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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Підсумкова атестація студентів з першої іноземної мови та зарубіжної 

літератури є формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної 

підготовки студентів-філологів першого освітнього рівня (бакалаврського) за 

напрямом підготовки 6.02030302 „Філологія. Мова і література (італійська)” і 

проводиться у формі комплексного екзамену. Для його проведення 

організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та 

екзаменаторів. Комісія створюється щорічно і діє протягом календарного 

року. 

Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх 

готовності до практичної діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні 

їх подальшого саморозвитку й самовдосконалення. Планомірна самостійна 

робота студентів, особливо під час підготовки до комплексного екзамену, 

допомагає систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, отримані 

в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

До складання комплексного екзамену допускаються студенти, які 

виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу першої іноземної 

мови (практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, 

практична граматика), з теоретичних курсів фонетики, граматики, історії 

мови, лексикології, стилістики, історії зарубіжної літератури, теорії 

літератури, а також виконали усі науково-дослідні роботи (курсові, проектні) 

з цих напрямів та пройшли відповідну виробничо-практичну підготовку під 

час усіх видів практик. 

На комплексний екзамен виносяться питання, найбільш важливі для 

виявлення рівня теоретичної та практичної компетенції майбутнього 

філолога, вчителя італійської мови й зарубіжної літератури. Завдання на 

екзамені підібрані та сформульовані на основі фахових компетентностей, що 

сформувалися у процесі навчання з фаху. До програми також включені 

списки орієнтовних теоретичних питань та рекомендованої літератури. 

Комплексний екзамен спрямований на виявлення загальних та 

спеціальних (професійних) компетенцій бакалавра філології, що визначають 

його готовність до вирішення професійних завдань, встановлених державним 

освітнім стандартом, які сприяють його конкурентоспроможності на ринку 

праці та продовженню навчання в магістратурі.  

Екзамен проводиться в усній формі протягом одного дня. За 

необхідності за рішенням екзаменаційної комісії дозволяється 

використовувати довідкову літературу. 

 

ПРОЦЕДУРА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ Й ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

До початку іспитів на основі узагальнених завдань випусковими 

кафедрами вищого навчального закладу за напрямом підготовки готуються 
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матеріали та створюються екзаменаційні білети. 

Комплексний екзамен з фахових дисциплін бакалаври складають за 

розробленими і затвердженими екзаменаційними білетами, до яких увійшли 

питання, спрямовані на виявлення у студентів загальнотеоретичних знань, 

вміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу при 

вирішенні практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. 

Питання екзаменаційних білетів, що охоплюють увесь зміст програми з 

дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й проблемно-пошуковий 

характер. 

Перед початком екзамену комісія ознайомлюється із наказом та 

супровідною документацією, розпаковує екзаменаційні білети й матеріали. 

Після представлення комісії студенти обирають білет із питаннями, 

отримують відповідні матеріали та готуються до відповіді. Один студент 

готується до відповіді не більше 30 хвилин. 

Відповідь на фахово-мовний блок білету надається іноземною мовою. 

Під час відповіді помилки й неточності не виправляються, недоліки відповіді 

заносяться до протоколу. Відповідь на блок питань з літературознавства 

надається рідною мовою. Усі члени комісії слухають і оцінюють кожного 

відповідаючого, задають додаткові й перевірочні питання. Закінчивши 

відповідь, студент здає усі нотатки й матеріали секретарю та чекає 

завершення екзамену. 

Після відповіді останнього студента, комісія радиться щодо 

оцінювання кожного студента на основі індивідуально виставлених оцінок по 

кожному компоненту відповіді. Іспит закінчується оголошенням оцінок 

кожному студенту. 

 

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ ЕКЗАМЕНІ 

З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до  динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

Відтак глобалізація та демократизація сучасної вищої освіти вимагає 

широкого впровадження та використання новітніх освітніх технологій, які 

здійснюються в межах Болонського процесу. 

На комплексний екзамен винесено основні питання з практики усного та 

писемного мовлення, теоретичних дисциплін італійської мови, 

країнознавства Італії та зарубіжної літератури. 

Це надасть змогу перевірити стан підготовки майбутніх вчителів 

іноземної мови та зарубіжної літератури, виявити їхнє вміння самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці наукової 

інформації з питань наук гуманітарного циклу: філології, лінгвістики, 

літератури; вільно будувати висловлювання італійською мовою та складати 
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повідомлення із запропонованої теми, вести діалог або дискусію, 

перекладати та переказувати текстовий матеріал тощо. 

Комплексний екзамен з італійської мови та зарубіжної літератури 

охоплює основну тематику, яка стосується діяльності людей у сучасному 

світі, а саме: лексичний блок (вільне володіння лексичним мінімумом із тем, 

що стосуються діяльності людини, взаємовідносин людини й оточуючого 

світу, професійної діяльності тощо), граматичний блок (морфологія, 

синтаксис та пунктуація італійської мови), мовленнєвий блок (вміння вільно 

будувати висловлювання із використанням різних видів словникового складу 

та стилістичних засобів італійської мови – метафор, епітетів, порівнянь 

тощо); мовно-історичний блок (знання найважливіших історичних подій 

Італії та італомовних країн та особливостей розвитку літературної італійської 

мови та її діалектів); краєзнавчий блок (володіння знаннями про соціальний 

та суспільний розвиток Італії та італомовних країн); фонетичний блок 

(володіння фонетичними навичками відповідно до нормативної італійської 

вимови); блок із зарубіжної літератури (вміння всебічно характеризувати 

літературну діяльність того чи іншого автора та вміти проаналізувати 

специфічні особливості творів). 

Комплексний екзамен з італійської мови та зарубіжної літератури 

повинен виявити знання як основних, так і допоміжних лінгвістичних 

дисциплін, показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання 

обов’язкової та додаткової спеціальної літератури, належне володіння 

практичними навичками таких видів іншомовної мовленнєвої діяльності як: 

аудіювання, читання, говоріння та письмо. 

 

Структура екзаменаційного білета: 

 

І. Лінгвостилістичний аналіз прочитаного тексту та виконання завдання 

з однієї з теоретичних дисциплін італійської мови. 

ІІ. Презентація розмовної  теми. 

ІІІ. Висвітлення питання з зарубіжної літератури. 

 

Комплексний екзамен із першої іноземної мови та зарубіжної літератури 

передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, 

комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої, літературознавчої  та 

професійної компетенції, наявності у студентів ґрунтовних знань мови, 

мовознавства та основ навчання іноземної мови, а також вмінь реалізовувати 

ці знання в майбутній професійній діяльності. 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння першою 

іноземною мовою на базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог 

(близько 4500 лексичних одиниць для вживання в продуктивних та 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності).  

Студенти повинні також володіти орфоепічною, лексичною та 

граматичною нормами першої іноземної мови, вміти правильно 
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реалізовувати цю норму в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних 

комунікативних ситуаціях. 

Студент повинен продемонструвати достатньо високий рівень знань і 

умінь з теоретичної граматики, володіння базовою термінологією, вміння 

визначати, описувати та диференціювати мовні явища різними 

лінгвістичними методами. 

Літературознавча компетенція студента на екзамені для першого 

освітнього рівня (бакалаврського) представлена системою ґрунтовних знань 

про періоди розвитку зарубіжної літератури, її представників та творів.  

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ 

 

Комплексний екзамен з першої іноземної мови для студентів ІV курсу 

проводиться у формі усної співбесіди згідно вказаних у білетах тем з метою 

визначення мовної, мовознавчої та літературознавчої компетенції. Студент 

повинен бути готовий відповідати на питання екзаменаційної комісії, 

демонструючи уміння реагувати на репліки співбесідників, виразити і 

відстояти свою точку зору. Відповіді на перші два питання екзаменаційного 

білета даються виключно італійською мовою, на питання із зарубіжної 

літератури – українською мовою. 

 

 Структура екзаменаційного білета 

Перше питання білета пов’язане з опрацюванням автентичного тексту 

італійською мовою (не більше 1200 др. знаків) та забезпечує перевірку 

фахової компетенції бакалавра-філолога, зокрема знання базової термінології 

та основних граматичних понять італійської мови, характеристики різних 

мовних одиниць, сформованість науково-практичних навичок аналізу усіх 

рівнів італійської мови, уміння виділяти мовознавчі проблеми. 

Висвітлення мовних явищ із наведенням прикладів відмінювання, 

вживання, класифікацій тощо відбувається за такою тематикою: 

 

 Використання артиклів з датами, цифрами та абревіатурами. 

 Використання та формування теперішніх часів. 

 Використання та формування минулих часів. 

 Використання та формування майбутніх часів.  

 Використання та формування кон’юнктиву.  

 Формування та використання умовного способу. 

 Узгодження часів в італійській мові. 

 Особливості використання займенників в італійській мові. 

 Особливості використання безособових форм дієслова. 

 Використання та переклад перифрастичних конструкцій.  

 Використання та переклад емфатичних конструкцій. 

 Особливості використання умовних підрядних речень  

 Використання та формування безособових речень.  
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 Формування та використання пасивної форми.  

 Використання та формування умовних речень в італійській мові.  

 Формування та використання ступенів порівняння прикметників.  

 

Друге питання білета стосується всебічного розкриття студентом 

комунікативної ситуації згідно з тематикою: 

 Здоровий спосіб життя людини. Класична та альтерантивна медицина в 

Італії. Спорт у нашому житті. Здорове харчування.  

 Освіта та виховання. Професія вчителя. Навчання в університеті. 

Родинне виховання в Італії та Україні. Шкільна система освіти Італії та 

України. Вища освіта та подальше навчання в Італії та Україні. Дуальна 

система освіти Італії. Навчання за кордоном. Проблеми інклюзивної 

освіти в Італії. 

 Емоції та почуття людини. Сенс життя людини. Конфлікти між 

поколіннями. Проблема людської самотності. Проблема людських 

стосунків. Вплив засобів масової інформації на людину. 

 Італійьке суспільство. Італійський та український менталітет. Молодь 

Італії та України. Традиції італійського та українського суспільства. 

Соціальна та політична активність молоді. Стиль життя сучасної людини. 

Сучасний професійний світ. Стереотипи у нашому житті. 

 

Третє питання стосується висвітлення питання про творчий доробок 

та детальну характеристику творів таких авторів, як: Гомер, Есхіл, Вергілій, 

Данте Аліг’єрі, М.Сервантес, В.Шекспір, П. Кальдерон,  Ж.Мольєр,  Д.Дефо, 

М. Вольтер, Й.В. Гете, Е. Гофман, Дж. Байрон, В.Скотт, В.Гюго, О.Пушкін, 

М.Гоголь, М.Лермонтов, А. Стендаль, О. де Бальзак,  Ч.Діккенс,  Л.Толстой, 

Ф.Достоєвський, Г.Ібсен, Б.Шоу,  А.П.Чехов, А. Ахматова, Ф. Кафка,  

М.Булгаков,  Бертольт Брехт, Ж.Сартр, А.Камю, Е. Хемінгуей, Г.Гарсіа 

Маркес. 

 

Oрієнтовний перелік питань до комплексного екзамену з італійської 

мови та зарубіжної літератури 

І. Висловлювання своєї  думки щодо змісту прочитаного тексту італійською 

мовою (тексти додаються) та висвітлення граматичного явища із 

наведенням прикладів відмінювання, вживання, класифікацій тощо 

(італійською мовою): 

 

1. L’uso e formazione di tempi presenti. (Використання та формування 

теперішніх часів).  

2. L’uso e formazione di tempi passati (Passato prossimo e Passato remoto). 

(Використання та формування минулих часів (Passato prossimo e Passato 

remoto)). 
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3. L’uso e formazione di tempi passati (Imperfetto indicativo e Trapassato 

prossimo.) Використання та формування минулих часів Imperfetto 

indicativo e Trapassato prossimo.) 

4. L’uso e formazione di tempi futuri. (Використання та формування майбутніх 

часів).  

5. L’uso e formazione di congiuntivo presente. (Використання та формування 

congiuntivo presente). 

6. L’uso e formazione di congiuntivo passato. (Використання та формування 

congiuntivo passato).  

7. L’uso e formazione di congiuntivo imperfetto. (Використання та формування 

congiuntivo imperfetto ).  

8. L’uso e formazione di congiuntivo trapassato. (Формування та використання 

congiuntivo trapassato). 

9. L’uso e formazione di condizionale semplice. (Формування та використання 

умовного способу теперішнього часу). 

10. L’uso e formazione di condizionale composto. (Формування та використання 

умовного способу минулого часу).  

11. La concordanza dei tempi dell’indicativo nella lingua italiana. (Узгодження 

часів в італійській мові).  

12. L’uso dei modi indefiniti (infinito). (Особливості використання безособових 

форм дієслова (інфінітив)).  

13. L’uso dei modi indefiniti (participio). (Особливості використання 

безособових форм дієслова ( прислівник)).  

14. L’uso dei modi indefiniti (gerundio). (Особливості використання 

безособових форм дієслова (герундій)).  

15. Dittonghi, trittonghi, iato. (Дифтонги, трифтонги, ято). 

16. Usi particolari dell’articolo. (Особливості використання артиклів).  

17. Stile giornalistico. (Журналістський стиль). 

18. L’uso e formazione delle frasi impersonali. (Використання та формування 

безособових речень).  

19. La formazione e l’uso della forma passiva (Формування та використання 

пасивної форми).  

20. L’uso e la formazione del  periodo ipotetico. (Використання та формування 

умовних речень в італійській мові).  

21. L’uso e la formazione dei gradi di comparazione degli aggettivi. (Формування 

та використання ступенів порівняння прикметників).  

22. Lo sviluppo della lingua italiana nel 21 secolo. (Розвиток  італійської  мови у 

ХХІ столітті).  

23. Il modo imperativo. L’uso e la coniugazione dei verbi  nell’Imperativo.  

(Особливості вживання та відмінювання дієслів у Imperativo). 

24. I verbi riflessivi. L’uso e la coniugazione dei verbi riflessivi. (Особливості 

вживання та відмінювання зворотніх дієслів). 

25. Stile scientifico.  (Науковий стиль.) 
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26. L'avverbio. La formazione degli avverbi. (Зазначте особливості утворення 

прислівників.)  

27. I verbi italiani.(Дієслова в італійській мові). 

28. Il fenomeno di elisione e troncamento. (Феномен елізії та тронкаменто). 

29. D eufonica. (Еуфонічна Д). 

30. La concordanza dei tempi  del congiuntivo. (Узгодження часів  кон’юктиву). 

 

ІІ. Презентація комунікативної ситуації за запропонованою темою 

(італійською мовою):  

 

1. Rendersi utili. Le associazioni di volontariato. (Бути корисними. 

Волонтерські  асоціації).  

2. I grandi nomi d’Italia da ieri a oggi. (Найвизначніші діячі Італії  від 

минулого до сьогодення).  

3. L’emigrazione degli italiani all’estero. Il problema dell’emigrazione nel mondo 

moderno. (Еміграція італійців за кордон. Проблема еміграції у сучасному 

світі).  

4. I valori famigliari degli italiani. Il concetto della famiglia. (Італійські родинні 

цінності).  

5. I piatti italiani tradizionali. La storia della pizza e della pasta.(Традиційні 

італійські страви. Історія виникнення піци та пасти). 

6. Il settore agroalimentare italiano. Quando a tavola il <Made in Italy> è 

falso.(Сектор сільськогосподарської продукції у Італії. Коли 

фальсифікують «Made in Italy»). 

7.  Figli di mamma a vita. Il fenomeno della convivenza prolungata dei giovani 

italiani con i loro genitori. (Феномен задовгого сумісного проживання 

італійської молоді зі своїми батьками). 

8. Il problema della parità tra uomini e donne nel mondo moderno. (Проблема 

рівних прав між чоловіками та жінками у сучасному світі.) 

9. Le feste e tradizioni vecchie e nuove. A cosa serve conservare le tradizioni? 

(Традиції старі та нові. Чому потрібно зберігати традиції?). 

10. La lingua italiana nel mondo. (Італійська мова у світі). 

11. Gli italiani a tavola. (Харчові звички італійців). 

12. La società italiana di oggi. (Сучасне італійське суспільство). 

13. La mafia italiana. Cosa deve fare lo stato per eliminarla? (Італійська мафія. 

Що повинна робити держава для того щоб побороти її?). 

14. Spendaccioni. Il mondo del consumismo o perchè consumiamo sempre di più? 

(Сучасний світ консумізму, або чому ми споживаємо все більше?). 

15. Il turismo. Il viaggio etico, come lo capite personalmente. (Туризм. Етична 

подорож, розкрийте це поняття.) 
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16. No alla tv. Quali sono i maggiori aspetti positivi della tv e quali quelli negativi? 

(Ні телебаченню. Позитивні та негативні аспекти телебачення). 

17. La scienza della buona notte. Quali sono le cause e le conseguenze della 

carenza di sonno? (Наука здорового сну. Причини та наслідки 

недостатнього сну). 

18. Quali sono i segreti per stare bene fisicamente e mentalmente? (Секрети 

доброго  фізичного та ментального здоров’я ).  

19. Mass-media e le nuove tecnologie nella vita di oggi. (Масс медіа та новітні 

технології у сучасному житті).  

20. Lavoro. Cos’è per voi un “buon lavoro”. Che caratteristiche deve avere? 

(Робота. Як ви розумієте поняття «гарна робота», які характеристики вона 

повинна мати?). 

21. Computer. Le cose che facciamo al computer. Come ci aiuta nella vita 

moderna? (Комп’ютер, як ми його використовуємо, та як він нам 

допомагає у сучасному житті). 

22. Ecologia. Il problema di surriscaldamento del pianeta. L’immondizia. 

(Екологія. Проблема підвищення температури на планеті. Проблема 

сміття). 

23. Che fine ha fatto l’amicizia? Chi è per voi un amico fedele? (Куди поділась 

дружба. Хто для вас вірний друг?). 

24. La vita sana.Il ruolo dello sport nella vita della persona moderna. (Здоровий 

спосіб життя. Спорт у житті сучасної людини). 

25. La gioventù ucraina ed italiana.( Молодь вУкраїні та в Італії).  

26. Esami. I consigli dello psicologo. (Іспити. Поради психолога). 

27. Animali domestici. Il problema degli animali abbandonati.(Домашні тварини. 

Проблема покинутих тварин.) 

28. Il problema di disoccupazione in Europa ed Ucraina.(Проблема безробіття в 

Європі та в Україні). 

29. La prospettiva dello studio della lingua italiana in Ucraina.(Перспективи 

вивчення італійської мови в Україні) 

30. Paragonate il sistema dell’educazione in Italia con quella ucraina. (Порівняйте 

систему освіти в Італії та в Україні). 

 

IІІ. Розкриття питання з курсу зарубіжної літератури (українською мовою): 

1. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, 

художні особливості. Гомерівське питання. 

2. Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне 

відлуння трагедії «Прометей прикутий». 
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3. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів, 

літературне відлуння (Котляревський). Вергілій і Гомер. 

4. Загальна характеристика французького героїчного епосу «Пісня про 

Роланда». 

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» - філософсько-художній 

синтез середньовічної культури. 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та 

трагікомічна епопея італійського життя. Значення твору для розвитку 

нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В.Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність 

трагедії «Гамлет» (або іншої – за вибором студента). 

8. Ознаки бароко у філософській драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». 

9. Ознаки класицизму у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» (або іншої – 

за вибором студента).  

10.  «Робінзон Крузо» Д.Дефо як реалістичний просвітницький роман. 

11. Ідейно-художні особливості творчості Вольтера. Загальна 

характеристика філософської повісті «Простак». 

12. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії 

Гете «Фауст». 

13. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на матеріалі конкретних творів) 

14. Загальна характеристика творчості Дж. Байрона (на матеріалі творів 

«Паломництво Чайльд-Гарольда» або «Мазепа»). 

15. Історичний роман як жанр літератури романтизму (на матеріалі роману 

В.Скотта «Айвенго» або В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

16. Російська література доби романтизму (на матеріалі творів О.Пушкіна, 

М.Гоголя, або М.Лермонтова). 

17. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману (на 

прикладі творів Стендаля або О. де Бальзака за вибором студента).  

18. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса 

(на матеріалі конкретних творів). 

19. Ідейно-художня своєрідність російського реалістичного роману (на 

матеріалі творів Л.Толстого або Ф.Достоєвського). 

20. Поняття про символізм у європейській літературі кінця ХІХ століття та 

його філософсько-естетичні засади. 

21. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. (на матеріалі одного з творів Г.Ібсена, Б.Шоу або 

А.П.Чехова). 

22. Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії, її провідних 

напрямів, течії та художніх здобутків. 

23. Поняття про футуризм, його естетичні засади та експериментаторство у 

царині поезії. 

24. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки 

представників цієї течії (на матеріалі творчості А. Ахматової). 
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25. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. 

Кафки «Перевтілення». 

26. Проблематика роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції 

світової літератури у творі. 

27. Бертольт Брехт: теорія «епічного театру» та її основні положення (на 

прикладі однієї з драм Брехта за вибором студента). 

28. Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової літератури. 

Проблеми вибору в творах Сартра та Камю.  

29. Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Е. Хемінгуея 

«Старий і море». 

30. Латиноамериканський роман. Генеза та особливості поетики. Творчість 

Г. Гарсіа Маркеса. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ЕКЗАМЕНУ 

 

 

При виставленні підсумкової оцінки за комплексний екзамен усі 

складові питання вважаються рівноцінними. Кожен вид роботи оцінюється за 

100-бальним рейтингом. 

Кожен екзаменатор веде протокол оцінювання, робить нотатки 

помилок студента під час відповіді та виставляє оцінку за кожен компонент 

білета. Під час відповіді екзаменатори не зобов’язані вказувати на помилки 

студента, але можуть виправляти ті помилки, які унеможливлюють успішну 

відповідь. Після відповідей студентів державна екзаменаційна комісія 

зводить до середнього арифметичного індивідуальні оцінки кожного члена 

комісії та виводить загальний рейтинг за відповіді на усі три питання. Оцінка 

за іспит є колегіальним рішенням усіх членів на підставі обчислених 

рейтингів. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені члени комісії 

користуються такими вимогами й критеріями: 

 

 

Підсумкова 

кількість 

балів 

(max – 100) 

Рейтинг 

ECTS 

 

Критерії оцінювання 

 

90-100 А 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільне 

володіння спеціальною термінологією, послідовний 

виклад матеріал, правильне застосування 

теоретичних знань з усіх фахових дисциплін для 
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розв’язання практичних завдань; уміння розробляти 

методику вирішення дослідницьких проблем, 

використовуючи при цьому новітні досягнення 

мовознавства і літературознавства. 

 

82-89 

 

В 

 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільне 

володіння спеціальною термінологією, матеріал 

викладено послідовно, із застосованням 

теоретичних знань з різних дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; припускається 1-2 

неточності у викладенні матеріалу, які не 

призводять до помилкових висновків і рішень. 

 

75-81 

 

С Відповідь демонструє розкриття основного змісту 

теоретичних питань, володіння навичками 

лінгвістичного й літературознавчого аналізу, вміння 

теоретично обґрунтувати й застосувати набуті 

знання з мовознавства і літературознавства; 

правильно використовувати професійну 

термінологію, відсутність у відповіді грубих 

помилок; можливі 3-4 неточності у використанні 

спеціальної термінології, несуттєві помилки у 

висновках, узагальненнях, які не спотворюють 

зміст відповіді. 

 

66-74 Д В основному правильна відповідь на питання, але 

виклад матеріал неповний, не завжди послідовний; 

відчуваються певні труднощі у застосуванні 

теоретичного матеріалу для виконання практичних 

завдань; допущені помилки в застосуванні 

професійної термінології. 

60-65 

 

Е Коротка, схематична, але в основному правильна 

відповідь на питання; виклад матеріалу неповний, 

не завжди послідовний; відчуваються певні 

труднощі у застосуванні теоретичного матеріалу 

для виконання практичних завдань; допущені 

помилки в застосуванні професійної термінології. 

35-59 FX Не розкрито основний зміст теоретичних питань, 

відсутні навички застосування набутих знань для 

виконання практичних завдань; відсутнє володіння 

професійною термінологією; допущені грубі 

помилки в остаточних висновках 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

 

1. Демьянова Л.И. Бизнес-курс итальянского язика: Учеб. пособие. – Киев: 

«Логос», 1999. – 320 с. 

2. Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского язика. – М.: 

Цитадель, 2001. – 496 с. 

3. Карулин Ю.А., Черданцева Т.З. Основной курс итальянского язика: Учеб. 

– 3-е изд.: испр. и доп. – М.: Высш. шк., ЧеРо, 1996. – 352 с. 

4. Карулин Ю.А., Черданцева Т.З. Основной курс итальянского язика 

(продвинутый этап): Учеб.  – М.: Высшая школа, ЧеРо, 1997. – 364 с. 

5. Chichiu` Angelo, Minciarelli Fausto, Silvestrini Marcello IN ITALIANO 

Grammatica italiana per stranieri. Corso multimediale di lingua e civilta` a 

livello elementare e avanzato. – Perugia: Edizioni Guerra, 1990. – p.556 

6. Serianni Luca Grammatica italiana. Italiano commune e lingua letteraria. – 

Torino: UTET Libreria, 1996. – p.550 

7. Silvestrini Marcello, Bura Claudio L’italiano e l’Italia. Lingua e civilta` italiana 

per stranieri. – Perugia: Guerra Edizioni, 1999. – p.362 

 

Додаткова 

1. Грейзбард Л.И. Основы итальянского языка. М.: Издательство 

«Филология», 1998. – 352 с.  

2. Зорько Г.Ф., Майзель Б.Н., Скворцова Н.А. Новый итальянско-русский 

словар. – М.: Рус. яз., 1995. – 1018 с. 

3. Фраттола Паола, Костантино Роберта Італійська за 30 днів. – Київ: 

«Методика», 2007. – 288 с.  

4. Gatta Francesca, Pugliese Rosa Manuale di scrittura. Dalla lettera alla relazione 

scientifica. – Bologna: BUP, 2003. – p.156 

5. Dobrovolskaja Lulia dizionario russo-italiano. In due volumi – Milano: Ulrico 

hoepli editore, 1997. – p. 1051. 

6. Favaro Graziella, Bettinelli Gilberto INSIEME. Corso di italiano per stranieri. – 

Milano: Rcs Scuola spa, 2002. – p.357 

7. Humphris Christopher Comunicare meglio. – Roma: Bonacci editore, 1993. – 

p. 188. 

8. Katerinov Katerin La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed 

intermedio. – Perugia: Edizioni Guerra, 1985. – p. 510. 

9. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua ecivilta` 

italiana. – Roma: Edilingua, 2008. – p.198 

10. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e 
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Зарубіжна література 

 

1. Библиотека всемирной литературы (БВЛ). – М.: Художественная 

литература: відповідні томи серії № 1 (Литература Античности). 

2. Боннар А. Греческая цивилизация. –М.: Искусство, 1995 (пер. с фр.) 

3. Від античності до класицизму: Хрестоматія. – К.: УАВЗЛ, 2000 

4. Дафніс і Хлоя // Пізній еллінський роман. – Дрогобич: Коло, 2004 (серія 

„Бібліотека античної літератури” (БАЛ) за ред. М.І.Борецького) 

5. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром”як, Ю.І.Ковалів та ін.- 

К.:ВЦ “Академія”,1997. 

6. Лонг. Дафнис и Хлоя.Пер. С.П. Кондратьева.М..1964. 

7. Лосев А.Ф..Мифология греков и римлян / Сост. А.А. Тахо=Годи;общ. Ред. 

А.А.Тахо-Годи и И.И Маханькова.- М.:Мысль,1996.- 975 с 

8. .Лукиан. Собрание сочинений.Пер. под ред. Б.Л.Богаевского.Т.1-2. 

М.;Л..1935 

9. Лукиан Самоситский. Сочинения.Под ред.А.И.Зайцева.Т.1-2.СПб..2001. 

10. Менандр. Комедии.Фрагменты.Изд. подг.В.Н.Ярхо..1982 

11. Мифы народов мира. Энциклопедия:В 2 т./Гл. ред. С.А.Токарев.- 2-е изд.- 

М.: Сов. Єнциклопедия,1991-1992. Т.1., Т.2. 
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Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Esprimete il suo opinione secondo il contenuto dell’articolo letto.L’uso e 

formazione di tempi presenti. Висловіть свою думку щодо змісту прочитаного 

тексту. Поясніть використання та формування теперішніх часів у 

прочитаному тексті.  

2. Per che cosa serve la politica esterna nel nostro mondo. Мета та позитивні 

аспекти зовнішньої політики у сучасному світі. 

3. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 
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