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Розділ 1 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться, або 

вступають для отримання другої вищої освіти на другий курс факультету 

іноземних мов за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.052 

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська  

(Переклад (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 035 

Філології, 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – 

італійська (Переклад (італійська)) 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 та практики перекладу 

 

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. Attributo.  

6. Присвійні прикметники.  

7. Вказівні прикметники questo e quello. 

8. Займенник. Особові займенники, їх вживання. 

9. Присвійні займенники. 
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10. Питальні займенники.  

11. Вказівні займенники. 

12. Неозначені займенники. 

13. Загальна характеристика дієслова.. Дієвідмінювання та вживання дієслів 

avere ed essere. 

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

15. Дієвідмінювання неправильних дієслів у теперішньому часі. 

16. Зворот c’è/ ci sono. 

17. Verbi e locuzioni impersonali. 

18. Verbi pronominali 

19. Кількісні числівники від 0 до 1000000. 

20. Створення та вживання порядкових числівників від 1 до 1000000 

21. Ступені порівняння прикметників 

 

- 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. 

 

Студент має також володіти лексикою та вміти відповісти на питання за 

темами: Національні та релігійні свята Італії, прогноз погоди. 

 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

 

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 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – італійська (Переклад (італійська)) освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

2.1. Цілі та завдання  

 

Студенти що поновлюються або переводяться на 3 курс спеціальності 035 

Філологія, спеціалізації 035.052 Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша - італійська (Переклад (італійська)) повинні володіти базовими 

знаннями з граматики італійської мови, вміти розпізнавати та застосовувати на 

практиці граматичні структури в усному (відповіді на запитання, переказ 

прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки 

подіям чи фактам) та в письмовому мовленні (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, вміти 

вільно говорити на мові, що вивчається, володіти мовою в усіх видах мовної 

діяльності. 

 

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 

 

- теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Філологія як наука. Предмет та об’єкт дослідження. Цілі та завдання 

філології. 

2. Загальні відомості про мову. Мова як засіб спілкування. Зв’язок мови та 

мислення. 

3. Діалекти в Італії. Поняття про діалект. Різниця між діалектом та 

говіркою. 

4. Види перекладу. 

5. Типи перекладацьких трансформацій. 

6. Еквівалентність та адекватність перекладу. 

7. Професійна етика перекладача. 

 

Структура співбесіди з італійської мови та практики перекладу 

1. Питання з граматики італійської мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 

3. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку 

питань). 
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Розділ 3 

Програма співбесіди для студентів, які  поновлюються або переводяться на 

четвертий курс факультету іноземних мов за спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – італійська (Переклад (італійська)) освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

3.1. Цілі та завдання  

 

Студенти що поновлюються або переводяться на 4 курс спеціальності 035 

Філологія, спеціалізації 035.052 Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша - італійська (Переклад (італійська)) повинні володіти базовими 

знаннями з граматики італійської мови, вміти розпізнавати та застосовувати на 

практиці граматичні структури в усному (відповіді на запитання, переказ 

прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки 

подіям чи фактам) та в письмовому мовленні (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, вміти 

вільно говорити на мові, що вивчається, володіти мовою в усіх видах мовної 

діяльності. 

 

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

мови 

 

Перелік тем для співбесіди 

- з граматики італійської  мови 

1. Умовний спосіб дієслів. 

2. I modi indefiniti: l’infinito, il participio passato 

3. Залежний спосіб дієслів  1, 2 та 3 дієвідміни. 

4. Verbi irregolari della prima,  della seconda coniugazione (forti ed anomali) e 

della terza  coniugazione. 

5. Nomi composti. Nomi omofoni, difettivi, sovrabbondanti, invariabili 

6. Перфект. 

7. Передминулий час. 

8. Іменники (concreto, astratto, proprio, comune, collettivo, primitivo, derivato) 

9. Минулий час недоконаного виду дієслів пасивного стану. 

10. Наказовий спосіб дієслів пасивного стану. 

11. Пряма та непряма мова. 

12. Бажальний спосіб дієслів. 

13. Майбутній складний час. 

14. Залежний спосіб. 
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15. 3 типи умовних речень. (Periodo ipotetico). 

 

- з усного мовлення 

1. Італійська кухня 

2. Міста 

3. На пошті 

4. Лист другу 

5. Сільске господарство 

6. Медичне забезпечення 

7. Моє рідне місто.   

8. Офіційний візит. Переговори. 

 

- теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Поняття перекладу 

2. Поняття тлумачення 

3. Відмінність між перекладом і тлумаченням 

4. Передумови появи перекладу  

5. Роль тлумача в історії  

6. Поняття адекватності й еквівалентності в перекладознавстві  

7. Типи перекладацьких трансформацій. 

8. Професійна етика перекладача.  

9. Відносини між мовою, культурою і перекладом 

10. Мовні одиниці й одиниці перекладу  

 

Структура співбесіди з італійської мови та практики перекладу 

1. Питання з граматики італійської мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 

3. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку 

питань). 
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Розділ 4 

Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться для 

на другий курс факультету іноземних мов за спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – італійська (Переклад (італійська)) освітнього ступеня «Магістр» 

 

4.1 Цілі та завдання  

 

Програма співбесіди з італійської мови та практики перекладу для 

студентів, які поновлюються або переводяться на 2 курс ОС «Магістр» 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.052 Романські мови та літератури 

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

характеризується комунікативною та професійною спрямованістю, поєднанням 

усіх аспектів викладання мови (граматика, практика усного та писемного 

мовлення, аналітичне читання, суспільно-політична термінологія, сучасна ділова 

мова), студент, який  поновлюється або переводиться на ОС «Магістр» повинен 

володіти знаннями, вміннями та навичками з італійської мови у такому обсязі: 

- вести бесіду за одною з запропонованих лексичних тем, використовуючи 

відповідну лексику, адекватні граматичні структури; 

- робити переказ та реферування італійською мовою публіцистичних 

текстів; 

- володіти термінологією ділового спілкування сучасної італійської мови, 

уміти укладати та оформлювати офіційні документи італійською мовою, 

- володіти навичками перекладу з італійської мови на українську та у 

зворотному напрямку. 

 

4.2. Зміст та структура співбесіди з італійської мови та практики перекладу 

 

Перелік тем для співбесіди 

- з усного мовлення 

1. Genitori e figli. I genitori di oggi sono piuttosto permissivi o severi? Come 

giudicate l’atteggiamento dei vostri genitori? Quali diritti dovcrebbero avere gli 

adolescenti e a che età dovrebbero cominciare a sentirsi più indipendenti? Perché, 

srcondo voi, i genitori non rispettano sempre la privacy dei loro figli? 

2. Spesso le vacanze possono nascondere imprevisti e sorprese, non sempre 

piacevoli; raccontate qualche vostra insolita o divertente esperienza di vacanze. 

Come ci possiamo proteggere da eventuali errori o truffe delle agenzie di viaggi?  

3. Al giorno d’oggi, che requisiti bisogna avere e cosa bisogna fare per trovare un 

buon lavoro? Se voi avete fatto esperienze del genere, parlatene.  
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4. A vostro avviso, quail sono le invanzioni che hanno cambiato la nostra vita 

quotidiana negli ultimi dieci anni? Le considerate tutte indispensabili? Credete 

che la tecnologia sia riuscita a rendere la nostra vita più bella?  

5. Come immaginate il mondo nel 21-o secolo? Il fatto che dipendiamo troppo dalla 

tecnologia potrebbe nascondere dei pericoli, secondo voi? 

6. Nel passato scuola significava disciplina, spesso eccessiva. Oggi non ci sono più 

problemi di questo tipo, anzi, c’è chi sostiene che ci sia troppa libertà. Voi cosa 

credete? Parlatene. 

7. Negli ultimi anni i fumatori sono sempre più nel mirino delle leggi, al punto di 

parlare ormai di razzismo sociale contro di loro. Trovate giusta oppure esagerata 

questa campagna antifumo? Esiste anche in Ucraina una mentalità antifumo e 

norme che proteggono i non fumatori? Portate degli esempi dalla vita quotidiana 

per motivare le vostre risposte. 

8. In Ucraina  il consumo di alcol é diffuso tra i giovani? Credete che si tratti di un 

vero e proprio problema sociale o che non sia un fenomeno preoccupante? 

9. L’arte ha molte espressioni e forme, moderne e non; quail preferite?Secondo voi, 

artisti si nasce o si diventa?  

10. In Ucraina ci sono importanti musei e aree archeologiche? Ne avete visitati alcuni 

o no e perchè? Cosa pensate della loro organizzazione (servizi, sicurezza, ecc.)  

11. In una società materialistica e consumistica, come la nostra, è più importante 

“essere” o “avere”? 

12. Quali sono gli status symbol di oggi? Quali sono gli oggetti a cui i vostri coetanei 

non possono rinunciare? 

13.  Donna moderna. Il dilemma lavoro – famiglia. 

14.  Il consumismo. Come spendono gli italiani. 

15.  Bellezza. Cosa pensate dei concorsi di belleza? Siete pro o contro e perché? Che 

idea avete delle ragazze che vi partecipano? Lo farebbe e a quale scopo? 

16. Immaginate (Raccontare della visita ufficiale del Premier italiano in Ucraina 

usando il lessico studiato) 

17. Organizzazione delle Nazioni Unite 

18. UNESCO 

19. I problemi globali del mondo contemporaneo 

20. UE (Unione Europea) 

21. Le organizzazioni internazionali e la loro attività 

 

- теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Види ділових листів. Листування. 

2. Складання автобіографії. Лексика. Резюме та супроводжувальний лист. 

Складання власного резюме. 

3. Офіційна промова як приклад ділового усного мовлення. 

4. Види перекладу. 

5. Типи перекладацьких трансформацій. 
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6. Еквівалентність та адекватність перекладу. 

7. Професійна етика перекладача. 

8. La differenza tra traduzione e inerpretazione. 

9. Le competenze necessarie di un traduttore/ interpretatore. 

10. Rapporto tra lingua, cultura e traduzione. 

 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку 

питань). 

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

практики перекладу  

(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. 
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