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Програма вступного комплексного фахового іспиту з теорії та практики перекладу 

з основної іноземної мови (італійської) для спеціальності 035 Філологія, 

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

італійська (Філологія. Переклад (італійська)) для вступників за ОС «Магістр»: 
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Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення вступного 

комплексного фахового іспиту з теорії та практики перекладу з основної іноземної 

мови (італійської) для спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.052 Романські 

мови та літератури (переклад включно), перша - італійська (Філологія. Переклад 

(італійська)) освітнього ступеня «Магістр». Визначені структура та зміст екзамену, 

критерії оцінювання та рекомендована література. У програмі містяться приклади 

завдань. 

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

 Випускники освітнього ступеня «Бакалавр» мають можливість продовжити 

навчання за магістерською освітньо-професійною програмою за спеціальністю 035 

Філологія, спеціалізацією 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – італійська (Філологія. Переклад (італійська)). 

Вимогами для вступу є успішне складання зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної мови та вступного комплексного фахового іспиту з теорії та 

практики перекладу з основної іноземної мови (італійської). 

Екзамен має на меті перевірку й оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої 

та перекладацької компетентності студентів, наявності у них знань з теорії перекладу 

та практичних навичок застосування цих знань при здійсненні письмового перекладу 

тексту з італійської мови. 

Студенти, які складають вступний комплексний фаховий іспит з теорії та 

практики перекладу з основної іноземної мови (італійської) за спеціальністю 035 

Філологія, спеціалізацією 035.052 романські мови та літератури (переклад включно), 

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

повинні володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами основної 

іноземної мови (італійської), вміти правильно застосовувати ці норми, володіти 

теоретичними знаннями з теорії перекладу та практичними навичками перекладу з 

італійської мови на українську. 

Час на виконання завдань – 2 академічні години. 
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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 КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ З 

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

(ІТАЛІЙСЬКОЇ) 

 

Екзамен з теорії та практики 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 історичної еволюції 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. 

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

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

стилістики іншомовного тексту; 

 вміння письмового перекладу з суспільно-культурної, суспільно-політичної 

тематики.  

 

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  
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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  

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; 
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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. 

 

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. 
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12.  Автором теорії рівнів еквівалентності перекладу є: 

а) В. Комісаров; 

b) Р. Якобсон; 

c) Ю. Найда. 

 

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 
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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 

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 

 

 

3. Перекладіть текст українською мовою. 

 

Тексти для перекладу в обсязі 2000 знаків взяті з щоденних італійських та 

українських видань (L’espesso, La Repubblica, La stampa, Il corriere della sera). 

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

 

Spazio, segnale radio misterioso ricevuto da un’altra galassia:  

cos’è il Fast Radio Burst 

 

Proviene da una sorgente a 500 milioni di anni luce di distanza. Si è ripetuto per più 

di un anno ogni 16,35 giorni. Anche se l’origine è sconosciuta, per gli scienziati non si 

tratterebbe di una civiltà aliena 

Nel gergo degli astrofisici si chiamano Fast Radio Bursts (Frb), lampi radio veloci. 

Durano pochi millesimi di secondo, provengono dall’esterno della nostra galassia e 

vengono captati dai radiotelescopi in modo casuale. Ora per la prima è stato registrato un 

segnale (classificato come FRB 180916.J0158+65) che si è ripetuto secondo uno schema 

regolare. La notizia proviene dal Canada. Gli scienziati dell’esperimento Chime (Canadian 

Hydrogen Intensity Mapping Experiment) tra il 16 settembre 2018 e il 30 ottobre 2019 

hanno identificato un segnale che aveva il seguente schema: nei primi quattro giorni 

arrivava una volta ogni ora, poi spariva e ritornava dodici giorni dopo con la stessa 

https://chime-experiment.ca/
https://chime-experiment.ca/
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modalità. 

Gli Frb sono una manifestazione ancora non del tutto compresa: per alcuni sono 

dovuti ai buchi neri, per altri alle pulsar, per altri ancora all’azione della materia oscura. 

Vennero identificati per la prima volta nel 2007 analizzando dati ricevuti nel 2001 e finora 

ne sono stati registrati poco più di cento, anche se alcune stime ritengono che sulla Terra 

ne arrivino migliaia ogni giorno provenienti da ogni zona del cielo. Sono fenomeni di 

enorme energia, ma dopo aver attraversato l’Universo arrivano da noi con una potenza 

mille volte inferiore a quella di un messaggio di un cellulare posto alla distanza della Luna 

Messaggi alieni? 

Gli Frb sono stati ritenuti un mezzo per identificare eventuali civiltà aliene se 

fossero stati ricevuti con uno schema regolare, tale da ipotizzare un invio preciso e voluto. 

Ma gli stessi studiosi di Chime dicono che il segnale ricevuto è stato originato con 

un‘energia tra le più forti dell’intero universo, tale da rendere difficile immaginarlo dovuto 

a una civiltà anche estremamente avanzata. La provenienza, poi, 500 milioni di anni luce 

da una galassia a spirale, lo esclude da un’origine interna alla Via Lattea. Resta però la 

domanda del motivo della regolarità dell’impulso. Forse una sorgente che ruota intorno a 

una stella in un sistema binario, oppure una stella di neutroni e una stella massiccia e 

molto calda. Concludono gli scienziati: servono ulteriori approfondimenti sugli Frb e in 

particolare su quello osservato. 

 

  

http://misterobufo.corriere.it/2020/02/13/fast-radio-burst-quel-segnale-proveniente-da-mezzo-miliardo-di-anni-luce-dalla-terra-che-ci-riporta-a-war-of-the-worlds/
https://arxiv.org/pdf/2001.10275.pdf
https://arxiv.org/pdf/2001.10275.pdf
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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 2 балами за 

кожну правильну відповідь 
80 

2.  10 питань, що оцінюються 2 балами за кожну 

правильну відповідь 
20 

3.  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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