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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
      
Фахове  випробування  з  італійської  мови  є  обов’язковим  вступним

випробуванням до Інституту філології Київського університету імені Бориса
Грінченка  для  навчання  за  програмою  підготовки  бакалавра  за  освітньою
програмою «Мова і література (італійська)». Іспит проводиться у письмовій
формі  у  вигляді  комп’ютерного  тесту  на  базі  сучасного  програмного
забезпечення у системі MOODLE.

Для  виконання  тестових  завдань  абітурієнт  має  володіти  основними
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості виконання
тестів різних типів: вибір з найменшої кількості варіантів відповіді, вибір з
розширеного набору відповідей, вибір множин відповідей.

Зміст тестових завдань орієнтований на виявлення практичних навичок
володіння  італійською  мовою   і  передбачає  визначення  у  вступників
достатньої  мовної  компетенції  на  рівні  В1+  за  шкалою  Ради  Європи,  що
засвідчує готовність вступників до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
„бакалавр”.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Вступники  повинні  володіти комплексом іншомовних знань,  умінь і

навичок, необхідних  для навчання за обраним напрямом. Під час іспиту з
італійської мови вступники повинні продемонструвати:
- достатнє  володіння  італійською  мовою,  сформованість  комунікативної
компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності;
- достатній лексичний запас  італійської  мови, вільне використання базової
лексики та володіння основним набором синонімічних та антонімічних пар;

- сформованість граматичної компетенції;
- належне володіння орфоепічними нормами італійської мови.

Італійськомовна  комунікативна компетенція студентів перевіряється
у  межах  тематики,  передбаченої  програмою  з  італійської  мови  для
загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:

Я,  моя сім’я  і  друзі. Родинні  зв’язки,  розпорядок  дня.  Обов’язки  в
сім’ї,  сімейні  традиції.  Людина  зовнішність,  риси  характеру. Особистість,
стосунки з товаришами, взаємодопомога. Батьки і діти, толерантне ставлення
до  оточуючих.  Права  та  обов’язки  молоді,  толерантність,  гуманність.
Автобіографія

Школа. Шкільне  життя.  Навчальні  предмети,  робочий  день,  урок
італійської  мови.  Улюблений  предмет.  Позакласні  заходи.  Благодійність.
Випускні  іспити.  Освiта  в  Україні  й  за  кордоном.  Школи  в  Україні  та  за
кордоном
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Відпочинок і дозвілля. Захоплення, вільний час, канiкули. Молодіжна
культура  (зовнішність,  захоплення,  молодіжні  організації,  клуби,  табори)
Молодіжний рух в Україні та у світі

Природа.  Погода, природа і навколишнє середовище. Природа і погода
Навколишнє середовище, охорона довкілля. Природні катаклізми. Людина і
довкілля

Подорож.  Підготовка  до  подорожі.  Загальні  відомості  про  Італійію,
Україну.

Місце проживання. Помешкання. Квартира.Рідне місто/ село. 
Покупки. Відвідування  магазинів. Одяг, їжа, напої.
Харчування. Приготування їжі, сервiровка столу. Традиції харчування.

Національна  кухня  Італійії та  України.  Заклади  громадського  харчування.
Культура харчування

Спорт.  Ввиди  спорту.  Олімпійські  ігри.  Спортсмени,  Спортивні
змагання,  клуби,  секції.  Дозвілля.  Міжнародні  спортивні  змагання,
Олімпійські чемпіони. Дозвілля і спорт. Роль спорту в житті суспільства. 

Охорона здоров’я. Відвідування лікаря, симптоми захворювань. Стиль
життя: здоровий спосіб життя, розваги.

Італія. Географічне положення, клiмат, населення  Риму. Знайомство з
визначними місцями Рима. Великі міста, пам’ятки культури. Свята і традиції.

Україна.  Географічне  положення,  клімат,  населення.  Київ.
Ознайомлення  з  основними  пам’ятками  культури  Києва.  Свята  і  традиції.
Україна у світі. Подорож по Україні та Італії.

Мистецтво. Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини. Вибір
книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой

Жанри  мистецтва,  опис  картини.  Живопис:відомі  художники  та  їхні
твори, відвідування музею, виставки або галереї. Кіно і театр. Телебачення:
фільми/  вистави/телепрограми.  Музика.  Музичні  стилі,  композитори,
музиканти, виконавці, відвiдування концерту.

Засоби  масової  інформації.   Преса.Телебачення  і  радіо,  програми,
ведучі, улюблена радіо-/телепередача.

Наука і технічний прогрес. Сучасні  засоби комунікації  і  технології.
Розвиток науки і технiки в Україні та за кордоном. Вплив науково-технічного
прогресу на життя людини і довкілля.

Робота і професії. Вибір професії. Престижні професії в Україні та за
кордоном. Плани на майбутнє.

ГРАМАТИКА
Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного

матеріалу: 
Іменник  Рід,  число  іменників.  Утворення  множини  іменників.

Відмінювання  іменників:  місцевий,  давальний,  родовий  відмінки.  Правила
правопису  множини іменників. Визначення роду іменників. 
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Артикль  Види  артиклів:  означений,  неозначений.  Основні  функції
означеного та  неозначеного артиклів.  Основні  правила  вживання  артиклів.
Відсутність артиклю. Вживання артиклю у власних назвах.

   Займенник Види  займенників.  Запитальні  займенники.  Особові
займенники. Присвійні займенники. Займенникові прислівники. 

Числівник  Типи  та  вживання  числівників  у  реченні.  Вживання
порядкового числівника. Вживання дробових чисел.

Прикметник  Вживання  прикметників  у  реченні.  Ступені  порівняння
прикметників.

Дієслово  Поняття про дієслово.  Дієвідміни.  Правильні  та  неправильні
дієслова. 

Теперішній  час.  Утворення.  Стверджувальна,  питальна  та  заперечна
форми. Наказовий спосіб. 

Модальні дієслова Поняття модальності. Вживання модальних дієслів.
Пасивний стан Утворення часів пасивного стану. 
Номінальні форми дієслова Вживання інфінітиву в реченні. Вживання

інфінітиву з модальними дієсловами. Вживання інфінітиву з дієсловами, що
позначають початок, кінець, повторення дії.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

Виконання  тестового  завдання з  італійської  мови  полягає  у  виборі
правильних  відповідей  із  кількох  запропонованих  варіантів.  Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді.
Система  автоматично  визначає  правильність  уведених  відповідей  по
закінченні роботи вступника після збереження результатів. За одне правильно
виконане завдання нараховується один бал.

Спеціальна обчислювальна програма автоматично  підсумовує бали за
виконання усіх тестових завдань, встановлює відповідність балів за шкалою
оцінювання та фіксує результат у протоколі. 

На  виконання  і  реєстрацію  відповіді  на  одне  тестове  завдання
відводиться  1  хвилина.  Увесь  час  роботи  над  тестовим  завданням  не
перевищує 60 хвилин. У випадку, якщо вичерпано час на виконання тестових
завдань,  система автоматично закриває  програму, зберігає  наявні  відповіді,
підсумовує  результат  виконання  тесту  абітурієнтом  та  фіксує  у  протоколі
результат за встановлений часовий ліміт.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте текст №1 та дайте відповіді на запитання.
2. Заповніть пропуски в реченні відповідними словами.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Кількість
балів

(max – 100)

Оцінка
за шкалою

ECTS

Критерії

90 – 100 A Виставляється  за  глибокі  знання
навчального  матеріалу,  що  міститься  в
основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах; вміння аналізувати
явища,  які  вивчаються,  у  їхньому
взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно;
логічно  і  послідовно  відповідати  на
поставлені  запитання;  вміння
застосовувати  теоретичні  положення  під
час розв'язання практичних задач.

82 – 89 В Виставляється  за  ґрунтовні  знання
навчального  матеріалу,  аргументовані
відповіді  на поставлені  запитання;  вміння
застосовувати  теоретичні  положення  під
час розв'язування практичних задач.

75 – 81 C Виставляється за міцні знання навчального
матеріалу,  аргументовані  відповіді  на
поставлені  запитання,  які,  однак,  містять
певні  (несуттєві)  неточності;  вміння
застосовувати  теоретичні  положення  під
час розв'язання практичних задач.

69 – 74 D Виставляється  за  посередні  знання
навчального матеріалу, мало аргументовані
відповіді, слабке застосування теоретичних
положень  при  розв’язанні  практичних
задач.

60 – 68 Е Виставляється  за  слабкі  знання
навчального  матеріалу,  неточні  або  мало
аргументовані  відповіді,  з  порушенням
послідовності  його  викладання,  за  слабке
застосування  теоретичних  положень  при
розв’язанні практичних задач.

1 – 59 FX Виставляється за незнання значної частини
навчального  матеріалу, істотні  помилки  у
відповідях  на  запитання,  невміння
орієнтуватися  під  час  розв'язання
практичних  задач,  незнання  основних
фундаментальних положень.
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