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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни « Практична перша мова і переклад (французька)» 

 

 

 

Курс IІІ 

Спеціальність (спеціалізація) Філологія (мова і література( французька)) 

 

Форма проведення: письмова 

 

Тривалість проведення: 2 акад. год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання: 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, повна 

відповідь на два теоретичні питання, повне виконання практичного 

завдання 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, за 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; наявність суттєвих помилок у виконанні 

практичних завдань, неповне розкриття теоретичних питань. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: ------------------------- 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

1. L’enseignement primaire et secondaire en France et en Ukraine.  

2. Les études supérieures et la formatuin professionnelle en France et en Ukraine. 

3. La ville, la campagne et l’écologie. 

4. La gastronomie française et l’alimentation saine.  

6. Chez le médecin. Les maladies et leur traitement. 

7. La protection sociale en France. 

8. La presse écrite. La télévision. La radio. Internet. 

9.Vivre à la française. 



10. La mondialisation et la consommation. 

11. L’économie et les secteurs d’activité en France et en Ukraine. 

12. La vie citoyenne en France. 

13. Les systèmes politiques. Le gouvernement français. Les partis politiques en France. 

14. Types du sport populaire.Jeux et concours. 

15. La France: les informations générales. 

16. Le tourismeet les voyages. 

17. Les flux migratoires.  

18.Le sport et la santé. 

19.Les conditions de travail et les revendications.  

20. Les activités professionnelles. 
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