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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Випробування з італійської мови є обов’язковим вступним 

випробуванням до Київського університету імені Бориса Грінченка для 

навчання за програмою підготовки магістра. 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. На виконання і 

відповідь одного тестового завдання відводиться не більше двох хвилин. 

Увесь час роботи над тестовим завданням не перевищує 60 хвилин. 

Випробування до магістратури ґрунтується на виявленні практичних 

навичок володіння італійською мовою  і передбачає визначення у вступників 

достатньо високого рівня мовної компетенції (на рівні С1 за шкалою Ради 

Європи), що засвідчує готовність вступників до здобуття освітнього ступеня 

«магістр». 

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Особи, які вступають до магістратури повинні володіти комплексом 

іншомовних знань, умінь і навичок, необхідних для навчання за обраним 

напрямом та проведення дипломного дослідження. 

Під час іспиту з італійської мови вступники повинні продемонструвати: 

 вільне володіння італійською мовою, сформованість комунікативної 

компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності; 

 багатий лексичний запас італійської мови, вільне використання лексики та 

володіння основним набором синонімічних та антонімічних пар; 

 сформованість граматичної компетенції у практичному і теоретичному 

аспектах; 

 належне володіння орфоепічними нормами італійської мови; 

 вміння аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні явища і факти. 

 

Італомовна комунікативна компетенція студентів перевіряється у 

межах тематики, що передбачена програмами базових практичних 

дисциплін італійської мови (освітній рівень „бакалавр”), а саме: 

 L’ordinamento politico d’Italia.  

 Lo stato d’Italia. 

 La salute. Il sistema sanitario d’Italia. 

 Il tenore di vita degli italiani. 

 I valori famigliari degli italiani. 

 Il concetto del matrimonio. 

 I viaggi ed il turismo. 
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 La diffesa dell’ambiente naturale. 

 Il cinema italiano. 

 La storia d’Italia. 

 La posizione geografica d’Italia. 

 I monumenti storici ed I posti piu belli. 

 L’aspetto fisico. 

 La musica in Italia. 

 I scrittori piu famosi. 

 Le opera d’arte d’Italia. 

 La cucina italiana. 

 I piatti piu gustosi e saporiti. 

 I miti d’Italia. 

Перевірка знань системи італійської мови ґрунтується на змісті базових 

теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами освітнього рівня 

„бакалавр”, зокрема теоретична фонетика, теоретична граматика, 

лексикологія, стилістика італійської мови. 

 

Теоретична фонетика італійської мови 

La fonetica teorica della lingua italiana 

1. Il sistema dei fonemi vocali e consonanti nella lingua italiana.  Система 

італійських голосних і приголосних фонем. 

2. L’accento della parola e nella frase. Наголос у слові і фразі. 

3. La norma ortoepica della pronuncia.  Орфоепічна норма вимови. 

4. Il concetto dell’intonazione. L’intonazione dei component e le sue funzioni. 

Інтонація. Інтонація компонентів та її функції. 

5. L’evoluzione della fonetica, le tendenze dello sviluppo e le caratteristiche 

particolari dei sistemi fonetici delle lingue latina ed italiana. Еволюційна 

фонетика, тенденції розвитку і характерні особливості фонетичних систем 

латини  та італійської мови. 

6. Il differenziamento fonetico delle lingue di diverse famiglie linguistiche 

(italiana ed ucraina). Фонетична диференціація в неспоріднених мовах 

(італійська, українська). 

7. Il differenziamento fonetico della lingua italiana. I dialetti. La lingua parlata. 

Фонетична диференціація італійської мови. Розмовна мова. 

8. I sistemi ritmici nello stile poetico. Ритмічні системи в поетичному смислі. 

9. L’interferenza fonetica delle lingue di diverse famiglie linguistiche (italiana ed 

ucraina). Фонетична інтерпретація в неспоріднених мовах (італійська, 

українська)ю 

10.  Le forme del linguaggio. E l’intonazione. Форми мовлення та їх інтонаційне 

оформлення.  

11.  L’interpretazione fonetica di testi di prosa. Фонетична інтерпретація 

прозового тексту. 

12.  La lingua letteraria ed I dialetti. L’aspetto fonetico. Літературна мова і 

діалекти. Фонетичний аспект. 
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Теоретична граматика італійської мови 

La grammatical teorica della lingua italiana 

1. Il concetto del nome . La classificazione dei nomi. 

2. L'articolo. Tipi di articoli. Стаття. Типи статей. 

3. Il concetto dell'aggettivo. Поняття прикметника. 

4. Il concetto del verbo. Поняття дієслова. 

5. Pronomi e aggettivi pronominali. Займенники і займенникові 

прикметники. 

6. Il pronome relativo e la frase relativa. 

7. Domande, risposte, esclamazioni. Питання, відповіді, вигуки. 

8. La preposizione. Classificazione di prepozizioni. Preposizione articolata. 

Прийменник. Класифікація прийменників. Прийменник. 

9. La congiunzione. Classificazione di congiunzioni.  

10.  I verbi modali. Модальні дієслова 

Лексикологія італійської мови 

La lessicologia della lingua italiana 

1. Le formazione delle parole. Формування слів. 

2. Le parole semplice. Порожні слова. 

3.  Le derivazione. Suffissi, prefissi. Висновок. Суфікси, префікси. 

4. Parole alterate. Змінені слова. 

5. Parole composte. Складні слова. 

6. Parole polisemantiche.  Багатозначні слова 

7. Parole macedonia. Словозлиття. 

8. Affiliazioni. Sigle. Аббревіатури 

9. Acronimi. Скорочення. 

10. Sinonimi. Nido  delle parole. Синоніми. Поєднання слів 

11. Antonimi. Антоніми. 

12. Polisemia delle parole. Багатозначність слів. 

Стилістка італійської мови 

La stilistica della lingua italiana 

1. Nozioni storiche delle formazione della stilistica come scienza indipendente. 

Розуміння історичного формування стилістики як самостійної науки. 

2. Stilistica contemporanea: suoi soggetti ed oggetti di studio.  

3. Stilistica linguistica e letteraria: I comune e le differenze di due scienze. 

Лінгвістична та літературна стилістика: спільне та відмінне двох наук. 

4. I primi passi degli filologi nel settore di stilistica italiana. Перші кроки 

філологів в області італійської  стилістики. 

5. Gli studi stilistici antichi e moderni. Стилістичні дослідження давні та  

сучасні. 

6. Nesso di stilistica con gli altri settori linguistici. Зв’язок стилістики з іншими 

областями лінгвістики. 

7. Nozione di paradigma lessico- stilistico. Поняття лексико-стилістична 

парадигма. 

8. Nozione di paradigma morfologico – stilistico. Поняття морфологічної 

парадигми - стилю. 



5 

 

9. Nozione del paradigma sintactico – stilistico. Поняття синтаксично-

стилістичної парадигми. 

10.  Nozione del paradigma fonetico – stilistico. Поняття фонетично-

стилістичної парадигми. 

11.  Definizione delle connotazione. Визначення конотації. 

12.  Definizione delle norme dei concetti fondamentali della stilistica. Визначення 

норм основних понять стилістики. 

13.  Le varietà nella definizione della stile nella stilistica. Різноманітність у 

визначенні стилю в стилістиці. 

14.  Strutture e contenuto del paradigma stilistico. Структура і зміст стилістичної 

парадигми. 

15.  Definizione delle figure semantiche e loro funzioni nel testo. Семантичне 

визначення лідерів та їх функцій в тексті. 

16.  Tropi a base della trasferenza metaforica e metonimica. Тропи на основі 

метафоричного та метонімічного перенесення. 

17.  Definizione delle figure semantiche e loro funzioni nel testo. Визначення 

семантичних фігур та їх функції в тексті. 

18.  Definizione delle figure sintattiche . Визначення синтаксичних фігур 

19.  Definizione delle figure sintattiche di assimilazione e dissimilazione. 

Визначення синтаксичних фігур асиміляції і дисиміляції. 

20.  Genesi degli studi dellа stilistica di espressione. Definizione della lingua, 

linguaggio e parlata della letteratura artistica: convergenze e divergenze 

diacroniche. Генеза дослідженн експресивної стилістики. Визначення 

понять «мова», «мовлення», «розмовна мова художнього стилю»: 

діахронічні конвергенції та дивергенції. 

21.  Definizione dell'effetto stilistico. Pretipi di usanze della stilistica dei mezzi 

espressivi: intelletto, automatizzazione, attualizzazione. 

22.  Definizione e classificazione del' fattori stilistici come pripcipio organizzativo 

del discorso. 

 

СТРУКТУРА ВИПРОБУВАННЯ  

З ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Випробування  передбачає виконання п`ятидесяти тестових завдань з 

італійської мови на підготовленому індивідуальному робочому місці без 

використання додаткових джерел інформації. Під час виконання тесту 

абітурієнт не користується нотатками, не робить індивідуальних поміток та 

не переписує завдання, або його фрагменти. 

Тестування з італійської мови передбачає визначення  рівня мовних 

знань, умінь і навичок, а саме: знання фонетичних, лексичних і граматичних 

аспектів італійської мови, вміння визначати мовні явища, здійснювати 

адекватний вибір необхідних лексичних і граматичних елементів, коректно 

інтерпретувати їх з урахуванням особливостей мовної системи італійської 

мови. Тестування визначає уміння абітурієнта граматично правильно 

використовувати видо-часові форми дієслів, адекватно вживати слова і фрази 
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в італійськомовному контексті, оперувати мовними засобами для цілей 

спілкування, відрізняти правильні у мовному відношенні висловлювання від 

неправильних. 

В основу розробки завдань покладено програми базових курсів практики 

усного і писемного мовлення італійської мови, що вивчаються студентами 

освітнього рівня «бакалавр» з першого по четвертий курс. 

Виконання тестового завдання з італійської мови полягає у виборі 

правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів. Завдання 

вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді.  

Завдання вважаються невиконаним у випадках, якщо: 

а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді; 

б) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді; 

в) абітурієнт вибрав усі варіанти відповідей. 

За одне правильно виконане завдання нараховується один бал. 

Спеціальна 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 не більше 2 хвилин. 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. 

 

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ  

 

1. Cosa esprime il participio? 

a) Un'azione anteriore 

b) Un'azione contemporanea 

c) Il semplice significato del verbo 

d) Il significato del verbo come una caratteristica del nome  

 

 2. Quale dei seguenti complementi è contenuto nella frase: con la scala ho 

raggiunto il tetto del vicino? 

a) Di tempo 

b) Di mezzo  

c)  Di compagnia 

d) Stato in luogo 

 

     3. Quanti sono i tempi semplici? 

a) 5 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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4. Cos'è la radice? 

a) La parte comune delle parole  

b) Una modifica 

c) Un linguaggio  

d) Una composizione 

 

5. La parola obiettivo è: 

a) Tronca 

b) Bisdrucciola 

c) Piana 

d) Sdrucciola 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кількість балів 

(max - 200) 

Критерії 

 

 

 

180 – 200 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що 

міститься в основних і додаткових рекомендованих 

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. 

 

160 – 179 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування 

практичних задач. 

 

 

140 – 159 

Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, 

однак, містять певні неточності; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач. 

 

120 – 139 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач. 

 

100 – 119 

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 – 99 

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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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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2003. - 76 с. - укp. 
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3. Grammatica italiano per tutti.  
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4. "Elisabette Perini. Le regole, le spiegazioni, le eccezioni, gli esempi". Giunti, 
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