикутий». 

3. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів, 

літературне відлуння (Котляревський). Вергілій і Гомер. 

4. Загальна характеристика французького героїчного епосу «Пісня про 

Роланда». 

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» - філософсько-художній 

синтез середньовічної культури. 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та 

трагікомічна епопея французького життя. Значення твору для розвитку 

нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В.Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність 

трагедії «Гамлет» (або іншої – за вибором студента). 
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8. Ознаки бароко у філософській драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». 

9. Ознаки класицизму у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» (або іншої – 

за вибором студента).  

10.  «Робінзон Крузо» Д.Дефо як реалістичний просвітницький роман. 

11. Ідейно-художні особливості творчості Вольтера. Загальна 

характеристика філософської повісті «Простак». 

12. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії 

Гете «Фауст». 

13. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на матеріалі конкретних творів) 

14. Загальна характеристика творчості Дж. Байрона (на матеріалі творів 

«Паломництво Чайльд-Гарольда» або «Мазепа»). 

15. Історичний роман як жанр літератури романтизму (на матеріалі роману 

В.Скотта «Айвенго» або В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

16. Російська література доби романтизму (на матеріалі творів О.Пушкіна, 

М.Гоголя, або М.Лермонтова). 

17. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману (на 

прикладі творів Стендаля або О. де Бальзака за вибором студента).  

18. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса 

(на матеріалі конкретних творів). 

19. Ідейно-художня своєрідність російського реалістичного роману (на 

матеріалі творів Л. Толстого або Ф. Достоєвського). 

20. Поняття про символізм у європейській літературі кінця ХІХ століття та 

його філософсько-естетичні засади. 

21. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. (на матеріалі одного з творів Г. Ібсена, Б. Шоу або 

А. П. Чехова). 

22. Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії, її провідних 

напрямів, течії та художніх здобутків. 

23. Поняття про футуризм, його естетичні засади та експериментаторство у 

царині поезії. 

24. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки 

представників цієї течії (на матеріалі творчості А. Ахматової). 

25. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні 

Ф. Кафки «Перевтілення». 

26. Проблематика роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції 

світової літератури у творі. 

27. Бертольт Брехт: теорія «епічного театру» та її основні положення (на 

прикладі однієї з драм Брехта за вибором студента). 

28. Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової літератури. 

Проблеми вибору в творах Сартра та Камю.  

29. Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Е. Хемінгуея 

«Старий і море». 

30. Латиноамериканський роман. Генеза та особливості поетики. Творчість 

Г. Гарсіа Маркеса. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

При виставленні підсумкової оцінки за комплексний екзамен усі 

складові питання вважаються рівноцінними. Кожен вид роботи оцінюється за 

100-бальним рейтингом. 

Кожен екзаменатор веде протокол оцінювання, робить нотатки 

помилок студента під час відповіді та виставляє оцінку за кожен компонент 

білета. Під час відповіді екзаменатори не зобов’язані вказувати на помилки 

студента, але можуть виправляти ті помилки, які унеможливлюють успішну 

відповідь. Після відповідей студентів державна екзаменаційна комісія 

зводить до середнього арифметичного індивідуальні оцінки кожного члена 

комісії та виводить загальний рейтинг за відповіді на усі три питання. Оцінка 

за іспит є колегіальним рішенням усіх членів на підставі обчислених 

рейтингів. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії 

користуються такими вимогами й критеріями: 

 

Підсумкова 

кількість 

балів 

(max – 100) 

Рейтинг 

ECTS 

 

Критерії оцінювання 

 

90-100 А 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільне 

володіння спеціальною термінологією, послідовний 

виклад матеріал, правильне застосування 

теоретичних знань з усіх фахових дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; уміння розробляти 

методику вирішення дослідницьких проблем, 

використовуючи при цьому новітні досягнення 

мовознавства і літературознавства. 

 

82-89 

 

В 

 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільне 

володіння спеціальною термінологією, матеріал 

викладено послідовно, із застосованням 

теоретичних знань з різних дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; припускається 1-2 

неточності у викладенні матеріалу, які не 

призводять до помилкових висновків і рішень. 

 

75-81 

 

С Відповідь демонструє розкриття основного змісту 

теоретичних питань, володіння навичками 

лінгвістичного й літературознавчого аналізу, вміння 

теоретично обґрунтувати й застосувати набуті 
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знання з мовознавства і літературознавства; 

правильно використовувати професійну 

термінологію, відсутність у відповіді грубих 

помилок; можливі 3-4 неточності у використанні 

спеціальної термінології, несуттєві помилки у 

висновках, узагальненнях, які не спотворюють 

зміст відповіді. 

66-74 Д В основному правильна відповідь на питання, але 

виклад матеріал неповний, не завжди послідовний; 

відчуваються певні труднощі у застосуванні 

теоретичного матеріалу для виконання практичних 

завдань; допущені помилки в застосуванні 

професійної термінології. 

60-65 

 

Е Коротка, схематична, але в основному правильна 

відповідь на питання; виклад матеріалу неповний, 

не завжди послідовний; відчуваються певні 

труднощі у застосуванні теоретичного матеріалу 

для виконання практичних завдань; допущені 

помилки в застосуванні професійної термінології. 

35-59 FX Не розкрито основний зміст теоретичних питань, 

відсутні навички застосування набутих знань для 

виконання практичних завдань; відсутнє володіння 

професійною термінологією; допущені грубі 

помилки в остаточних висновках 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Практика усного та писемного мовлення 

1. Драненко Г. Ф. Français, niveau avancé DALF : Навч.посібник для 

вищ. навч. закл. / Г. Ф. Драненко. – Київ, Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2000. – 

232 с. 

2. Иванченко А. И.  Грамматика французского языка в упражнениях / 

А. И. Иванченко. – СПб.: Каро, 2008. – 320 с. 

3. Мурадова Л. А. Грамматика французского языка / Л. А. Мурадова. – M.: 

Айрис-Пресс, 2008. – 256 с. 

4. Попова И. Н. Грамматика французского языка / И. Н. Попова, 

Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – М.: ООО "Издательство "Нестор 

Академик", 2005. – 480 с. 

5. Рощупкина Е. А. Краткий справочник по грамматике французского языка 

/ Е. А. Рощупкина. – М.: ГИС, 2009. – 240 с. 
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6. Самойлова О. П. Практична граматика французької мови / 

О. П. Самойлова, Є. В. Комірна. – K. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2008. – 

512 с. 

7. Тарасова А. Н. Грамматика современного французского языка / 

А. Н. Тарасова. – М.: ООО "Издательство «Нестор Академик», 2006. – 

528 с. 

8. Харченко Т. Г. Країнознавство Франції. Тексти лекцій для студентів / Т. Г. 

Харченко. – Луганськ : «Альма-матер», 2005. – 77 с. 

9. Харченко Т. Г. Країнознавство Франції. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів / Т. Г. Харченко. – Луганськ : «Альма-

матер», 2005. – 67 с. 

10. Heu Е. Édito : méthode de français. Niveau B2 / E. Heu, J. Mabilat. – Paris : 

Didier, 2015. – 228 p. 

11. Histoire de la France. Des origines à 1789. История Франции. С древнейших 

времён до 1789 года. – СПб: Питер Пресс,1996, – 224 . 

12. Histoire de la France. De 1789 à la fin du XX siecle.  История Франции. С 

древнейших времён до 1789 года. – СПб: Питер Пресс, 1996, – 256 с. 

13. Siréjols E. Grammaire: 450 nouveaux exercices : niveau  intermédiaire / 

E. Sirejols, D. Renaud.– Paris: CLE International, 2002. – 190 p. 

14. Steele R. Civilisation progressive du français. Niveau avancé / R. Steele. – CLE 

international, 2004.  

15. Steele R. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire / R. Steele. 

– CLE international, 2002.  

16. Steele R. Tests d’évaluation: Civilisation progressive du français. Niveau 

intermédiaire. – CLE international, 2004.  

 

Теоретична фонетика 

1. Бурчинский В. Н. Теоретическая фонетика французского языка: уч. 

пособие / В. Н. Бурчинский. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 181 с. 

2. Коростельова Л. І. Практична фонетика французької мови: посіб. для 

студентів ІІ курсу філ. фак. ун-тів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 103 с. 

3. Викулова Л. Г.   Изучаем теорию языка самостоятельно: Материалы для 

самостоятельной работы студентов по теоретическим дисциплинам 

французского языка: Теоретическая фонетика; Лексикология; 

Теоретическая грамматика и др.: уч. пособие для вузов / Л. Г. Викулова, 

Г. М. Костюшкина, Е. Ф. Серебреникова и др. – M.: АСТ Восток-Запад, 

2006. – 128 c. 

4. Рудковська А. Ю. Навчальні завдання з фонетики французької мови / 

А. Ю. Рудковська. – К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 40 с. 
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5. Федоров В. А. Теоретическая фонетика французского языка / В. А. 

Федоров. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2008. – 

62 с. 

 

Теоретична граматика 

1. Васильева Н. М. Французский язык. Теоретическая грамматика. 

Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс (на французском языке) / 

Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. – М.: Высшая школа, 1991. – 299с. 

2. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В. Г. Гак. – М.: 

Добросвет, 2000. – 832 с. 

3. Попович М. М. Теоретична граматика французької мови. Морфологія: 

навчальний посібник для студ. вузів / М. М. Попович . – Чернівці : Букрек, 

2010 . – 287 с.  

4. Теоретична граматика французької мови : навч. посіб. для студ. 4 курсу, 

які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія / Нар. укр. 

акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.-упоряд. І. Л. Ануфрієва]. – Х. : 

Вид-во НУА, 2010. – 60 с. 

 

Лексикологія 

1. Аврамов Г. Г. Lexicologie du français moderne / Г. Г. Аврамов. – Ростов н/Д 

: ПИ ЮФУ, 2009. – 172 с. 

2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. 

– М.: УРСС, 2001. – 416 с.  

3. Лексикологія сучасної французької мови : навч. посіб. для студ. 3 курсу / 

авт.-упоряд. П. В. Джандоєва. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 88 с.  

4. Смущинська І. В. Французька лексикологія. Lexicologie française : навч. 

посіб. / І.В. Смущинська. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – 598 с. 

5. Истомин В. С. Лексикология французского языка / В. С. Истомин. –  

Гродно : ГрГУ, 2008. – 191 с. 

6. Лопатникова Н. Н. Лексикология современного французского языка: Уч. 

для вузов / Н. Н. Лопатникова. – M.: Высш. шк., 2006. – 335 c. 

7. Федорова Л. О. Курс лексикології французької мови : навч. посібник / 

Л. О. Федорова, В. Г. Куликова. – К. : Вид центр КНЛУ, 2003. – 186 с.  

8. Polguère A. Notions de base en lexicologie / A. Polguère. – Montréal: 

Observatoire de Linguistique Sans-Texte, 2001. – 140 p. 

 

Стилістика  

1. Балли Ш. Упражнения по французской стилистике / Ш. Балли. – М.: 

Едиториал УРСС, 2009. – 272 с. 

2. Балли Ш. Французская  стилистика (Traité de stylistique française) / 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/16458/source:default
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Ш. Балли. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 392 с. 

3. Долинин К. А. Интерпретация текста: Французский язык / К. А. Долинин. 

– М.: УРСС, 2010. – 304 с. 

4. Истомин В. С. Стилистика французского языка : Пособие / В. С. Истомин. 

– Гродно: Из-во ГрГУ, 2010. – 107 с. 

5. Станіслав О. В. Stylistique francaise : Cours théorique et pratique : навч. 

посіб. / О. В. Станіслав. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 196 с.  

6. Степанов Ю. С. Французская стилистика / Ю. С. Степанов. Французская 

стилистика. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 360 с. 

7. Khovanskaїa Z. Stylistique française / З. И. Хованская, Л. Л. Дмитриева– 

М. : Высш. шк., 2004. – 415 с. 

8. Smouchtchynska I. Stylistique des figures : les figures : Les tropes / 

I. Smouchtchynska. – Kiev : Centre d’édition et de polygraphie "Université de 

Kiev", 2008. – 206 р.  

9. Smouchtchynska I. Stylistique des figures : les figures non-tropiques / 

I. Smouchtchynska. – Кiev : Logos, 2010. – 312 р.  

 

Зарубіжна література 

1. Библиотека всемирной литературы (БВЛ). – М.: Художественная 

литература: відповідні томи серії № 1 (Литература Античности). 

2. Боннар А. Греческая цивилизация. –М.: Искусство, 1995 (пер. с фр.) 

3. Від античності до класицизму: Хрестоматія. – К.: УАВЗЛ, 2000 

4. Дафніс і Хлоя // Пізній еллінський роман. – Дрогобич: Коло, 2004 (серія 

„Бібліотека античної літератури” (БАЛ) за ред. М.І.Борецького) 

5. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром”як, Ю.І.Ковалів та ін.- 

К.:ВЦ “Академія”,1997. 

6. Лонг. Дафнис и Хлоя.Пер. С.П. Кондратьева.М..1964. 

7. Лосев А.Ф..Мифология греков и римлян / Сост. А.А. Тахо=Годи;общ. Ред. 

А.А.Тахо-Годи и И.И Маханькова.- М.:Мысль,1996.- 975 с 

8. Лукиан. Собрание сочинений. Пер. под ред. Б.Л.Богаевского.Т.1-2. 

М.;Л..1935. 

9. Лукиан Самоситский. Сочинения.Под ред.А.И.Зайцева.Т.1-2.СПб..2001. 

10. Менандр. Комедии.Фрагменты.Изд. подг.В.Н.Ярхо..1982 

11. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т./Гл. ред. С.А.Токарев.- 2-е изд.- 

М.: Сов. Єнциклопедия,1991-1992. Т.1., Т.2. 
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Комплексний екзамен з французької мови та зарубіжної літератури 

 

Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Exprimez votre opinion sur le сontenu de ce fragment. Caractérisez la 

proposition simple et les principes du classement de la proposition simple. 

Висловіть свою думку щодо змісту прочитаного. Загальна характеристика 

простого речення. Поділ простого речення за його складовими. 

 

2.  Comment l’écologie est-elle organisée en France et dans votre pays? Qu’en 

pensez-vous ? Як організована система охорони оточуючого середовища у 

Франції та у Вашій країні? Висловіть власну думку з цього приводу. 

 

3. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 
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