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Загальні вимоги до фахових вступних випробувань 

 

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови складена для 

абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня Бакалавра 

на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

відповідно до основних положень Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(рівень В1). 

У даній Програмі визначено особливості організації вступних випробувань, 

подано зміст, орієнтовні завдання, критерії оцінювання досягнень здобувачів. 

Основною метою вступних іспитів є встановлення рівня професійної 

компетентності молодшого спеціаліста як готовності до навчання за 

ОС «Бакалавр» за освітньою програмою «Філологія. Переклад (італійська)». 

Форми проведення фахового вступного випробування:  

 Письмовий іспит з італійської мови у формі тестування. Іспит 

проводиться за 2 варіантами.   

Тривалість фахового вступного випробування: на виконання тестових 

завдань у письмовій формі відведено 2 академічні години.  

Під час проведення письмового іспиту забороняється використовувати 

підручники, навчальні посібники. Дозволяється користуватися італомовними 

словниками.   

Оцінювання успішності виконання здобувачем завдань проводиться за 

критеріальною шкалою (від 0 до 200 балів). Мінімальна кількість балів для участі у 

конкурсному відборі становить 100.  

 

Програма фахових вступних випробувань 

 

Граматика 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. 

10. Питальні займенники.  

11. Вказівні займенники. 

12. Неозначені займенники. 
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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 

 

Структура фахових вступних випробувань і оцінювання успішності  

 

Вступний іспит з італійської мови складається з лексико-граматичного тесту. 

Завдання тесту відповідають рівню А1 відповідно до європейської шкали, що 

визначає рівень володіння іноземною мовою. Обов’язковими є завдання з тем 

однина і множина іменників та прикметників, кількісні порядкові числівники від 0  

до 1000000, дійсний спосіб дієслів І, ІІ, ІІІ дієвідміни, усі форми теперішнього 

майбутнього і минулого дієслів, прийменник, прислівник. Обов’язковим є завдання 

з перекладу словосполучень з української на італійську мову. Лексичний контент 

відповідає темам: родина, мій дім, навчання, дозвілля, подорожі, тіло людини, 

одяг, мій робочий день, мій друг, пори року. 

 

Критерії оцінювання 

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. 

  

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 
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Шкала оцінювання за виконання завдань лексико-граматичного тесту:  
 

За кожну правильну відповідь з завдань з трансформації з однини у множину 

та з множини у однину, а також з обрання правильної форми прикметника, 

дієслова та частки надається 1 бал. Правильна відповідь на завдання з перекладу 

словосполучень, з правил використання італійських прийменників, складання 

питань оцінюється в 2 бали.  
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Зразок лексико-граматичного тесту  

 

1.Mettete al plurale 

1. La scarpa nera 

2. Una signora gentile 

3. Una lettera urgente   

4. L'ufficio centrale   

5. La mano grande 

/5 

 

2.Trasformate dal maschile al femminile (singolere) 

1. Il professore severo. 

2. Uno spettacolo bello. 

3. Un teatro antico. 

4. Uno psicologo esperto. 

5. Un musicista sconosciuto. 

/5 

 

3.Aggiungete a ogni sostantivo il verbo essere e un aggettivo a scelta: bello, 

brutto; grande, piccolo; vecchio, nuovo; comodo, scomodo; simpatico, antipatico 

1. La tua camera _____________, la mia invece _________ .  

2. Il tuo computer _________, il mio invece _________ .  

3. I tuoi genitori _________, i miei invece ________________ .  

4. La vostra casa _________, la nostra invece _________ .  

5. Queste sedie _________, quelle invece _________ .  

6. I nostri amici_________, i vostri invece _________. 

7. La mia macchina _____________, la sua invece _________ .  

8. I miei vestiti _____________, i tuoi invece _________.  

9. Questo albergo _________, quello invece _________________ .  

10. Tua moglie _________, la mia invece _________ .  

11. Il tempo in Italia spesso _________, in Russia invece spesso _________.  

12. La mia famiglia _________, la tua invece ____________ .  

13. Il nostro appartamento _________, il loro invece ___________ .  

14. La tua faccia ___________, la sua invece ___________ . 

15. Questo bambino _____________, quello invece _________ . 

 

/15 

 

4.Formulate le domande adatte (verbo essere: cosa – chi – dove – di dove) 

1. Questo è un topo. 

2. Maria è in stanza sua. 

3. Questa è una tavola. 

4. Lei è la nostra maestra. 

5. Io sono italiano. 

6. Le chiavi sono nelle tavola. 
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7. Lei è una studentessa. 

8. I miei parenti sono in Italia. 

9. Io sono di Mariupol. 

10. Il libro è sul tavolo. 

11.Noi siamo americani. 

12. La mamma è in camera da letto. 

13. Paolo è mio fratello. 

14. Mario è di Genova. 

15. Leo è a Napoli.      

/30 

 

5. Coniugate i verbi tra parentesi al Presente e  Futuro semplice. 

1. A che ora  (alzarsi, tu) alla mattina? 

2. Di solito  (alzarsi, io) alle 8. 

3. Come  (chiamarsi) tua sorella? 

4.  (chiamarsi, lei) Maria. 

5. Dove  (incontrarsi, noi) stasera? 

6. Cinzia ( comprare ) una valigia. 

7. Paola ( abitare ) a Roma. 

8. Tu ( spiegare ) le regole. 

9. ( lui - trovare ) il numero. 

10. Gina ( suonare ) il piano. 

11. Luca non ( dimenticare ) i nomi. 

12. Perché non ( tu - preparare ) un tè? 

13. ( lei - parlare ) italiano? 

14 Gli studenti ( formare ) delle frasi. 

15. ( loro - usare ) una nuova tecnica. 

16. ( lui - incontrare ) un amico. 

17. ( loro - telefonare ) da casa. 

18. ( noi - amare ) l’Italia! 

19. ( pagare - tu ) tu questa volta? 

20. ( loro - giocare ) a carte. 

/20 

 

6. Completate con il passato prossimo dei verbi dati. 

1. Alla festa (noi / cantare) una canzone e (noi / suonare) il pianoforte.  

2. Il nonno (mangiare) tutta la torta, e poi (dormire) male.  

3. Gli studenti non (fare) i compiti, perche (essere) occupati.  

4. Io (perdere) il portafoglio.  

5. Loro (arrivare) in ritardo.  

6. Non (io / capire) quello che (tu / dire); puoi ripetere, per favore?  

7.(Io / avere) l'influenza e (stare) a letto tutta la settimana. 

8. (Tu / fare) molti errori, non (studiare) abbastanza.  

/8 
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7. Inserite l’ausiliare (essere  o avere) corretto. 

Massimo _______ preso un caffè, Carla ________ bevuto una spremuta d’arancia 

e __________mangiato un tramezzino. Verso mezzogiorno, Carla _______ dovuta andar 

via. Così Massimo _________ uscito dal bar e __________ potuto continuare la sua 

passeggiata. Ieri, dopo tanti mesi, Massimo _________voluto fare un giro per le strade 

del centro della città. Per andarci ________preso l’autobus 19° ed __________sceso 

esattamente in Piazza Garibaldi. Èqui che Massimo, per caso. ________ incontrato Carla. 

Insieme __________entrati al bar “Orlando”. 

/22 

 

8. Completate con le preposizioni e traducetelo in ucraino. 

1. Io vengo ___ Francia. E tu, ___ dove sei? 

2. Sono italiano, ___ Molise, una piccola regione che si trova ___ sud. 

3. ___ piccola, Maria andava insieme ___ suo fratello ___ casa ___ suoi zii tutte le 

domeniche 

4. Questo non è il mio computer, è quello ___ mio amico Gilberto. 

5. ___ quando è diventato direttore, il suo orario ___ lavoro è cambiato. 

6. Lavora sempre, ___ mattina ___ sera. 

7. Grazie ___ bottiglia ___ Champagne che mi hai portato. La aprirò ___ tuo onore 

___ Natale. 

8. Mi dispiace ma il dottor Rossi non è ___ ufficio. Arriva sempre ___ 10:30. 

9. Il figlio ___ Giovanna è nato ___ 2000. 

10. Signora, questa giacca blu ___ lana che è ___ sedia è ___ suo marito? 

11. Stamattina ho dimenticato ___ prendere le chiavi. Le ho lasciate ___ tavolo ___ 

cucina. 

12. Vado ___ università ___ autobus ma ritorno ___ casa ___ piedi. 

13. Non capisco se lui sta parlando ___ serio o ___ scherzo. 

14. Partirete ___ 7:00 ___ mattina o ___ sera? 

15. Ho un appuntamento ___ il medico ___ 17:00 ma spero ___ ritornare ___ casa 

prima ___ cena. 

16. Sei andata ___ medico? 

17. ___ andare ___ casa mia ___ casa sua ci vogliono circa 15 minuti ___ la 

macchina. 

18. Questa non è la borsa ___ mia sorella, è quella ___ sorella ___ Gianluca. 

19. Ho comprato tutti i libri ___ il corso e ora sono ___ verde. 

 

/38 

 

9. Completate la risposta o la domanda e fate la traduzione in ucraino. 

1. ____________________? Mi dispiace, ma non ho ricevuto la tua lettera. 

2. Avete cercato bene nel cassetto? Ma certo che ___________________. 

3. Avete lavorato fino a tardi? Purtroppo sì, _____________fino alle dieci di sera.  

4. Hai finito in tempo il lavoro? Sì, _________________tutto. 

5. Dove _________________ tutto questo tempo? Sono stata in Germania. 

6. __________________ieri? No, non siamo usciti alla fine, siamo rimasti a casa. 
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7. È arrivata la posta? No, non _____________________ ancora. 

8. Quando siete tornate?__________________________due giorni fa. 

/8 

 

 

10. Tradurre in italiano. 

перша книга –  

пів на сьому –  

дев’яносто днів –  

ціна п’яти зошитів –  

сьома сторінка–  

тридцять телефонів –  

641 жінок –  

двадцять учнів –  

1269 –  

В 2017 році – 

/20 

 

11. Per rispondere usare i pronomi lo, la, le, li, ne e l’avvebio ci 

Quante città italiane vuole visitare ? ____________________nessuna. 

1. Quanti studenti conosci nell’aula ? _____________________tutti. 

2. Quante frasi devi fare ? _______________________tante. 

3. Vedi il libro ?   Sì, ___________________ 

4. Guardate la televisione dopo cena ? Sì, ___________________ 

5. Puoi capire un giornale italiano ? Sì, ___________________ 

6. Gli studenti comprano il giornale ? Sì, ___________________ 

7. Vuole, Lei, la penna ? Sì, ___________________ 

8. Compri le riviste ? Sì, ___________________ 

9. Conoscete gli studenti ? Sì, ___________________ 

10. Volete conoscere la signorina ? Sì, ___________________ 

11. Saluti il Suo amico ? Sì, ___________________ 

12. Quante signorine ci sono nell’aula ? ___________________molte. 

13. Quante città italiane vuole visitare ? ____________________molte. 

14. Quante frasi devi fare ? ________________________tutte. 

15. Devono fare gli esercizi ? No, ___________________ 

16. Mangiate i cornetti a colazione ?  No, ___________________ 

17. Potete chiudere le finestre ? No, ___________________ 

18. Volete ascoltare i miei dischi ? Sì, ___________________ 

19. Quanti caffè beve al giorno ?_______________uno. 

20. Quanti caffè beve al giorno? ________________molti. 

21. Quanti caffè beve al giorno? __________________nessuno. 

22. Quante riviste compra ogni mese ? ________________nessuna. 

23. Ci sono molti studenti nell’aula ? Sì, __________________________ 

24. Quante signorine ci sono nell’aula ? __________________una. 

25. Quante signorine ci sono nell’aula ? _________________ nessuna. 
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26. Quante lingue straniere sai parlare ? __________________ 

27. Potete chiudere le finestre ? No, ___________________ 

28. Volete conoscere la signorina ? Sì, ___________________ 

29. Quanti caffè beve al giorno? ________________molti. 

/29 
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