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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ КРАЇН 

ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу основної 

іноземної мови, історії зарубіжної літератури, літератури країн першої іноземної мови для 

студентів IV курсу ОC «Бакалавр» спеціальності 035 Філологія, спеціалізації  035.052 

Романські мови та літератури (переклад включно) перша – італійська, освітньої програми 

«Філологія. Мова та література (італійська)» характеризується комплексністю підходу до 

перевірки набутих компетентностей відповідно до результатів навчання, передбачених 

освітньою програмою. 

Комплексний кваліфікаційний екзамен включає теоретичні питання з курсів 

«Лексикологія», «Стилістика», «Лінгвокраїнознавство», «Основна іноземна мова 

(італійська)», «Історія зарубіжної літератури», спрямовані на визначення рівня володіння 

італійською мовою та перевірку сформованих загальних компентностей: 

1. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички,  розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання 

(КЗ-1). 

2. Здатність аналізувати інформацію з різних джерел, використовувати 

інформаційній і комунікаційні технології для вирішення завдань у сфері професійної 

діяльності, у т.ч. іноземною мовою (КЗ-2). 

3. Здатність до письмової й усної комунікації, щo якнайкраще відпoвідають 

ситуації професійного і особистісного спілкування засобами української мови (КЗ-3). 

4. Здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на 

діяльність філолога, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні цінності (КЗ-4).     

5. Розуміння необхідності та дотримання норм  здорового способу життя (КЗ-

5) 

 та перевірку спеціальних (фахових) компетентностей: 

1. Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної 

іноземної мови; другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних 

намірів (КП-1).   
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2. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики (КП-2). 

3. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології  у 

професійній діяльності і реалізації комунікативних стратегій в іншомовній діяльності 

(КП-3).  

4. Розуміння закономірностей літературного процесу, художнього значення 

літературних творів для формування духовності людини (КП-4).   

5. Здатність проводити прикладні дослідження з мовознавства, 

літературознавства на основі сформованих  дослідницьких умінь і навичок (КП-5). 

6. Здатність здійснювати міжкультурну кoмунікацію засoбами мoвленнєвoї та 

немoвленнєвoї пoведінки нoсіїв мoви у певних ситуаціях спілкування з метoю дoсягнення 

взаємoрoзуміння згіднo із сoціальним статусoм, сoціальнoї рoллю кoмунікатoрів (КП-6). 

Під час екзамену студент повинен продемонструвати: 

- мовну і мовленнєву компетентності на рівні B 2 з основної іноземної мови; 

- знання теоретичних питань з вивчених дисциплін; 

- здатність робити лінгвостилістичний аналіз неадаптованого художнього тексту 

італійської літератури за планом; 

- орієнтуватись в літературному процесі, володіти навичками аналізу художніх 

творів, визначати їх місце в літературному контексті. 

- знання з історії зарубіжної літератури, вміння визначати основні етапи розвитку 

зарубіжної літератури; характеризувати творчість письменників, описувати 

художню своєрідності творів. 

 

 

 

.  

: 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___ 

1. Тестове завдання, метою якого є визначення рівня сформованості мовної 

компетентності. 

 Об’єкт контролю: 

- вміння розуміти текст, оцінювати комунікативну ситуацію;  

- вміння обирати правильні мовні засоби відповідно до визначеної комунікативної 

ситуації; 

- знання з граматики та синтаксису італійської мови; 

- рівень володіння лексикою. 

2. Тест для визначення рівня знань, здобутих у результаті опанування програмою, який 

спрямований на перевірку знань з дисциплін «Лексикологія», «Стилістика», 

«Лінгвокраїнознавство», «Історія італійської мови" 

Об’єкт контролю: 

- знання з історії країни, мова якої вивчалася, єтапів розвитку італійської мови, 

процесів формування словникового складу в соціально-історичному, 

національному констексті, функційно-стильових засобів мови та їхнє  застосування 

з погляду норм, їхніх варіантів і відхилень  

3. Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту італійської літератури.  

Об’єкт контролю: 

- сформовані вміння аналізувати роль мовних одиниць лексичного, морфологічного, 

синтаксичного рівнів у розкритті семантичної, стилістичної інформації, закладеної 

у тексті; 

- вміння визначати та розкривати структурно-композиційні особливості текстів 

художнього стилю; 

- сформовані вміння визначати актуальну та концептуальну інформацію, а також 

засоби реалізації когезії у тексті. 

4. Усне висловлювання за запропонованою темою. 

Об’єкт контролю: 

- рівень сформованості мовленнєвої компетентності, 

-  вміння будувати висловлювання на будь-які побутові теми, дискутувати, 

аргументувати, обґрунтовувати тощо. 
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5. Дати загальну характеристику основним тенденціям і проблемам розвитку зарубіжної 

літератури, етапам її розвитку, творчості найбільш відомих письменників, жанровим 

своєрідностям їх творів. 

Об’єкт контролю: 

- процес основних етапів розвитку зарубіжної літератури, творчість зарубіжних 

письменників і поетів, розуміння їх самобутності та оригінальності, поглиблення 

сприйняття художніх творів з урахуванням їх родової специфіки. 
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Зразок екзаменаційного білету 

 

Маріупольський державний університет 

            Освітній ступень:   «Бакалавр» 

 Спеціальність:   Мова та література (італійська)  

 Навчальна дисципліна:   Італійська мова та історія зарубіжної літератури  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Fare il test  lessico-grammaticale. 

2. Scegliere la risposta giusta. 

3. Fare  l’analisi linguistica e stilistica del testo “Pranzo con un pastore” di Italo Calvino. 

4. Conversazione sul tema “Alimentazione e biotecnologia” 

5. Роль позасюжетних елементів (авторських відступів, описів, епіграфів, присвят, 

назви твору тощо). Алессандро Барікко «Море – океан». 

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету іноземних мов 

Протокол № 5 від «16» грудня 2020 р. 

 

 

Голова вченої ради   ___________________ О. Г. Павленко 
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Перелік питань з теорії основної іноземної мови (лексикологія, 

лінгвокраїнознавство, теоретична граматика, стилістика, історія 

італійської мови) 
1. Fattori interni ed esterni nello sviluppo della lingua. 

2. Il concetto di substrato, superstrato, adstrato. 

3. Il trattato di Dante “De vulgari eloquentia”. 

4. I primi monumenti della lingua italiana. 

5. Il ruolo di A. Manzoni nella formazione della lingua nazionale. 

6. Divisione amministrativa, l’amministrazione (comune, provincia, regione). 

7. Ordinamento dello Stato Italiano. 

8. Pluralismo linguistico. 

9. Le minoranze linguistiche. 

10. Bilingiusmo e varietà regionali. 

11. Stilistica come una scienza indipendente. Nozioni fondamentali della stilistica. 

12. Stilistica della lingua e stilistica del discorso. 

13. Il concetto del testo. Tipi di testi. 

14. Classificazione degli stili funzionali. 

15. L’uso delle figure ritoriche. 

16. Lessicologia come scienza. Parola – l’oggetto principale di lessicologia. 

17. Lessicografia come scienza. Tipi di dizionari. 

18. I fonti di arricchimento del lessico italiano moderno. 

19. La derivazione. La formazione delle parole. 

20. Le unità fraseologiche e la loro funzione. 

21. La formazione delle parole.  

22. Le parole semplici.  

23.  La derivazione. Suffissi, prefissi. 

24. Parole alterate. 

25. Parole composte.  

26. Parole polisemantiche. 

27. Parole macedonia.  

28. Affiliazioni. Sigle. 

29. Acronimi. 

30. Sinonimi. Nido delle parole.  

31. Antonimi. 

32. Polisemia delle parole.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІТАЛІЙСЬКОЇ) 

 

1. Articolo determinativo (forme, particolarità dell’uso) 

2. Larticolo indeterminativo (forme, particolarità dell’uso) 

3. Nome (generi, forme, numeri, eccezioni) 

4. Alterazione (desinenze, significati) 

5. Aggettivo (generi, numeri, forme di base) 

6. Verbo (coniugazioni)  

7. Tempi verbali dell’indicativo  

8. Tempi verbali del congiuntivo  

9. Modo imperativo  

10. Modo condizionale  

11. Avverbio (forme, formazione) 

12. Uso delle particelle ci / vi 

13. Uso della particella ne 

14. Gerundio (formazione, particolarità dell’uso) 

15. Participio (formazione, particolarità dell’uso) 

16. Infinito (formazione, particolarità dell’uso) 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ УСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ 

 

1. Razzismo e immigrazione  

2. Volontariato e solidarietà 

3. Terzo mondo 

4. Computer e Internet  

5. Giovani  

6. Anoressia e bulimia  

7. Alimentazione e biotecnologia  

8. Donna moderna  

9. Matrimonio sì, matrimonio no  

10. Il calo delle nascite  

11. Economia e denaro  

12. Politica  

13. Religione e ideologie 

14. Spazio e vita extraterreste 

15. Animali, questi nemici 

16. Televisione e pubblicità 

17. Salute 

18. Uomo e ambiente 

19. Vita stressante 

20. Bellezza 
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Лінгвостилічний аналіз художнього тексту 
Вимоги до лінгвостилічного аналізу художнього тексту 

(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

І. Ідейно-тематичний рівень 

- визначити жанр тексту, вказати ознаки жанру; 

- визначити тему та ідею тексту; 

- зробити стислий переказ; 

- проаналізувати структуру тексту; 

- визначити оповідацькі техніки, використані автором; 

- визначити функції назви тексту. 

 

ІІ. Лексичний рівень 

- виділити тематичні групи слів, що є ключовими для тексту; 

- виявити та прокоментувати наявність таких лексичних одиниць як синоніми, антоніми, 

пароніми; 

- пояснити використання запозичень і іншомовних слів; 

- зазначити вживання фразеологізмів; 

- зазначити використання таких стилістичних прийомів як метафора, порівняння, 

синекдоха, метонімія, гіпербола та ін.., пояснити їхні функції; 

- прокоментувати використання власних назв та алюзій. 

 

ІІІ. Морфологічний рівень 

- зазначити особливості  використання дієслів у тексті (час, особа, спосіб, число та ін.), що 

зумовлені авторською позицією; 

- прокоментувати наявність слів зі зменшувально-пестливим значенням. 

 

IV. Синтаксичний рівень 

- визначити особливості синтаксичної будови речень тексту; 

- прокоментувати вживання окличних, питальних, еліптичних речень; 

- зазначити наявність таких стилістичних фігур як синтаксичний повтор, паралелізм, 

риторичне запитання та ін., пояснити створюваний ними ефект. 

 

Як висновок зазначити особливості ідеостилю письменника в даному тексті. 
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Перелік питань з історії зарубіжної літератури 

1. «Божественна комедія» Данте: сюжетно-композиційна своєрідність та  особливості 

жанру. Твір Данте в контексті середньовічної традиції і ренесансних цінностей. 

2. Новаторство і художня своєрідність лірики Ф. Петрарки. 

3. «Декамерон» Джованні Бокаччі та його значення для розвитку італійської мови. 

4. Трагедія Шекспіра «Гамлет»: філософсько-моральна проблематика та художні 

особливості. 

5. «Фауст» Й. В. Гете: історія створення, композиція та проблематика. Образи Фауста 

і Мефістофеля. 

6. «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона: особливості сюжету, звязок образів 

Чайльд Гарольда і автора, специфіка жанру. 

7. Жанрові особливості «Собору Паризької Богоматері» В. Гюго. Характеристика 

образної системи твору. Символіка роману. 

8. Способи створення характеру в ромі Стендаля «Червоне і чорне». 

9. Повість Бальзака «Гобсек»: проблематика й система образів твору в їх зв’язках з 

ідейно-тематичним змістом «Людської комедії». Особливості стилю.  

10. Роман Г. Флобера «Пані Боварі»: своєрідність сюжетної побудови, проблематика 

твору, система образів. Особливості стилю Г. Флобера. 

11. Е. Золя - основоположник натуралізму (ідейно-художній аналіз одного з романів за 

вибором студента). 

12. Новаторські риси інтелектуальної драми Б. Шоу (твори за вибором студента). 

13. «Американська мрія» в творчості Т. Драйзера (твір за вибором студента). 

14. Гуманістичний сенс образів філософської прози А. де Сент-Екзюпері «Маленький 

принц». 

15. Роль поза сюжетних елементів (авторських відступів, описів, епіграфів, присвят, 

назви твору тощо) Алессандро Барікко «Море-океан». 

16. Творчість Д. Свіфта, його політична та літературна діяльність. 

17. Історія написання і видання твору Алессандро Мандзоні «Заручені». 

18. Поетична творчість Алессандро Мандзоні. 

19. Життєва основа (ті реальні факти, які стали поштовхом і матеріалом для твору) 

Умберто Еко «Ім’я рози». 

20. Габріеле Д’Аннунціо., його політична та літературна діяльність. «La pioggia nel 

pineto». 

21. Проза та поезія 1920-1930-х років: Альберто Моравія. 
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22. Творчість Діно Буццаті про долю людини в умовах антигуманної цивілізації, 

абсурд буття. 

23. Театральна полеміка між драматургами Карло Гоцці та Карло Гольдоні. 

24. Літературний процес 70-х років ХХ століття: Наталія Гінсбург, «Любий Мікеле». 

25. Луїджі Піранделло. Новели, роман «Покійний Маттіа Паскаль». 

26. Ніколо Макіавеллі. «Володар». 

27. Життєвий і творчий шлях Грації Деледди. «Мати». 

28. Творчість Тіціано Скарпа. Роман «Stabat Mater». 
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Критерії оцінювання  

 

 Екзаменаційний білет складається з п‘яти завдань. В результаті успішного 

виконання усіх завдань студент отримує 100 балів. 

 Перше завдання – лексико-граматичний тест з італійської мови, що складається з 

30 завдань.  Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

 Друге завдання – тест з теоретичних питань з вивчених дисциплін, що складається 

з 30 завдань.  Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Третє завдання – лінгвостилістичний аналіз неадаптованого художнього тексту. 

Максимальна кількість балів, передбачена для цього завдання – 10. 10 балів студент 

отримує, якщо демонструє повне розуміння тексту, виконує глибокий аналіз 

лінгвостилістичних особливостей тексту: на лексичному, морфологічному та 

синтаксичному рівнях, проводить послідовний аналіз виразних засобів та стилістичних 

прийомів з подальшим розкриттям їх функцій, демонструє логічний виклад думок, 

розуміння головної ідеї твору й особливостей ідеостилю автора, вільно володіє 

термінологічним апаратом мовностилістичного аналізу. 5 балів, якщо студент достатньо 

розуміє текст, проводить аналіз лінгвістичних особливостей тексту: на лексичному, 

морфологічному та синтаксичному рівнях, робить послідовний аналіз виразних засобів та 

стилістичних прийомів але неповне розкриття ідеї та мовностилістичних особливостей 

тексту, недостатнє обґрунтування тверджень.  

 Четверте  завдання – усне висловлювання за запропонованою темою. Максимальна 

кількість балів, передбачена для цього завдання – 15. 15 балів студент отримує, якщо тема 

розкрита в повному обсязі, чітко сформульовані головні положення теми, 

продемонстроване бездоганне володіння лексикою за темою та використані допоміжні 

мовні кліше, глибоке знання відповідного матеріалу, добре викладена особиста думка, 

правильно та логічно оформлена відповідь на запитання викладача. 8 балів – якщо 

відповідь досить логічно оформлена, але дещо неповно розкрита, продемонстроване добре 

володіння лексикою, використані деякі мовні кліше, наявні несуттєві помилки, правильна 

(або з деякими недоліками) відповідь на додаткові питання викладача. 4 бали – відповідь 

досить логічно оформлена, але неповно розкрита, продемонстроване добре володіння 

базовою лексикою з теми, використані деякі мовні кліше, наявні несуттєві помилки, деякі 

недоліки у відповіді на додаткові запитання викладача  

 П’яте завдання оцінюється максимально у 15 балів (знання основних напрямів 

світової літератури та вміння охарактеризувати специфіку їх світоглядно-естетичних 

засад; основних понять, характерних для світової літератури; вміння охарактеризувати 

ідейно-естетичну специфіку твору у контексті доби і в зіставленні з іншими 

представниками окресленого періоду), мінімум 5 балів (знання основних напрямів 

світової літератури, але неповна чи поверхова характеристика їх світоглядно-естетичних 

засад; розуміння основних ідейно-естетичних особливостей твору, але неповна чи 

поверхова їх характеристика). 
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