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 Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення комплексного 

державного екзамену з іноземної мови І (італійської) та теорії і практики перекладу IV 
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структура та зміст екзамену, критерії оцінювання та рекомендована література. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І (ІТАЛІЙСЬКОЇ) ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

 

Програма державного екзамену з іноземної мови І (італійської) та теорії і практики 

перекладу для студентів IV курсу ОC «Бакалавр» освітньої програми «Переклад 

(італійська)» характеризується комплексністю підходу до перевірки набутих 

компетентностей відповідно до результатів навчання, передбачених освітньою 

програмою. Державний екзамен включає теоретичні питання з курсів «Теорія перекладу», 

«Практичний курс та практика перекладу іноземної мови І (італійської)», «Проблеми 

перекладу науково-технічної літератури» та практичні завдання, спрямовані на 

визначення рівня володіння італійською мовою та перевірку сформованих загальних 

компетентностей: 

1. Інструментальні (КЗ-1): Когнітивні: здатність розуміти та опрацьовувати 

ідеї та думки; здатність до аналізу та синтезу; здатність до абстрактного мислення; вміння 

формувати картину світу, стереотипи, образи та співвідносити їх з системою принципів, 

понять, законів, сформованих на основі синтезу наукових знань, засвоєння основних 

базових знань з професії. Методологічні: здатність до організації та планування; вміння 

планувати та управляти часом; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 

управляти якістю виконуваної роботи; здатність розв’язувати проблеми. Технологічні: 

вміння використовувати технологічні пристрої, навички роботи з комп’ютером та вміння 

користуватися електронними словниками, ресурсами та базами даних; уміння знаходити 

та аналізувати інформацію з різних джерел, вміння управляти інформацією. Лінгвістичні: 

вміння усно та письмово спілкуватися рідною мовою; здатність правильно розмовляти та 

писати різними комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним, науковим 

тощо; правильно читати, аудіювати, розмовляти та писати іноземною мовою на рівні (В1, 

В2). 

2. Міжособистісна (КЗ-2): генерувати нові ідеї; працювати в команді; 

працювати в міжнародному контексті, багатомовному та багатонаціональному 

середовищі; діяти соціально відповідально та громадянські свідомо;  

3. Системна (КЗ-3): генерувати нові ідеї, бути критичним і самокритичним; 

бути здатним до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

та перевірку сформованих спеціальних (фахових) компетентностей: 

1. Білінгвальна компетентність (КП-1) включає мовну: знання двох мов, у 

тому числі, у контрастивному аспекті, та мовленнєву:володіння мовами у тих видах 

мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі. 
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2. Екстралінгвістична компетентність (КП-2): знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих, а саме: фонові (енциклопедичні, тематичні, 

соціобікультурні тощо) і предметні (інформація щодо поняттєвого складу певної галузі 

людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язках) знання.  

3. Перекладацька компетентність (КП-3): знання загальних принципів 

перекладу, а також навички та уміння його здійснення – як базові (тобто необхідні 

перекладачу для здійснення усіх видів перекладу), так і ті, яких потребують лише один 

або кількох видів перекладу текстів відповідних стилю та жанру. Субкомпетенції: 

інструментальна: використання документальних та технологічних ресурсів, що мають 

відношення до роботи перекладача; дослідницька (пошукова): здатність швидко знайти 

інформацію, необхідну для розв’язання перекладацьких завдань.  

4. Особистісна компетентність (КП-4): психофізіологічний компонент: 

когнітивні, психомоторні та поведінкові механізми (пам'ять, увага, психологічна стійкість, 

критичне відношення тощо), морально-етична субкомпетенція: почуття відповідальності 

за якість власної праці; об'єктивність та надійність; скромність, ввічливість, дотримання 

конфіденційності; субкомпетенція самовдосконалення: готовність та потреба у постійній 

самоосвіті та розвитку; фахово-соціальна субкомпетенція: прийоми та норми спілкування 

у професійному середовищі, уміння пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати 

договір на виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо.  

5. Стратегічна компетентність (КП-5): інтегроване уміння перекладати, що 

ґрунтується на координації решти компетенцій у процесі здійснення перекладацької 

діяльності. 

6. Трансференційна (transfer competence)    (КП-6): вміння обирати стратегії 

перекладу та функціональної перспективи висловлювання; бути здатним до конфігурації 

пам'яті та гнучкості переключення з одного мовного коду на інший, здійснювати опір 

інтерференції. 

7. Трансляторіальна компетентності (translatorial competence) (КП-7): 

уміння аналізувати резюме замовника та текст оригіналу, визначати перекладацькі 

стратегії, презентувати текст перекладу (включаючи його розташування на сторінці), 

працювати з документацію, володіти термінологією, знати професійну поведінку 

перекладача тощо. 

8. Периферійні компетентності (КП-8): предметні знання, використання 

словників, документації, резюме і технічних засобів, вміння користуватися комп’ютером; 

друкарські вміння, здатність забезпечення детального резюме з боку замовника та вибору 

необхідних довідкових матеріалів, встановлення зворотного зв'язку із замовником. 
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Під час екзамену студент  повинен: 

 продемонструвати знання основної іноземної мови на рівні В2, враховуючи такі 

види мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, переклад);  

 розрізняти функціональні різновиди італійської та української мов;  

 застосовувати норми італійської мови, будувати висловлювання на побутові, 

професійні та фахові наукові теми, дискутувати, аргументувати, обґрунтовувати 

тощо;  

 знати засоби досягнення еквівалентності у перекладі та вміти використовувати 

адекватні прийоми перекладу;  

 вміти здійснювати письмовий переклад текстів різних типів та жанрів з 

дотриманням норм лексичної еквівалентності, дотриманням граматичних, 

синтаксичних та стилістичних норм;  

 здійснювати послідовний переклад та усний переклад з аркуша з дотриманням 

норм лексичної еквівалентності, а також граматичних, синтаксичних та 

стилістичних  

 норм тексту перекладу з урахуванням темпоральних характеристик оригінального 

тексту. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___ 

1. Тест з теоретичних питань перекладу, який спрямований на перевірку знань з 

дисципліни «Теорія перекладу».   

Об’єкт контролю: 

- знання теоретичних аспектів процесу перекладу, дальності перекладача.   

 

2. Тестове завдання, метою якого є перевірка рівня володіння італійською мовою. 

 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 загальновживаною та професійною лексикою. 

 

3. Реферований переклад запропонованої статті.  

Об’єкт контролю: 

- вміння аналізувати текст відповідно до перекладацького завдання; 

- вміння застосовувати адекватні прийоми перекладу для досягнення 

еквівалентності; 

- знання з граматики та синтаксису італійської мови; 

- рівень володіння загальновживаною та професійною лексикою; 

- навички письмового перекладу. 

 

4. Усний переклад запропонованого тексту.  

Об’єкт контролю: 

- знання граматичних, синтаксичних та стилістичних норм італійської мови; 

- навички усного перекладу (переклад з аркуша). 

 

5. Висловлювання за запропонованою темою. 

Об’єкт контролю: 

- вміння будувати висловлювання на будь-які побутові та професійні теми, 

дискутувати, аргументувати, обґрунтовувати тощо.  
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Зразок екзаменаційного білету 

 

Маріупольський державний університет 

            Освітній ступень:   «Бакалавр» 

 Спеціальність:   Переклад (італійська)  

 Навчальна дисципліна:   Іноземна мова І (італійська) та теорія та практика 

      перекладу 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Scegliete la risposta giusta. 

2. Scegliete la risposta giusta. 

3. Fate il riassunto dell’articolo ucraino in italiano. 

4. Fate la traduzione a vista dell’articolo italiano in ucraino. 

5. Conversazione sul tema “Alimentazione e biotecnologia” 

 

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету іноземних мов 

Протокол № 5 від «16» грудня 2020 р. 

 

 

Голова вченої ради   ___________________ О. Г. Павленко 

 

 
  



 
9 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 

 

1. Поняття перекладу 

2. Поняття тлумачення 

3. Відмінність між перекладом і тлумаченням 

4. Передумови появи перекладу  

5. Роль тлумача в історії  

6. Фахова відмінність перекладача і тлумача  

7. Поняття адекватності й еквівалентності в перекладознавстві  

8. Вільний переклад та сфери його використання  

9. Буквальний переклад 

10. Види тлумачення 

11. Синхронний переклад 

12. Послідовний переклад  

13. Переклад-нашіптування  

14. Переклад з аркуша  

15. Переклад реалій 

16. Переклад власних назв 

17. Види перекладу  

18. Скорочений переклад  

19. Повний переклад 

20. Адаптований переклад 

21. Реферативний переклад 

22. Анотаційний переклад 

23. Процес тлумачення за Якобсоном 

24. Відносини між мовою, культурою і перекладом 

25. Перекладацький скоропис 

26. Рівні еквівалентності за Комісаровим 

27. Переклад фразеологізмів 

28. Мовні одиниці й одиниці перекладу  

29. Перекладацькі трансформації 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І (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) 
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РЕФЕРУВАННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СТАТТІ ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

(АСПЕКТ «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ)  

 

Перелік тем, за якими пропонується стаття до реферування: 

 

17. Politica 

18. Esteri 

19. Economia 

20. Cultura 

21. Società 

22. Scienze e Tecnologie 

23. Ambiente 

Зразок статті для реферованого перекладу 

 

Політико-правові основи для встановлення дипломатичних відносин між 

державами. Дипломатичні відносини де-факто та де-юре 

 Головною ланкою закордонних органів зовнішніх зносин кожної держави є, як пра-вило, 

їхні постійні дипломатичні представництва, акредитовані в інших державах, — 

посольства та місії. Проте створення таких постійно діючих органів зовнішніх зносин за 

кордоном є можливим лише за умови повної нормалізації та офіційно визнаної 

врегульованості у відносинах між заінтересованими державами, тобто за наявності 

дипломатичних відносин між ними. 

 Дипломатичні відносини в сучасному світі — це наріжний камінь всієї системи 

міждержавних відносин. Саме вони дають можливість у повному обсязі реалізувати 

міжнародну правосуб'єктність держави. Звичайно, невизнання де-юре і пов'язана з цим 

відсутність нормальних дипломатичних відносин жодною мірою не принижують загальну 

вагу держави на міжнародній арені, оскільки кожна держава є суб'єктом міжнародного 

права насамперед в силу притаманного їй суверенітету. Водночас при дослідженні 

процесів реалізації міжнародної правосуб'єктності неможна повністю ігнорувати роль 

визнання та наявності (або відсутності) нормальних дипломатичних відносин. […] 

 Дипломатичні відносини відрізняються від дипломатичних контактів тим, що вони, по-

перше, мають стабільний, довготривалий характер, а по-друге, вимагають наявності 

відповідних передумов, виконання яких є обов'язковим. Найголовніша передумова — це 

визнання де-юре та взаємна згода держав на встановлення дипломатичних відносин. 
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 Міжнародне визнання — це дипломатичний акт, який супроводжується відповідними 

правовими наслідками. Тільки в такому розумінні його можна вважати міжнародно-

правовим інститутом. Причини цього акту практично завжди мають політичний характер. 

Весь цей процес, не зводиться лише до формального визнання, не є пересічним 

протокольним заходом як для держави, яка визнає, так і для держави, яку визнають. Акт 

визнання зачіпає сутність зовнішньої політики тієї чи іншої держави, відповідає її вищим 

національним інтересам. На цьому останньому моменті слід наголосити особливо. Річ у 

тім, що визнання — це відображення реальної необхідності конкретної держави 

встановити дипломатичні стосунки з іншою конкретною державою, підтримувати з нею 

зв'язки на офіційній основі, оскільки визнання не є автоматичним обов'язком для держав 

світу, що неухильно поширюється на новоутворені країни. В міжнародному праві немає 

конкретних норм, що зобов'язували б держави в усіх випадках визнавати новоутворені 

суб'єкти міжнародного права з усіма наслідками, що супроводжують цей процес.  

 Отже, коли йдеться про встановлення дипломатичних відносин, питання неодмінно 

пов'язується з повним міжнародно-правовим визнанням держав — визнанням де-юре. 

Дійсно, це нерозривно пов'язані явища, оскільки найго¬ловнішим юридичним наслідком 

визнання де-юре якраз і є можливість встановлення нормальних дипломатичних від-

носин. Не випадково ця форма визнання (де-юре) в науковій літературі та міжнародній 

практиці має іншу назву — «дипло¬матичне визнання». Проте, наголосимо, що саме 

визнання не породжує автоматично дипломатичних відносин, воно лише створює всі 

необхідні передумови для їх встановлення. Ось чому між фактом визнання і фактом 

встановлення дипломатичних відносин може бути розрив у часі і нерідко досить суттєвий. 

http://kimo.univ.kiev.ua/DKS/61.htm 
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ПЕРЕКЛАД ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (АСПЕКТ 

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ)  

 

Перелік тем, за якими пропонується стаття до перекладу: 

 

1. Politica 

2. Esteri 

3. Economia 

4. Cultura 

5. Società 

6. Scienze e Tecnologie 

7. Ambiente 

 

Зразок статті для усного перекладу 

 

Elizabeth Strout: la vita degli affetti nelle storie di Amy, Olive, Lucy 

 Nel nuovo numero de «la Lettura», il #301 in edicola da domenica 3 a sabato 9 settembre, un 

denso memoir scritto dall’autrice americana Premio Pulitzer. Una biografia per immagini, in 

attesa del booktour che la porterà in Italia e che ha inizio il 9 settembre al Festivaletteratura di 

Mantova, dove presenterà il suo nuovo libro «Tutto è possibile» (Einaudi) 

La scrittrice delle (nostre) esistenze 

 L’americana Elizabeth Strout (1956), amatissima autrice di libri divenuti bestseller e vincitrice 

del Pulitzer, attesa al Festivaletteratura di Mantova e alla vigilia del suo booktour italiano, firma 

un denso memoir sul nuovo numero de «la Lettura». Qui fa emergere, dallo sfondo dei ricordi 

legati alla sua vita e alla sua carriera, alcune immagini significative che illustrano la nascita dei 

suoi romanzi e racconti più noti, e descrivono sotto una luce nuova l’esistenza di tutti i giorni: il 

compagno di scuola povero, la figlia con i suoi animali di peluche, la conoscente che non ama 

leggere, e così via. Ne viene una galleria di ritratti che si aggiunge a quella dei suoi celebrati 

libri. 

 Dentro la famiglia: Amy e Isabelle 

 Elizabeth Strout è nata a Portland, nel Maine, nel 1956, e si è dedicata alla scrittura dopo gli 

studi di letteratura al Bates College e di legge alla Syracuse University: il suo esordio è 

fortunatissimo, nel 1998, con Amy e Isabelle (Fazi, 2000), che diventa un bestseller e una 

miniserie per la tv: la storia della madre Amy e della figlia Isabelle nella piccola città di Shirley 
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Falls mostra subito l’ambito di osservazione della scrittrice, e cioè la vita quotidiana delle donne 

con i loro problemi di relazioni e di famiglia. 

 Il carattere di Olive 

 Ma è con Olive Kitteridge (Fazi, 2009) che ottiene il premio Pulitzer nel 2008 e, in Italia, il 

Premio Bancarella. Il libro è la storia di Olive, una prof di matematica dal carattere molto 

particolare, che a volte riesce a essere sgradevole e misantropa, colta attraverso le vicende di 25 

anni di esistenza, come lutti e matrimoni, viaggi e malattie. Olive Kitteridge è un successo che 

diventa anche una serie tv con Frances McDormand nella parte di Olive (sotto: un’immagine 

della serie). Tra le altre opere della Strout: I ragazzi Burgess (Fazi, 2013) e Mi chiamo Lucy 

Barton (Einaudi, 2016), mentre è di quest’anno il nuovo libro dell’autrice americana: Tutto è 

possibile (Einaudi). 

 L’autrice in Italia a settembre 

Il booktour di Elizabeth Strout per presentare il nuovo libro attraverserà molte città: l’autrice sarà 

al Festivaletteratura di Mantova sabato 9 settembre, in dialogo con Lella Costa (piazza Castello, 

Palazzo Ducale, alle 18.30). Domenica 10 settembre interverrà a Milano a Il Tempo delle Donne, 

festa- festival del «Corriere della Sera»: la serata Mi chiamo Elizabeth Strout sarà introdotta da 

Barbara Stefanelli, vicedirettore vicario del «Corriere», con Paolo Cognetti (alle 20). Martedì 12 

settembre al Circolo dei Lettori di Torino Elizabeth Strout converserà con Elena Varvello e 

giovedì 14 settembre a Pordenonelegge sarà allo Spazio Bcc Fvg con Federica Manzon. 

 settembre 2017 | (http://www.corriere.it) 
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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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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Екзамен складається з 5 завдань, кожне з яких оцінюється у 20 балів. За умови 

безпомилкового виконання усіх завдань студент отримує 100 балів.  

 Перше завдання пропонується у вигляді тесту з 20 питань. Кожна правильна 

відповідь оцінюється у 1 бал. 

 Друге завдання пропонується у вигляді лексико-граматичного тесту з 20 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал. 

 Третє завдання передбачає виконання реферованого перекладу україномовної 

статті італійською мовою. Виконане завдання із дотриманням мовно-стилістичних норм 

оцінюється у 20 балів, з яких: 5 балів – дотримання лексичних норм, 5 балів – дотримання 

граматичних норм, 10 балів – відтворення змісту. 

 У четвертому завданні студентам пропонується здійснити переклад з аркуша 

італомовної статті українською мовою. Виконане завдання із дотриманням мовно-

стилістичних норм оцінюється у 20 балів, з яких: 5 балів – дотримання лексичних норм, 5 

балів – дотримання граматичних норм, 10 балів – відтворення змісту. 

 П’яте завдання – висловлювання на запропоновану тему. 20 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, наявне глибоке знання відповідного матеріалу, добре викладена особиста 

думка, правильно та логічно оформлена відповідь на запитання викладача. 15 балів 

студент отримує, 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. 10 балів - 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. 
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