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Пояснювальна записка

Атестація фахівця-філолога з другої іноземної мови передбачає складання 
державного екзамену.

Державний екзамен призначений для визначення загальних і спеціальних 
(професійних) компетенцій фахівця-філолога, що визначають його підготовленість до 
вирішення професійних завдань, встановлених державним освітнім стандартом, 
сприяючих його стійкості на ринку праці і подальшому професійному 
самовдосконалення.

Державний екзамен повністю відповідає освітньо-професійній програмі, яку він 
освоїв за час навчання.

Під час відповіді на питання з другої іноземної мови (італійської/новогрецької) 
студент повинен показати: знання: схеми аналізу художнього тексту; граматичних, 
лексичних та стилістичних засобів, що дозволяють аналізувати текст; активного 
словникового запасу, який відповідає реалізації певних мовленнєвих ситуацій та 
робить можливою бесіду та дискусію на належному лексичному рівні стосовно певного 
кола тем; гуманітарних проблем сучасного суспільства; тенденцій сучасного 
мистецтва; вміння: вільно і адекватно використовувати італійську/грецьку мову в 
ситуаціях усного спілкування: інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати 
свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної 
адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; 
реферувати італійською/новогрецькою мовою україномовні публіцистичні тексти із 
суспільно-політичної проблематики; правильно користуватися італійською мовою у 
професійних цілях; розуміти інтегрований зміст і деталі художніх текстів; проводити 
комплексний лінгвостилістичний аналіз художніх текстів.

Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра повинні продемонструвати такі 
компетентності:

а) загальні (ЗК):
ЗКОЗ. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК06. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК08. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК09. Здатність спілкуватися іноземними мовами.
ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для 
вирішення завдань у практичних ситуаціях.
3K13. Здатність здійснювати навчально-дослідницьку та/або науково-дослідницьку 
діяльність на належному рівні.

б) спеціальні (СК):
СК01. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК02. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 
особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СКОЗ. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії 
французької мови.
СК06. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати італійську мову в усній 
та письмовій формі у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 
різних сферах життя.
СК07. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних і
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літературних фактів, інтерпретації та усного і письмового фахового перекладу з 
італійської мови українською, з української мови італійською.
СК08. Здатність вільно і усвідомлено оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань.
СК09. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 
італійською та англійською мовами.
СК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, спеціальний 
філологічний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.
СК 11. Здатність до надання консультацій з дотриманням норм літературної мови та 
культури мовлення.

Програмні результати навчання (IIP). Під час державного екзамену студенти 
повинні продемонструвати такі вміння та навички:
ПР 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 
українською, італійською/новогрецькою мовами усно й письмово, використовувати їх 
для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПР 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, спеціальний філологічний та 
перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.

Структура та зміст екзаменаційного білету

Державний екзамен з другої іноземної мови (італійської/новогрецької) 
проводиться на основі екзаменаційного білету1. Список питань до державного іспиту 
затверджується на засіданні кафедри. Об'єм і зміст екзаменаційних білетів 
затверджується на засіданні Вченої ради факультету РГФ.

Письмовий переклад текстів різних жанрів з другої (італійської/новогрецької) 
мови українською та передперекладацький аналіз оригінального тексту. Обсяг 
італомовного чи грекомовного тексту -  до 1500 друкованих знаків.
Термін виконання -  60 хвилин. Письмовий переклад тексту виконується в день 
державного іспиту 3 8:00 до 9:00 .

Структура білету до державного екзамену:
1. Письмовий переклад з італійської/новогрецької мови українською з 
передперекладацьким аналізом.
2. Читання аутентичного тексту італійською/новогрецькою мовою з виконанням 
завдання на розуміння тексту.
3. Лексико-граматичний тест.
4. Спілкування за зазначеною темою.

Теми для спілкування італійською мовою:
1. La geografia fisica dell’Italia e dell’Ucraina a confronto.
2. La Costituzione italiana.
3. II Presidente della Repubblica in Italia e in Ucraina.
4. II Parlamento e il Govemo italiani.
5. Breve storia dell’unita d’ltalia.
6. Breve storia della televisione italiana.

1 Зразок екзаменаційного білету наведено у Додатку А
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7. Le reti della televisione italiana: reti di stato e reti private, canali locali e canali a 
pagamento.
8. Breve storia del cinema italiano.
9. 1 generi cinematografici e la Mostra del Cinema di Venezia.
10. II Neorealismo nel cinema italiano.
11. La dieta mediterranea. patrimonio culturale immateriale delPumanita.
12. La piramide alimentare nella dieta mediterranea.
13. Olio di Oliva e parmigiano reggiano: caratteristiche e proprieta nutrizionali.
14. il pittore Giuseppe Arcimboldo.
15. Le icone del Made in Italy.

Теми для спілкування новогрецькою мовою:
1 - Н tcoivomu x6£q каї агцієра
2 - Н єруаоіа каї г| avspylu
3 - Н фіЗот], та српаїка cpaivofieva, то фиаїкб яєрі(За^Х.оу каї г) оіко/.оуіа
4 - Н яаїЗєіа каї т] трітоРаОціа єкяаї5єі)аг|
5 - О ї  uvBpo'mvsq ajsaeiq
6 - Оі цорфєс; oiKoysvsia<;
7 - 0  xexviKoq 7ю/атіац6с каї оі vesq иг/уокоуіг^
8 - H 0єогі xrtq yovaiKaq
9 - О ї  r]XsKTpoviKoi і)л:оЛоуіотє<; каї то 8іа5іктио
10 -  Н  Є71ЮТТЦХТ| Каї Г| КА0)УО7ЮІГ|СТГ|
11 - Yysla, а0>,тітіац6(; каї єВєлоутіаиос;
12 - Н  ЕХка8а к а ї т] s/J,r|viKfi Koivwvla
13 - Оі уюртє<; каї оі лараббаєк;
14 - Н evco[i£vri Enpdmri 
15- Оі koivo)vik8<; paaTiysq

Критерії оцінювання відповіді на державному екзамені

При складанні державного екзамену студент повинен продемонструвати:
а) навички розуміння оригінального художнього тексту, вміння виконувати його 

адекватний перекладу, виконувати передгіерекладацький аналіз;
б) вміння визначати основну ідею, виявляти особливості побудови тексту, 

виокремлювати мовні засоби, що забезпечують когерентність тексту, сприяють 
реалізації комунікативної інтенції автора, творять його експресивність

в) здатність до самостійного творчого мислення при інтерпретації мовного 
матеріалу;

г) вміння використовувати італійську/грецьку мову в ситуаціях усного 
спілкування;

д) володіння знаннями з граматики італійської/грецької мов та вміння вживати 
належним чином пі знання.

Параметри оцінювання письмової частини державного іспиту 

Письмовий переклад аутентичного італомовного/грекомовного тексту
- вірне тлумачення змісту оригіналу;
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- повнота відтворення змісту оригіналу з дотриманням необхідних нормативних 
вимог: норми еквівалентності перекладу, жанрово-стилістичної норми перекладу, 
прагматичної норма перекладу:

- влучне використання перекладацьких прийомів та трансформацій у процесі 
перекладу;

- вміння здійснювати перекладацький аналіз тексту, який передбачає висвітлення 
таких питань:

1. Комунікативно-прагматичні характеристики тексту та їх значення для 
адекватного перекладу тексту:

2. Структурно-семантичні характеристики тексту та їх значення для адекватного 
перекладу тексту:

3. Лінгво-стилістичні характеристики тексту та їх значення для адекватного 
перекладу тексту:

4. Перекладацькі трансформації та застосування інших перекладацьких технік.

Оцінка "відмінно" ставиться за умови, якщо:
• студент володіє всіма знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному списку 

загальних компетенцій:
• зміст відповіді викладений чітко, послідовно;
• відсутні фактичні помилки у відповідях на основне і додаткове питання;
• передперекладацький аналіз текстового матеріалу проведений безпомилково.

Оцінка "добре" ставиться за умови, якщо:
• студент володіє знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному списку 

загальних компетенцій;
• зміст відповіді викладений в цілому послідовно;
• допущені деякі малозначні фактичні помилки у відповідях на основне і додаткове 

питання;
• передперекладацький аналіз текстового матеріалу проведений без істотних 

помилок.

Оцінка "задовільно" ставиться за умови, якщо:
• студент володіє не всіма знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному 

списку загальних компетенцій;
• зміст відповіді викладений фрагментарно;
• допущені фактичні помилки у відповідях на основне і додаткове питання;
• передперекладацький аналіз текстового матеріалу проведений з істотними 

помилками.

Оцінка "незадовільно" ставиться за умови, якщо
• студент не володіє знаннями і уміннями, перерахованими в списку загальних 

компетенцій;
• студент не може чітко викласти зміст відповіді;
• допущені істотні фактичні помилки у відповідях на основне і додаткове питання;
• філологічний аналіз текстового матеріалу не проведений.

Під час іспиту студент отримує оцінку від кожного члена комісії за 100-бальною
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шкалою за окремий вид екзаменаційних завдань. Підсумкова оцінка з іспиту це середнє 
арифметичне усіх оцінок, у разі відсутності відповіді, за яку студент отримав менше 60 
балів.

Шкала оцінювавші: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 D задовільно60-69 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 F
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

Рекомендована література (італійська)
Основна

1. Т. Martin, S. Magnelli. Progetto Italiano-Corso di lingua e civilta’ italiana, livello intermedio-

medio, libro dei testi.-Edilingua.2006.

2. Lidia Greisbard., Corso superiore di grammatica.,IOSO RAO. Mosca-2001.

3. Katerin Katerinov, La lingua italiana per stranieri/corso superiore.Edizioni Guerra.

Perugia,2002.

4. AA.VV., L'italiano e l'ltalia. Lingua e civilta italiana per stranieri. Livello medio e superiore.

Grammatica, Guerra. Perugia. 1995.

5. Battaglia Giovanni, Grammatica italiana per stranieri, Bonacci. Roma, 1992.

Додаткова
1. La Cara Giuseppina, Preziuso Cecilia, II dolce ' Si'. Corso di italiano per stranieri. Manuale 

per lo studente. 2° livello, Guerra, Perugia, 1998.

2. Maggini Massimo, Vignozzi Letizia, Corso comunicativo di lingua e civilta italiana per 

stranieri. Livello elementare. Zanichelli, Bologna, 1991.

3. Maggini Massimo. Vignozzi Letizia. Made in Italy. Corso di lingua e civilta italiana per 

stranieri. Zanichelli, Bologna, 1990.



Marmini Paola, Vicentini Giosi, Imparare dal vivo. Lezioni di italiano. Livello intermedio. 

Manuale per l'allievo. Bonacci, Roma. 1993.

Рекомендована література (новогрецька)
Основна

1. Хараламбакіс X. «Новогрецька мова» // Хара/,ацлакг|^. X. «]ЧєоєАлг|Уік6с. Aoyoq».
-  Афіни: Нефалі, 1992.
2. «Перекладацька оптика. Варіанти та різноманіття» // «Мєтасррасткєс Олтгкє<; -  
Етплоуєс каї Дшфорєтгк6тг|ш». -  Афіни: Паруса. 2007.
3. Лазаратос L. "Умберто Еко, Міжсеміотичний переклад. Переклад та гносеологія" 
// AaCupaxoq F. «Umberto Нсо. Аіаагщєїсотікгі Мєтафрааг| & Мєтафрааг) каї 
Е7гіатг|рю/.оу(а>>

Додаткова
1. Куцівітіс В. «Теорія перекладу» // Ког)тспрітг|<; В. «0єсоріа тгц; Msxouppaoriq». -  
Афіни: Ерецький університет. 1994.
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Додаток А

Зразок екзаменаційного білету

Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
Напрям підготовки
Спеціальність 035. Філологія Семестр VIII Державний іспит
(переклад включно)
Навчальна дисципліна Друга іноземна мова (італійська)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Письмовий переклад з італійської/новогрецької мови на рідну з елементами

перекладацького аналізу. L’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Читання аутентичного тексту італійською/новогрецькою мовою з виконанням завдання на 

розуміння тексту.

3. Лексико-граматичний тест.

4. Спілкування за темою. La geografia fisica dell’Italia e delPUcraina a confronto.

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету романо-германської філології 
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