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Під час співбесіди увага акцентуватиметься не на перевірці навичок і вмінь 

письма та усного мовлення, а на вмінні використовувати набуті знання з граматики і 

лексики у мовному контексті. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з 

лексичним. 

Отже, абітурієнти повинні мати знання: 

• лексики академічного та професійного спрямування (у тому числі 

термінології);  

• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів; 

• базових граматичних явищ і структур;  

• правил синтаксису. 

Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного 

матеріалу:  

Іменник  

Рід, число іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині або тільки в 

множині. Правила правопису множини іменників. Окремі випадки утворення множини 

іменників. Присвійний відмінок іменника.  

• 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. 

• Узгодження часів  

• Загальні правила вживання узгодження часів італійського дієслова. Часи в 

підрядному та в головному реченнях. Обставини часу та займенники в підрядних 

реченнях. 

Лексичний матеріал перевіряється у межах наступних тем: 

1. Я і моє оточення: cім’я, родичі, друзі.  

2. Характер та зовнішність. 

3. Помешкання: кімната, квартира, будинок, сучасні зручності. 

4. Робочий день: розпорядок дня.  

5. Вихідний день: організація дозвілля, канікули, подорожі, спорт.  
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6. Погода та погодні умови: пори року, прогноз погоди, клімат.  

7. Магазини та покупки, їжа: продовольчі та непродовольчі магазини, заклади 

громадського харчування.  

8. Міста та столиці: міста України, Київ-столиця України, міста Італії,  

Мадрид – столиця Італії. 

9. Загальні відомості про Україну: географічне положення та політична система. 

10. Загальні відомості про Італію.  

11. Освіта в Україні: cистема освіти України, вища освіта в Україні.  

12. Освіта в Італії: cистема освіти Італії, вища освіта в Італії.  
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