
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра  романської філології та порівняльно-історичного мовознавства  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» 

Курс І 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація: 035.04 Романські мови та літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література ( французька) 

 

 

Форма проведення: письмова(контрольне тестування (40 тестових завдань) та 

твір на задану тему (200 слів). 

 

Тривалість проведення: 1 година. 

 

Максимальна кількість балів: 40 балів (20 балів за граматичний тест, який 

складається з 40 речень) і 20 балів за твір (лист, стаття) на задану тему, який 

повинен налічувати приблизно 200 слів. 

 

Відповідно екзаменаційна оцінка містить дві складові: 

І завдання: 20 балів  

 

ІІ завдання: 20 балів 

Критерії оцінювання  

 

Критерії оцінювання першого завдання (максимальна кількість балів: 20) 

 

За кожне правильне рішення граматичного тесту можна отримати 0,5 балів, за 

неправильне рішення знімається 0,5 балів. 

 

Критерії оцінювання другого завдання (максимальна кількість балів: 20) 

 

1. За повне розкриття теми можна отримати 10 балів (5 балів за зміст і 5 

балів за форму). 

2. За кожну лексичну, стилістичну чи незначну граматичну помилку 

знімається 0,5 балів. За грубу граматичну помилку знімається 1 бал. 

 

Підсумкова кількість балів за іспит (максимум 100 балів), з яких максимум 

60 балів за практичні заняття та модульні роботи та максимум  40 балів 

за екзаменаційний тест. 

 

 

 

 

 



Орієнтовний перелік граматичних тем до тесту 

з курсу «Практика усного та писемного мовлення» 

 

 

1.Présent de l'indicatif .  

2. Impératif . Place des COD et COI pronoms. 

3. Ordre des mots dans la proposition affirmative et interrogative. Place des 

COD et COI pronoms. 

 4. Adjectifs et pronoms possessifs. Adjectifs indéfinis. 

5. Emploi des articles définis et indéfinis, non-emploi des articles 

6.Futur immédiat et Passé immédiat. 

7. Futur simple, emploi des temps après si de condition 

8. Passé composé, imparfait 

9. Conditionnel présent. 

10 . Subjonctif présent . 
 

 
 Орієнтовний перелік тем до другого завдання 

з курсу «Практика усного та писемного мовлення» 

 

 

1. Décrire une personne (le physique et le caractère) 

2. Ville du futur 

3. Les médias (mon journal ou magazine préféré).  

4. Visite au théâtre ou au cinéma  

5. Mes acteurs français préférés du théâtre ou du cinéma 

6. Mon chanteur français préféré. 

7. Mon sport préféré. 

8. Fêtes en France. 

9. Visite chez le médecin 

10. Internet, réseaux sociaux 
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Екзаменатор          _____________ викладач Солом’янюк Л.Й. 

 

 


