ВСТУП
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за
освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з Іноземної мови
(французька мова) для всіх спеціальностей відбувається відповідно до
«Правил прийому до Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2018 році» у формі
індивідуального письмового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія, склад
якої затверджується наказом ректора Університету.
До іспиту входять питання за темами:
1. Іменник.
13. Інфінітив.
2. Артикль.
14. Умовний спосіб.
3. Прикметник.
15. Дієприкметник.
4. Займенник.
16. Gérondif.
5. Числівник.
17. Складне речення.
6. Прислівник.
18. Означальне речення.
7. Дієслово.
19. Складнопідрядне речення.
8. Дієслова être і avoir.
9. Неособові форми дієслова.
10. Службові слова.
11. Просте речення.
12. Пряма і непряма мова.
Перелік питань за темами наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результат іспиту з іноземної мови визначається за шкалою від 100 до
200 балів.
2. Вступний іспит з іноземної мови проводиться за тестами, які містять 100
завдань.
3. Тести складені у 20 варіантах. На виконання тесту абітурієнтові
надається 60 хв.
4. За кожне правильно виконане завдання абітурієнт отримує 1 бал.
5. Мінімальна кількість балів за вступне випробування, визначених за
шкалою, зазначеною в п.1, з якими вступник допускається до у часті у
конкурсі, складає 120 балів.
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1. Іменник. Категорії числа й відмінок: форми й основні випадки
вживання.
2. Артикль. Артикль означений, неозначений і нульовий; форми, значення
й основні випадки вживання.
3. Прикметник. Категорія ступенів порівняння: значення, форми і
вживання (основні випадки).
4. Займенник. Класифікація займенників. Особливості значення,
граматичної характеристики й вживання займенників різних розрядів.
Займенники sois, y, en. Займенник le нейтральний.
5. Числівник. Числівники прості, складні. Числівники кількісні,
порядкові й дробові.
6. Прислівник. Класифікація прислівників. Особливості значення,
граматичної характеристики й вживання прислівників різних груп.
7. Дієслово. Система граматичних категорій. Значення й основні випадки
вживання форм дійсного способу Іndicatif/ présent, imparfait, passé simple, futur
simple, passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur. Наказовий
спосіб: значення, форми, вживання.
8. Дієслова être і avoir : загальний огляд значень, форм, функцій.
Зворотні дієслова, їх відмінювання.
9. Неособові форми дієслова. Інфінітив. Інфінітив у синтаксичних
функціях підмету, предикатива, означення.
10. Службові слова. Основні прийменники, основні сурядні й підрядні
союзи.
11. Просте речення. Речення оповідальне, окличне, питальне, спонукальне
й негативно-питальне. Речення зі зворотом il y a, особливості вживання.
Речення зі зворотами c'est, ce sont. Місце в реченні другорядних членів.
12. Пряма і непряма мова. Правила перекладу в непряму мову речень
різних типів.
13. Інфінітив граматичні категорії й форми. граматичні категорії й форми.
Використання в якості verbe, nom, attribut.
14. Умовний спосіб. Conditionnel présent, conditionnel passé.
15. Дієприкметник. Загальний огляд.
16. Gérondif. Загальний огляд граматичних категорій і форм. Основні
синтаксичні функції Gérondif.
17. Складне речення. Речення складносурядне і складнопідрядне.
Загальний огляд.
18. Означальне речення. Головні і другорядні члени речення, виражені
неособовими формами чи дієслівними оборотами. Відособлені члени речення.
Вставні слова і вставні речення. Члени речення, виражені інфінітивом.
19. Складнопідрядне речення Підрядне речення: підметове, предикативне,
додаткове.
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