
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Голова приймальної комісії 

______________К.В.Балабанов 

ПРОГРАМА 
співбесіди з італійської мови для студентів, які переводяться або 

поновлюються, або вступають для отримання другої вищої освіти, 
паралельне навчання на спеціальність 014.02 «Мова і література 

(італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

Затверджено: 

на засіданні Вченої ради 

факультету іноземних мов. 

протокол № 6 від 20.02.2019 

Затверджено: 

на засіданні Вченої ради МДУ 

протокол № 8  від 28.03.2019 

 МАРІУПОЛЬ – 2019 



2 

УДК [811.131.1] (079) 

ББК 81.2Іта я727 

Програма співбесіди з італійської мови для студентів, які переводяться або 

поновлюються, або вступають для отримання другої вищої освіти, 

паралельне навчання на спеціальність 014.02 «Мова і література 

(італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр»: програма та методичні 

рекомендації / за ред. ст. викл. Л. Д. Ципоренко – Маріуполь: МДУ, 2019. – 12 с. 

Укладачі: 

Ципоренко Л.Д., ст. викл. кафедри італійської філології МДУ, 

Поклад Т.М., ас. кафедри італійської філології МДУ 

Рецензент: 

Мараховська Н. В., доц. кафедри італійської філології МДУ 

Затверджено на засіданні кафедри італійської філології Маріупольського 

державного університету. Протокол № 8 від 19.02.2019 р. 

Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення 

співбесіди з італійської мови для студентів, які переводяться або поновлюються, 

або вступають для отримання другої вищої освіти, паралельне навчання на 

спеціальність 014.02 «Мова і література (італійська)» освітнього ступеня 

«Бакалавр». Визначені структура та зміст співбесіди, критерії оцінювання та 

рекомендована література. У програмах містяться орієнтовні завдання до 

співбесіди. 

Видання розраховано на викладачів та студентів освітнього ступеня 

«Бакалавр». 

© Кафедра італійської 

філології  

© МДУ, 2019 



 

3 

 

Зміст 

Розділ 1……………………………………………………………………….. 4 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться, 

або вступають для отримання другої вищої освіти, паралельне навчання 

на другий курс факультету іноземних мов за спеціальністю 014.02 «Мова 

і література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр»………………… 

4 

1.1. Цілі та завдання…………………………………………………………… 4 

1.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної 

мови……………………………………………………………………………... 

4 

Розділ 2…………………………………………………………………………. 6 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться 

на третій курс факультету іноземних мов за спеціальністю 014.02 «Мова і 

література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр»…………………… 

6 

2.1. Цілі та завдання…………………………………………………………… 6 

2.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної 

мови…………………………………………………………………………….. 

6 

Розділ 3…………………………………………………………………………. 8 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться 

на четвертий курс факультету іноземних мов за спеціальністю 014.02 

«Мова і література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр»…………. 

8 

3.1. Цілі та завдання…………………………………………………………… 8 

3.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної 

мови……………………………………………………………………………... 

8 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок з основної іноземної мови 

(італійської)……………………………………………………………………. 

10 

Рекомендована література…………………………………………………….. 11 

 

 

 



 

4 

 

Розділ 1 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться, або 

вступають для отримання другої вищої освіти, паралельне навчання на 

другий курс факультету іноземних мов за спеціальністю 014.02 «Мова і 

література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

1.1. Цілі та завдання  

 

Студенти що поновлюються або переводяться, або вступають для 

отримання другої вищої освіти, паралельне навчання на 2 курс спеціальності 

014.02 «Мова і література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр» повинні 

володіти уміннями та навичками чотирьох видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма для здійснення 

іншомовного спілкування в типових життєвих ситуаціях, умінням застосування 

знань та навичок на практиці (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи 

фактам, переклад з рідної мови на італійську та навпаки, постановка питань усіх 

типів до текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання 

лексичних одиниць активного словника, написання творів за запропонованими 

темами), розуміти та продукувати іншомовний вислів відповідно до умов мовної 

комунікації. 

 

1.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної 

мови 

 

Перелік тем для співбесіди 

- з граматики італійської мови 

1. Іменник. Загальна характеристика іменника. Загальна характеристика 

іменника (категорія роду, числа) Іменники із закінченням  - co, -go, - ca, - 

ga. 

2. Прикметник. Загальна характеристика. Граматичні категорії    

прикметників. Місце прикметника у ролі означення. Прикметники із 

закінченням –co, -go, -ca, - ga.  

3. Артикль. Означений та неозначений артикль. Граматична функція 

артикля. 

4. Вживання артикля. Articolo partitivo. 

5. Присвійні прикметники.  

6. Вказівні прикметники questo e quello. 

7. Займенник. Особові займенники, їх вживання. 

8. Присвійні займенники. 

9. Питальні займенники.  

10. Вказівні займенники. 

11. Неозначені займенники. 



 

5 

 

12. Загальна характеристика дієслова.. Дієвідмінювання та вживання дієслів 

avere ed essere. 

13. Дієвідмінювання дієслів І, ІІ та ІІІ дієвідмін у теперішньому часі. 

14. Дієвідмінювання неправильних дієслів у теперішньому часі. 

15. Зворот c’è/ ci sono. 

16. Кількісні числівники від 0 до 1000000. 

17. Утворення та вживання порядкових числівників від 1 до 1000000. 

18. Ступені порівняння прикметників. 

19. Утворення прислівників від прикметників. 

20. Ступені порівняння прислівників. 

21. Дієвідмінювання дієслів пасивного стану І, ІІ та ІІІ дієвідміни у 

теперішньому часі. 

22. Минулий недоконаний час дієслів активної форми. 

23. Минулий час доконаного виду дієслів активного стану І, ІІ та ІІІ 

дієвідміни. 

24. Майбутній час дієслів активного стану І, ІІ та ІІІ дієвідміни. 

25. Особові займенники у ролі прямого та непрямого додатку. 

26. Дієвідмінювання дієслів І, ІІ, та ІІІ дієвідміни у Passato remoto. 

27. Речення. Просте непоширене та поширене  речення. 

28. Питальні речення. 

29. Заперечні речення. 

 

- з усного мовлення 

1. Знайомство 

2. Навчання 

3. Родина 

4. Тіло людини  

5. Одяг 

6. Мій робочий день 

7. Мій друг. 

8. Пори року. 

9. Італія. 

10. Мій будинок. 

 

Структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної мови 

1. Питання з граматики італійської мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Розділ 2 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться 

на третій курс факультету іноземних мов за спеціальністю 014.02 «Мова і 

література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

2.1. Цілі та завдання  

 

Студенти що поновлюються або переводяться, на 3 курс спеціальності 

014.02 «Мова і література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр» повинні 

володіти уміннями та навичками чотирьох видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма для здійснення 

іншомовного спілкування в типових життєвих ситуаціях, умінням застосування 

знань та навичок на практиці (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи 

фактам, переклад з рідної мови на італійську та навпаки, постановка питань усіх 

типів до текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання 

лексичних одиниць активного словника, написання творів за запропонованими 

темами), розуміти та продукувати іншомовний вислів відповідно до умов мовної 

комунікації. 

 

2.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної 

мови 

 

Перелік тем для співбесіди 

- з граматики італійської мови 

1. Частки ci, vi, ne. 

2. Дієвідмінювання дієслів  І, ІІ, та ІІІ дієвідміни у Passato remoto. 

3. Утворення та вживання Trapassato remoto na Trapassato prossimo. 

4. Наказовий спосіб дієслів. 

5. Infinito. 

6. Accusativo con l’Infinito. 

7. Participio. 

8. Gerundio 

9. Речення. Просте непоширене та поширене речення. 

10. Modo condizionale. 

11. Modo congiuntivo. 

12.  Узгодження часових дієслівних форм у складних реченнях.  

13. Пряма та непряма мова. 
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- з усного мовлення 

1. Професії 

2. Подорожі 

3. Італія (географічне положення, політична система) 

4. Рим – столиця Італії 

5. Україна (географічне положення, політична система) 

6. Київ – столиця України 

7. Маріуполь – туристичне місто 

8. Навчання в університеті 

9. Рецепт улюбленої страви  

10. Правила здорового харчування 

 

Структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної мови 

 

1. Питання з граматики італійської мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Розділ 3 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться 

на четвертий курс факультету іноземних мов за спеціальністю 014.02 «Мова 

і література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

3.1. Цілі та завдання  

 

Студенти що поновлюються або переводяться, на 4 курс спеціальності  

014.02 «Мова і література (італійська)» освітнього ступеня «Бакалавр»  повинні 

володіти уміннями та навичками чотирьох видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма для здійснення 

іншомовного спілкування в типових життєвих ситуаціях, умінням застосування 

знань та навичок на практиці (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи 

фактам, переклад з рідної мови на італійську та навпаки, постановка питань усіх 

типів до текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання 

лексичних одиниць активного словника, написання творів за запропонованими 

темами), розуміти та продуктувати іншомовний вислів відповідно до умов 

мовної комунікації. 

 

3.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної 

мови 

 

Перелік тем для співбесіди 

- з граматики італійської мови 

1. Alterazione (desinenze, significati) 

2. Formazione degli avverbi 

3. Formazione dei verbi  

4.  Periodo ipotetico 

5. Concordanza dei tempi del congiuntivo 

6. Concordanza dei tempi dell’indicativo 

7. Discorso diretto e indiretto (trasformazioni non temporali) 

8. Complemento di causa  

9. Complemento di luogo  

10. Complemento di modo 

11. Complemento di tempo 

12. Complemento concessivo 

  

- з усного мовлення 

1. Сучасні міграційні процеси 

2. Ars longa bita bresis 
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3. Спорт у сучасному житті 

4. Батьки і діти 

5. Злочин та покарання 

6. Біотехнології і харчування 

7. Расизм та ксенофобія 

8. Сучасна жінка 

9. Людина та навколишнє середовище  

10.  Проблеми країн, що розвиваються  

 

 

Структура співбесіди з італійської мови як основної іноземної мови 

 

1. Питання з граматики італійської мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Критерії оцінювання знань, умінь та навичок з основної іноземної мови 

(італійської)  

(від 0 до 100 балів, прохідний бал – 25) 

 

 

100- 80 - «Відмінно» – відповідь логічно оформлена, глибоке знання питань 

програмного матеріалу теоретичних дисциплін, повна відповідність 

висловлювання темі, логічна побудова мовлення, повне розкриття теми, 

вживання різноманітних мовних засобів, відповідність обсягу висловлювання 

вимогам програми, наведення прикладів щодо аналізованих граматичних явищ, 

оперування відповідною термінологією, правильна відповідь на додаткові 

запитання екзаменатора, володіння фонетичним, лексичним і граматичним 

матеріалом курсу в повному обсязі. 

79-60 - «Добре» - відповідь логічно оформлена, чітке орієнтування в 

питаннях програмного матеріалу навчально-теоретичних дисциплін, повна 

відповідність висловлювання темі, досить повне розкриття теми, дещо менший 

обсяг висловлювання, оперування відповідно термінологією, правильна (або з 

деякими недоліками) відповідь на додаткові запитання, володіння фонетичним, 

лексичним і граматичним матеріалом курсу, наявність несуттєвих помилок. 

59-25 - «Задовільно» - відповідь є не досить логічною та оформленою, 

недостатнє орієнтування в питаннях програмного матеріалу технічних 

дисциплін, відповідність висловлювання темі та логічна побудова 

висловлювання, але неповне розкриття теми й вживання одноманітних мовних 

засобів, мінімально достатній обсяг висловлювання, темп мовлення 

сповільнений, некоректне вживання лексико-граматичних структур, нечітка, 

неточна відповідь на додаткові запитання, наявність мовних помилок, 

недостатнє володіння фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом курсу. 

24-0 - «Незадовільно» - відповідь є нелогічною, непослідовною, слабке 

(незадовільне) орієнтування в питання теоретичних дисциплін, невміння 

оперувати термінологією, неповна відповідність висловлювання темі, 

відсутність логічності  в побудові мовлення, не розкриття теми, обмеженість 

уживання мовних засобів, обсяг висловлювання недостатній, темп мовлення 

сповільнений, неправильна відповідь на додаткові запитання екзаменатора або її 

відсутність взагалі, володіння фонетичним, лексичним і граматичним 

матеріалом курсу в обсязі нижче 25%, наявність значної кількості мовних 

помилок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Рекомендована література 

1. Алисова Т.Б., Черданцева Т.З. Итальянский язык. Грамматический очерк, 

литературные тексты с комментариями и словарем / Т.Б. Алисова, 

Т.З. Черданцева. – М., 1962. – 206 с. 

2. Буэно Т. Современный итальянский язык. Практикум по грамматике./ 

Т. Буэно – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 445 с. 

3. Грейзбард Л. И. Основы итальянского языка. / Л. И. Грейзбард. – М.: 

«Филоматис», 2004. – 250 с. 

4. Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка. / 

Ю. А. Добровольская. – М.: Цитадель, 2001. – 560с. 

5. Лидина Л. И. Итальянский язык. Второй этап обучения. Учебное пособие 

для ВУЗов./ Л. И. Лидина. – М.:РАО, 2001. – 400 с. 

6. Навчальний посібник з аспекту «Граматика італійської мови» для 

студентів ІІ курсу ОКР «Бакалавр» спеціальності «Мова та література 

(італійська)» / уклад.: Л. Д. Ципоренко, Д. В. Скрипнік. – Маріуполь, 2013. 

– 179 с. 

7. Навчальний посібник з аспекту «Граматика італійської мови» для 

студентів ІІ курсу ОКР «Бакалавр» спеціальності «Мова та література 

(італійська)» / уклад.: Л. Д. Ципоренко, Д. В. Скрипнік. – Маріуполь, 2013. 

– 179 с. 

8. Навчальний посібник з практики усного і письмового мовлення для 

студентів І-ІІ курсу ОКР "Бакалавр" спеціальності «Мова та література 

(італійська)» / уклад. Л. Д. Ципоренко. – Маріуполь, 2015. – 123 с. 

9. Навчально-методичний посібник з теоретичної фонетики основної 

іноземної мови для ІІ курсу ОР «Бакалавр» спеціальності «Мова та 

література (італійська)» / уклад. Л. Д. Ципоренко. – Маріуполь, 2015. – 

97 с. 

10.Петрова Л. А. Практическая граматика итальянского языка: учебник / 

Л. А. Петрова. – 3-е изд., испр., доп. – М.: Астрель, АСТ: Люкс, 2005. – 

224 с. 

11.Практикум з аспекту «Аудіювання» для студентів ІІ курсу ОКР "Бакалавр" 

спеціальності «Мова та література (італійська)»/ уклад. О. С. Гавенко. – 

Маріуполь : МДУ, 2014. – 48 с. 

12.Практикум з аспекту «Домашнє читання» (для студентів ІІ курсу ОКР 

«Бакалавр» спеціальності «Мова та література (італійська)»): навч. 

посібник. Ч. 1 / уклад. О. С. Гавенко. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 60 с. 

13.Рудницька Г. В. Лексикологія сучасної італійської мови: навч.-метод. 

посібник / Г. В. Рудницька. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 125 с. 

14.Рыжак Е.А.. Италия на ладони / Е.А. Рыжак. – Астрель, Москва, 2010. – 

255 с. 

15.Тестовий контроль мовленнєвої компетенції у читанні (для студентів ІІ, 

ІІІ, ІV курсів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Мова та література 



 

12 

 

(італійська)») / уклад.: Л. Д. Ципоренко, Д. В. Скрипнік. – Маріуполь : 

МДУ, 2014. – 175 с. 

16.Черданцева Т. З. Итальянский язык. / Т. З. Черданцева. – М.:ЧеРоб, 2004. – 

224 с.  

17.Чигридова Н. Ю. Практический курс итальянского языка./ 

Н. Ю. Чигридова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 344 с. 

18.Ямпольская А. В. 60 тем по итальянскому языку./ А. В. Ямпольская, 

В. В. Медведева. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 256 с. 

19.Aprile G. Italiano per modo di dire / G. Aprile. – Firenze: Alma Edizioni, 2005. 

– 292 p. 

20.Chiuchiu А. Grammatica Italiana per Stranieri. Corso multimediale di lingua e 

civiltà / A. Chiuchiu. – Perugia: Edizioni Guerra, 2007. – 556 p. 

21.Dardano B. Grammatica italiana /B. Dardano. – Milano, 1993. – 230 p. 

22.Dardano M.,Trifone P. Grammatica italiana / M. Dardano, P. Trifone. – 

Zanichelli editore, 1995. – 248 p. 

23.Katerinov K. La lingua italiana per stranieri / K. Katerinov. –Perugia: Guerra, 

1985. – 148 p. 

24.Patota G. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri / 

G. Patota. – Firenze: Le Monnier, 2007. – 424 p. 

25.Pittano G. Lingua. Espressione. Communicazione / G. Pittano. – Roma, 1987. -

365 p. 

26.Sensini M. La grammatica della lingua italiana / M. Sensini. – Milano: Arnoldo 

Mondadori Editore, 2010. – 725 p. 

27.Serafini M., Arcidiacono L. La struttura della lingua / M. Serafini, 

L. Arcidiacono. – Milano: Bompiani, 1997. – 582 p. 

28.Trifone P., Palermo M. Grammatica italiana di base / P. Trifone, M. Palermo. – 

Bologna: Zanichelli editore S.p.A., 2000. – 289 p. 

29.Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana / N. Zanichelli (con CD-ROM), 

2016. – 2688 р. 

 

 

 
 


