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Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення вступних 

іспитів з теорії та практики перекладу з основної іноземної мови (італійської) для 

студентів, які складають вступні іспити за спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - 

італійська (Переклад (італійська)) освітнього ступеня «Магістр». Визначені структура 

та зміст екзаменів, критерії оцінювання та рекомендована література. У програмі 

містяться  варіанти завдань до екзаменів.  

Видання розраховано на викладачів та студентів ОС «Бакалавр». 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Випускники освітнього ступеня «Бакалавр» мають можливість продовжити 

навчання за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.052 Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша – італійська (Переклад (італійська)) на 

вищому рівні для здобуття освітнього ступеня «Магістр».   

Вимогою для вступу на навчання за вищевизначеним ступенем є складання 

двох екзаменів: екзамену з теорії перекладу з основної іноземної мови (італійської)  

та екзамену з практики перекладу з основної іноземної мови (італійської). 

Екзамени мають на меті перевірку й оцінку мовної, комунікативної, 

країнознавчої та перекладацької компетенції студентів, наявності у них знань основ 

теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні перекладу писемного 

тексту. 

Студенти, які складають вступні екзамени за спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.052 романські мови та літератури (переклад включно), перша – 

італійська (Переклад (італійська)) освітнього ступеня «Магістр» повинні володіти 

орфоепічною, лексичною та граматичною нормами основної іноземної та української 

мов, вміти правильно реалізовувати ці норми в різних видах мовленнєвої діяльності 

та в різних комунікативних ситуаціях, володіти практичними знаннями, навичками 

та вміннями, необхідними для роботи перекладача.  

Час на виконання завдань – по 2 академічні години на кожен екзамен. 
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2. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ 

ПЕРЕХРЕСНОГО ВСТУПУ 

Граматичний блок 

1. Articolo determinativo (forme, particolarità dell’uso) 

2. Larticolo indeterminativo (forme, particolarità dell’uso) 

3. Nome (generi, forme, numeri, eccezioni) 

4. Alterazione (desinenze, significati) 

5. Aggettivo (generi, numeri, forme di base) 

6. Verbo (coniugazioni)  

7. Tempi verbali dell’indicativo  

8. Tempi verbali del congiuntivo  

9. Modo imperativo  

10. Modo condizionale  

11. Avverbio (forme, formazione) 

12. Uso delle particelle ci / vi 

13. Uso della particella ne 

14. Gerundio (formazione, particolarità dell’uso) 

15. Participio (formazione, particolarità dell’uso) 

16. Infinito (formazione, particolarità dell’uso) 

 

Комунікативний блок 

1. Si presenti 

2. Il mondo di lavoro 

3. La città del mio sogno 

4. Tempo libero. I miei hobbi 

5. La mia giornata 

6. Il ruolo dell’Internet nella mia vita 

7. Moda e stile. Come sono le persone di stile secondo la mia oppinione 

8. Dieta mediterranea 

9. Paese che vai, gente che trovi 

10.  La situazione economica attuale 

11. La situazione politica attuale 

12. La situazione ambientale attuale 

13.  Il sistema dell’istruzione ucraino 

14. Il sistema dell’istruzione italiano 

15. Il sistema sanitario in Ucraina e Italia. Differenze e prospettive 

16. L’arte nella vita moderna 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ СПІВБЕСІДІ 

Для співбесіди пропонується одне з 16 питань з граматичного блоку та одна із 

запропонованих комунікативних тем, яка має бути висвітлена італійською мовою. 

Відмітка «склав» ставиться, якщо абітурієнт ґрунтовно й повно викладає 

теоретичний матеріал, дає правильне визначення мовних понять; демонструє повне 

розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, дібрані 

самостійно; не допускає мовленнєвих помилок. 

Відмітка «не склав» ставиться якщо абітурієнт демонструє незнання більшої 

частини вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні 

визначень і правил помилки, що спотворюють їх зміст. 
 

3. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ З 

ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) 

 

Екзамен з теорії перекладу з основної іноземної мови (італійської) передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на ОС «Магістр». 

Той, хто складає тест, повинен продемонструвати: 

 знання значення перекладу як суспільного явища; 

 знання історичну еволюцію перекладацької діяльності; 

 знання функціональних, смислових та структурних аспектів комунікативної 

рівноцінності; 

 знання видів та прийомів перекладу; 

 знання понять еквівалентності та адекватності перекладу; 

 знання практичних аспектів перекладу. 

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ 

ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) НА ОС 

«МАГІСТР» 
 

1. Поняття перекладу 

2. Поняття тлумачення 

3. Відмінність між перекладом і тлумаченням 

4. Передумови появи перекладу  

5. Роль тлумача в історії  

6. Фахова відмінність перекладача і тлумача  

7. Поняття адекватності й еквівалентності в перекладознавстві  

8. Вільний переклад та сфери його використання  

9. Буквальний переклад 

10. Види тлумачення 

11. Синхронний переклад 

12. Послідовний переклад  

13. Переклад-нашіптування  
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14. Переклад з аркуша  

15. Переклад реалій 

16. Переклад власних назв 

17. Види перекладу  

18. Скорочений переклад  

19. Повний переклад 

20. Адаптований переклад 

21. Реферативний переклад 

22. Анотаційний переклад 

23. Процес тлумачення за Якобсоном 

24. Відносини між мовою, культурою і перекладом 

25. Перекладацький скоропис 

26. Рівні еквівалентності за Комісаровим 

27. Переклад фразеологізмів 

28. Мовні одиниці й одиниці перекладу  

5. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 

З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) НА ОС «МАГІСТР» 

ВАРІАНТ 1 

1.  Оберіть правильну відповідь:  
1. Слово “interprete” походить з: 

а) латини 

b) грецької; 

c) санскриту. 

 

2. З перелічених пунктів усний перекладач (особливо синхроніст) часто 

змушений використовувати мовну компресію через: 

а) швидкий темп мови оратора; 

b) обмеження швидкості мовного та мисленнєвого процесу перекладача; 

c) недоцільність з точки зору сприйняття перекладу. 

 

3. В Римській імперії перекладача: 

а) не поважали; 

b) вважали його професію дуже престижною; 

c) відносили до найнижчого прошарку суспільства. 

 

4. Важливими факторами, що дали поштовх розвитку перекладознавства були: 

а) досягнення комп’ютерної техніки та поширення Інтернету; 

b) світові геополітичні процеси та розвиток мовознавства; 

c) політичні відносини між державами. 
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5. З перерахованих пунктів, які фактори ускладнюють процес вибору слова з 

двомовного словника: 

а) антонімія;  

b) омонімія та полісемія; 

c) синонімія. 

 

6. Лексико-семантична заміна мовної одиниці, яка має більш вузьке значення 

одиницею з більш широким значенням – це: 

а) конкретизація; 

b) генералізація; 

c) модуляція. 

 

7. Переклад коли перекладач, слухаючи мову оратора практично одночасно (з 

невеликим відставанням 2-3 секунди) перекладає називається: 

а) нашіптування; 

b) синхронний переклад; 

c) послідовний переклад. 

 

8. Вільний переклад допускає: 

а) порушення змістової складової тексту; 

b) дотримання мовних норм; 

c) власну інтерпретацію авторського задуму. 

 

9. Буквальний переклад є: 

а) завжди неадекватним; 

b) завжди адекватним; 

c) завжди нееквівалентним. 

 

10.  Вільний переклад неможна використовувати при перекладі: 

а) розмовної мови; 

b) листування; 

c) офіційної мови. 

 

11.  Переклад в нефіксованій формі – це: 

а) усний переклад; 

b) вільний переклад; 

c) буквальний переклад. 

 

12.  Автором теорії рівнів еквівалентності перекладу є: 

а) В. Комісаров; 

b) Р. Якобсон; 

c) Ю. Найда. 
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13.  Спосіб перекладу, коли змістові елементи втрачені при перекладі 

передаються іншими засобами: 

а) компресія; 

b) конкретизація; 

c) компенсація. 

 

14.  Мінімальною одиницею перекладацького процесу є: 

a) слово 

b) словосполучення 

c) речення 

 

15.  Найбільша кількість труднощів виникає при перекладі: 

a) медійних текстів; 

b) художньої літератури; 

c) офіційного листування. 

2. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням  

 

1. Транслят  

 

а. визначає міру еквівалентності тексту 

перекладу тексту оригіналу  

2. Денотат  

 

б. наука, що вивчає різні системи знаків, їх 

особливості, функціонування і розвиток  

3. Функція мовного твору 

 

в. мотив, комунікативний намір, мета, умова, 

внутрішній психологічний стан поєднуються у 

свідомості людини в єдину структур яка 

називається 

4. Семіотика  

 

г. текст отриманий в результаті перекладу 

5. Комунікативне завдання 

 

д. певний комунікативний ефект в отримувача 

повідомлення після проникнення його у сенс 

висловлювання 

6. Ступінь збереження 

інваріанта  

 

е. елемент реальної дійсності, що 

відображається в знаках мови 
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7. Перекладацька 

транскрипція  

 

є. мінімальна частина тексту оригіналу, яка 

робить певне слово однозначним, тобто виражає 

тільки одне поняття 

8. Транслітерація 

 

ж. найменша мовна одиниця в тексті мови 

оригіналу, яка має відповідник в тексті на мові 

перекладу 

9. Одиниця перекладу з. формальне пофонемне відтворення вихідної 

лексичної одиниці за допомогою фонем мови 

перекладу  

10. Контекст и. формальне, побуквенне відтворення вихідної 

лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови 

перекладу 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ 

ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) 

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 100. 

Згідно цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають 

від 0 до 99 балів демонструють низький рівень володіння предметом; від 100 

до 139 – нижче середнього, від 140 до 179 – середній, від 180 до 200 – 

високий рівень володіння предметом. 

Відмінно – 180-200 балів; 

Добре – 140-179 балів; 

Задовільно – 100-139 балів; 

Незадовільно – 0-99 балів. 

 

 

№ з/п Критерії оцінювання  Бали 

1.   40 тестових питань, що оцінюються 4 балами за 

кожну правильну відповідь 
160 

2.  10 питань, що оцінюються 4 балами за кожну 

правильну відповідь 
40 
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7. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З 

ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) 

 

Екзамен з практики перекладу з основної (італійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на  ОС «Магістр». 

Той, хто складає вступний тест, повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, систему знань про мову взагалі, 

тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з основ стилістики 

іншомовного тексту; 

 мовленнєву компетентність, яка передбачає володіння способами формування 

та формулювання думок на іноземній мові, реалізації мовної норми у різних видах 

мовленнєвої діяльності, комунікативних ситуаціях і сферах спілкування; 

 вміння та навички користування базовим словником в обсязі програмних 

вимог (близько 4900-5000 лексичних одиниць) та вживати їх в усній та письмовій 

формах у продуктивній та рецептивній видах мовленнєвої діяльності; 

 вміння письмового перекладу з суспільно-культурної, суспільно-політичної 

тематики; 

 вміння письмового художнього перекладу. 

 

8. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) НА ОС 

«МАГІСТР» 

Тексти для перекладу в обсязі 1000 друкованих одиниць взяті з щоденних 

італійських та українських видань (L’espesso, La Repubblica, La stampa, Il corriere 

della sera, Українська правда, кореспондент, Дзеркало тижня, ТСН новини). 

Перевага надається рубрикам: зарубіжжя, культура, наука і технології, суспільство. 
 

1. Виконайте письмовий переклад з української мови на італійську тексту 

суспільно-культурної тематики обсягом 1000 друкованих одиниць: 

Варіант 1 

РОДИЧІ КЕНТАВРІВ І СИРЕН 
9 лютого вперше за роки незалежності в Україні відкрилася найбільша 

ретроспективна виставка однієї з найгеніальніших вітчизняних художниць ХХ 

століття — Марії Примаченко. 

Світ Марії Примаченко – передовсім міфологічно-зоологічний. Однак, про яку 

міфологію йдеться? 

Якщо "києво-поліську" – то навряд чи знайдемо відповідників її звірині у 

вишивці, ткацтві, декоративних розписах інтер’єрів будівель цього регіону.  

Можливо, "райські птахи" з їх павичевими хвостами на рушниках віддалено 

нагадують її летючі фантазми. 

Якщо "прадавньо-українську" – то у відомих нині реконструкціях слов'янського 

пантеону поганської епохи жодних биків з місяцем замість рогів також не 

http://life.pravda.com.ua/culture/2016/01/28/207351/
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зустрінемо. І навіть якщо згадати тератологічну плетінку буквиць у книгах княжої 

доби, наших середньовічних "бестіаріїв" – і тут порівнянь буде не аж так густо, щоб 

стверджувати про впізнаваний зв’язок. 

А якщо зазирнути за поясненням углиб, до античності? 

Навряд чи Марія Примаченко у дівоцтві, яке припало на 30-ті роки минулого 

століття, читала "Міфи Давньої Греції". Однак, підозрюю, щось про химер, 

кентаврів і сфінксів таки чула. 

Інакше складно пояснити, як вперто тоді, у київських лаврських майстернях, на 

листках альбомного формату вона створювала образи істот, у яких поєднуються дві-

три природи. Вже тоді, поборовши наслідки поліомієліту, вона здебільшого 

фантазувала про дивовижний симбіоз, де "тваринне" обрамлене "рослинним" і 

створює сильний фантастичний характер. Вже тоді її звірі були не надто 

миролюбними.  

 

2. Виконайте письмовий художній переклад з італійської мови на українську 

тексту обсягом 1000 друкованих одиниць: 

 

Варіант 1 
Le sembrò di soffocare: il cuore le si gonfiò, duro come una pietra; le fece male. Si 

alzò per poter respirare meglio, risalì e riprese il lume; e tenendolo alto si guardò attorno 

nella sua cameretta nuda, dove il solo letto di legno e un armadio tarlato si tenevano 

compagnia come due vecchi amici. 

Era una camera di serva, la sua: ella non aveva mai preteso di mutar sorte, 

contentandosi della ricchezza ch'era per lei l'esser madre del suo Paulo. 

Passò nella camera di lui: bianca, col piccolo letto verginale, un tempo questa 

cameretta era ordinata e semplice come quella d'una fanciulla: egli amava la quiete, il 

silenzio, l'ordine, e teneva sempre i fiori sul tavolino da studio, davanti alla finestra; da 

qualche tempo però non si curava più di nulla; lasciava i cassetti aperti, i libri sulle sedie, e 

anche per terra. 

Dall'acqua con cui s'era lavato prima di uscire, esalava un forte profumo di rosa: una 

veste di lui stava buttata lunga distesa per terra come un'ombra: l'ombra di lui caduto. 

Quell'odore, quell'ombra, scossero di nuovo la madre dal suo avvilimento; sollevò 

con sdegno la veste caduta, e sentì di aver tanta forza da sollevare così anche lui. Poi mise 

un po' d'ordine nella camera, camminando forte senza più darsi pena di smorzare il rumore 

delle sue scarpe da contadino. Riaccostò al tavolino la sedia di cuoio ov'egli sedeva per 

studiare, e ne sbatté i piedi sul pavimento come per ordinarle di star lì e prometterle che 

egli sarebbe tornato presto al suo posto: poi guardò verso il piccolo specchio appeso 

accanto alla finestra... 
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9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) 

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 100. 

Згідно цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають 

від 0 до 99 балів демонструють низький рівень володіння предметом; від 100 

до 139 – нижче середнього, від 140 до 179 – середній, від 180 до 200 – 

високий рівень володіння предметом. 

Відмінно – 180-200 балів; 

Добре – 140-179 балів; 

Задовільно – 100-139 балів; 

Незадовільно – 0-99 балів. 

 

№ з/п Критерії оцінювання Бали 

1. Письмовий переклад суспільно-політичного тексту з 

української мови на італійську, що оцінюється 

наступним чином: 

- 25 балів – правильний вибір лексичних одиниць; 

- 25 балів – правильна та чітка граматична будова 

речень ; 

- 25 балів – правильно відтворена синтаксична 

структура речень;  

- 25 балів – правильна передача змісту повідомлення; 

100 

2. Письмовий переклад суспільно-політичного тексту з 

італійської мови на українську, що оцінюється 

наступним чином: 

- 25 балів – правильний вибір лексичних одиниць; 

- 25 балів – правильна та чітка граматична будова 

речень ; 

- 25 балів – правильно відтворена синтаксична 

структура речень;  

- 25 балів – правильна передача змісту повідомлення; 

100 
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