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Спеціальність (спеціалізація) 

спеціальність:  

спеціальність: 035 Філологія  

спеціалізація : 035.052 

Романські мови і літератури 

(переклад включно)  

освітня програма: 035.052.02 Мова і 

література (італійська) 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  

письмова на платформі ЕНК 

Тривалість проведення:  2 академічні години 

Максимальна кількість балів:  

40 балів  

40 балів 

Критерії оцінювання:  Письмова форма проведення 

екзамену максимальна 

кількість балів: 40 балів.  

Критерії оцінювання:  

Іспит складається з 40 практичних 

тестових завдань, кожне з яких 

оцінюється в 1 бал 

Перелік допоміжних матеріалів:  Робоча програма з дисципліни 

 

                                       Теми, за змістом яких  

запропоновано виконання тестів:  

 

Тема 1. Компоненти фонетичної системи італійської мови 

Тема 2. Орфоепічні норми та види вимови в італійській мові 

Тема 3.Функції інтонації. Інтонаційні схеми італійського мовлення. Розповідне, питальне, 

окличне речення. Можливі варіанти. 

 

 

Орієнтовний перелік питань:   

 

1. Fonetica teorica della lingua italiana. La scrittura e l’alfabeto italiano. 

2.  I suoni del linguaggio. Catena parlata, suoni linguistici. 

3. A che cosa servono fonetica e fonologia. Foni e fonemi.La distinzione tra fonemi e lettere.   

4.  Il sistema fonologico dell’italiano. Apparato fonatorio. Tre tipi di fonetica. I suoni.   

5. Vocali e consonanti. L’arco vocalico. Vocali deboli e forti. Le consonanti. Modo e luogo 

dell’articolazione.  

6. Come si combinano i fonemi nella parola. Gruppi consonantici. Gruppi vocalici: dittonghi e 

vocali in iato. 

7. Le consonanti. Modo dell’articolazione. Luogo dell’articolazione. Presenza o assenza di 

sonorita’. 

8.  Gruppi consonantici. Gruppi vocalici. Raddoppio delle consonanti.  

9. Grafemi. Fonemi. L’accento grafico (acuto e grave). Accento con valore distintivo. 

10.  Fonemi e grafemi della lingua italiana.  



11. Accento principale ed accento secondario. Durata. 

12. L’aspetto fonetico della lingua italiana, forma letteraria.T 

13.Le sillabe. Le regole della divisione in sillabe 

14. L’elisione e il troncamento nell’italiano contemporaneo 

15.Che cos’e’ l’intonazione? Tonalita’. Sollevamento.Abbassamento. Velocita’. Ritmo.  

16.  Metrica italiana. Verso italiano.I sistemi ritmici nello stile poetico.  

17.La lingua letteraria e i dialetti. L’aspetto fonetico.  La lingua parlata. 

18. L’interferenza fonetica delle lingue di diverse famiglie linguistiche (italiana ed ucraina).  

 

 



Екзаменатор ____           

 Підпис  

 

Завідувач кафедри ________________  підпис  

 

.  

 

Приклади тестового завдання:  

 

1.Scegli la risposta giusta tra quelle proposte: 

 

1) Qual è il segno dell'elisione?  

a. I puntini di sospensione 

b. Le virgolette 

c. L' apostrofo 

d. La lineetta 

2) Che cos'è l'elisione?  

a. L'eliminazione della sillaba finale 

b. L'eliminazione di parte della parola 

c. L'eliminazione della lettera finale di una parola 

d. L'eliminazione della vocale finale 

3) E' possibile troncare una parola monosillaba?  

a. Sì 

b. No 

4) Nella parola da troncare, dinanzi alla vocale finale, quale di queste consonanti dev' esserci?  

a. l, m, t, s 

b. b, c, d, f 

c. m, n, p, r 

d. l, n, r e raramente m 

e. f, g, m, p 

 

5. Il punto e virgola indica...  

 

6. Scegli la frase con la punteggiatura corretta.  

 

7.Quanti sono i fonemi dell’italiano: 

a) 26 

b) 30 

c) 32 

d) 20 
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Зав.кафедри романської філології та  

порівняльно-типологічного мовознавства Русудан МАХАЧАШВІЛІ  
 


