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1. Опис навчальної дисципліни 

 

«Практика усного та писемного мовлення» (італійська мова) 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

 
денна 

 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання  Італійська, українська 

Загальний обсяг кредитів/годин  18/540 

Курс   1 

Семестр  1 семестр 2 семестр 

Кількість змістових модулів з розподілом:  9 9 

Обсяг кредитів  9 9 

Обсяг годин, в тому числі:  270 270 

Аудиторні  180 180 

Модульний контроль  9 9 

Семестровий контроль - 30 

Самостійна робота  81 51 

Форма семестрового контролю залік екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – підготовка кваліфікованих вчителів з мови та літератури. 

Дана мета відповідає соціальному замовленню суспільства і одночасно є 

реальною для досягнення в конкретних умовах навчання; зміст, методи і засоби 

навчання є адекватними меті і умовам занять. Поряд з цим, навчання іноземної 

мови у вищому навчальному закладі має забезпечити реалізацію практичних, 

освітніх, розвивальних та виховних цілей. 

Практична мета навчання полягає в тому, щоб навчити студентів 

спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах. Володіння усним і 

писемним мовленням робить можливим безпосередні контакти з представниками 

інших країн, а вміння читати іноземною мовою дає змогу прилучитися до 

культури народів – носіїв цієї мови, розширює кругозір, поглиблює загальну 

ерудицію, сприяє формуванню світогляду на основі загальнолюдських цінностей, 

розвиває особистість. 
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Освітні цілі навчання досягаються не тільки завдяки читанню 

пізнавальних текстів, а й у процесі оволодіння іноземною мовою, коли студенти 

аналізують нові лінгвістичні поняття і вони поглиблюють свої знання про вже 

відомі їм явища. Вивчаючи італійську мову, студенти не тільки оволодівають 

системою іноземної мови, а й розвивають свої уявлення про систему рідної мови, 

поглиблюють й удосконалюють свої знання про навколишній світ, 

використовуючи засоби іноземної мови. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких 

загальних компетентностей: 

ЗК 1 – Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 5 – Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6 – Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7 – Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8 – Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9 – Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 11 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Також, таких фахових компетентностей: 

Загально-професійні компетентності: 

ФК 2 – Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову 

як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 4 – Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди італійської 

мови, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 6 – Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати італійську 

мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 
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регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 9 – Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і 

стилів державною та іноземними мовами. 

ФК 11 – Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної 

мови та культури мовлення. 

ФК 12 – Здатність до організації ділової комунікації 

Комунікативні компетенції: 

ФК 13 – Лексико-граматична компетентність передбачає: 

володіння  лексичними, граматичними, орфографічними мовними знаннями і 

навичками; знання семантики, словотворчої й синтаксичної структури, функції в 

реченні й тексті, лексичної полісемії, антонімії, особливостей фразеології для 

структурної організації тексту та вираження комунікативної інтенції. 

ФК 14 – Мовленнєво-фонетична компетенція передбачає:  знання про звуки 

мови і закономірності їх поєднання; про фонетичні процеси (наголос, інтонацію, 

чергування звуків) знання фонетичної транскрипції та сформованість 

фонематичних навичок мовлення (рецептивних і репродуктивних); уміння 

сприймати на слух різножанрові та різнопредметні автентичні тексти. 

ФК 15 – Інтеракційна компетентність передбачає: уміння вести діалог, 

побудований на реальній або симульованій ситуації та вільно вести розмову з 

носіями мови; здатність викладати свою думку відповідно до певних типів тексту 

з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної 

правильності. 

ФК 16 – Країнознавчо-міжкультурна компетентність передбачає: знання 

студентів про культуру країн, мова яких вивчається; володіння особливостями 

мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови в типових ситуаціях 

спілкування; володіння різними видами мовленнєвої діяльності  в ситуаціях 

міжкультурної взаємодії. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

 

На кінець вивчення дисципліни передбачено такі програмні результати: 

ПРН 1 – Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та італійською мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 3 – Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

ПРН 5 – Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 9 – Характеризувати діалектні та соціальні різновиди італійської мови, 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10 – Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності.  

ПРН 11 – Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами. 

ПРН 13 – Аналізувати й інтерпретувати твори української та 

італійськомовної художньої літератури й усної народної творчості, визначати 

їхню специфіку й місце в літературному процесі. 

ПРН 14 – 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 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя. 

ПРН 17 – Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем 

у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН 18 – Мати навички управління комплексними діями або проєктами у 

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 
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ПРН 20 – Володіти мовою фаху на рівні В2-С1 для вільного письмового й 

усного перекладу, здійснення професійної комунікації і міжособистісного 

спілкування та якісного професійного використання. 

ПРН 22 – Застосовувати теорії і володіти практичними навичками 

проєктування, конструювання, моделювання освітнього процесу закладу 

загальної середньої освіти, складати різні види планів для організації процесу 

навчання італійською мовою, враховувати психолого-педагогічні основи 

навчального процесу у закладах та специфіку професійної педагогічної 

діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни  

Денна форма навчання 

Назва змістових модулів, тем Розподіл годин між видами робіт 

 

 Аудиторна:  

Самостійн

а робота 

 

 

УСЬОГО: 
 

Практичн

і 

 

 

 

Модульни

й контроль 

1 семестр 

Змістовий модуль 1. Самопрезентація.     

Знайомство. 

20 1 9 30 

Змістовий модуль 2.Новий 

початок.Нові друзі. Відносини з 

людьми. 

24 1 9 34 

Змістовий модуль 3. Вільний час. 

Уподобання, хобі, захоплення. 

22 1 9 32 

Змістовий модуль 4. Листування та 

розмови по телефону. 

24 1 9 34 

Змістовий модуль 5. Страви та напої. 20 1 9 30 

Змістовий модуль 6. Свята та вихідні 18 1 9 28 

Змістовий модуль 7. Сім»я та особисті 

стосунки 

18 1 9 28 

Змістовий модуль 8. Покупки 18 1 9 28 

Змістовий модуль 9. Дозвілля. 16 1 9 26 

Разом за І семестр  180 9 81 270 

2 семестр 

Змістовий модуль 10. Їжа. Здорове 

харчування. 

20 1 5 26 

Змістовий модуль 11. Італійська 

кухня. Ресторани. 

20 1 5 26 

Змістовий модуль 12. Особливості 

української гастрономії. 

20 1 5 26 

Змістовий модуль 13. Приготування 

їжі.  

20 1 5 26 

Змістовий модуль 14. Кіно. 20 1 7 28 

Змістовий модуль 15. Театр. 20 1 6 27 

Змістовий модуль 16. Музика. 20 1 6 27 

Змістовий модуль 17. Спорт. Види 

спорту. Здоровий спосіб життя. 

22 1 6 29 

Змістовий модуль 18. Спорт в Україні 

та Італії. Видатні спортсмени. 

18 1 6 25 

Разом за II семестр 180 9 51 240+30  

семестрови

й контроль 
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= 270 год 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

1 СЕМЕСТР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Самопрезентація. Знайомство. 
 

Obiettivi fonetici Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Lettere e suoni. 

Alfabeto. 

Pronuncia vocali e  

consonanti 

Sostantivi e aggettivi. 

Accordo sostantivi ed 

aggettivi. 

Articolo determinativo ed 

indeterminativo. 

Parole per definire: 

I dati personali. 

Chiedere e dire il nome. 

Chiedere e dire l’età 

 

Presentarsi, presentare. 

Salutare/. 

Numeri cardinali.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Новий початок. Нові друзі. Відносини з людьми 

Obiettivi fonetici Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi 

comunicativi 

Dittonghi, trittonghi, 

intonazione 

Le tre coniugazioni dei 

verbi(-are,-ere, -ire). 

Indicativo presente verbi 

regolari. 

Aggettivi in –e. 

Parlare al telefono. 

Chiedere e dare 

informazioni. 

Fare conoscenza. 

Descrivere le persone. 

 Vorrei presentare 

il mio amico. 

Vorrei descrivere il 

mio amico. 

Descrivere il 

carattere. 

Descrivere il fisico. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Вільний час 
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi 

comunicativi 

Accento. 

Accento 

grafico 

Indicativo presente: verbi 

irregolari. 

Indicativo presente dei verbi 

modali: potere, volere e dovere 

Tempo libero. 

I giorni della settimana. 

Accettare e rifiutare un 

invito 

Chiedere e dare 

l’indirizzo. 

Attività del fine 

settimana.  

Data e ora 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Листування та розмови по телефону 
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Accento 

nella frase, 

accento 

logico 

Preposizioni articolate. 

Espressioni del luogo. 

C’è,ci sono 

Possessivi (mio/a,tuo/a, 

suo/a 

Spedire una busta, un pacco. 

Chiedere e dare l’orario di 

apertura e chiusura di un ufficio, 

un negozio, ecc 

Mesi, stagioni. 

Ringraziare, 

rispondere ad un 

ringraziamento. 

Parlare del prezzo 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Страви та напої  
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi 

comunicativi 

Vocali lunghi e Participio passato: verbi Ordinare e offrire al bar. Gli italiani e il bar. 
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corti.Intonazione 

di 

enumerazione. 

Fenomeno di 

elisione 

regolari.Passato 

prossimo. 

Participio passato: verbi 

irregolari. 

Ausiliare:essere o avere? 

  

Listino del bar. 

Esprimere preferenza.Parlare al 

passato.  

Espressioni di tempo. 

Raccontare al 

passato. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Свята та вихідні 
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici  Obiettivi 

comunicativi 

Accento nel 

gruppo ritmico 

Futuro semplice: verbi 

regolari e irregolari.Usi 

del futuro semplice. 

Futuro composto.Il suo 

uso. 

Feste e viaggi.Espressioni utili. 

Organizzare una gita. 

.Fare progetti, 

previsioni, ipotesi, 

promesse per futuro. 

Parlare del tempo 

meteorologico. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Сім»я та особисті стосунки 
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi 

comunicativi 

Fenomeni 

fonetici nei 

gruppi ritmici 

(assimilazione, 

troncamento, 

elisione) 

 Possessivi. Possessivi con nomi 

di parentela.Quello/bello 

Volerci/metterci 

 

Membri della famiglia. 

Nomi di parentela 

Parlare di problemi 

sentimentali. 

Esprimere possesso. 

La famiglia. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8.  Покупки  
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

.Sillabazione Indicativo 

imperfetto.Suo uso. 

Imperfetto o passato 

prossimo? 

Trapassato prossimo 

Fare la spesa al 

supermercato/Motivare la scelta 

di un prodotto 

Dove fare la spesa. 

Prodotti tipici italiani. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Дозвілля. 
Obiettivi 

fonetici 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

 Pronomi diretti. 

Lo so, lo sapevo, lo 

saprò 

L’ho saputo/l’ho 

conosciuto 

C’è l’ho- Ce n’è 

Parlare di svaghi (lettura, 

turismo, cinema, teatro, sport). 

Descrivere abitudini del passato 

Raccontare e 

descrivere nel passato. 

Esprimere accordo o 

disaccordo. 

 

 

2 СЕМЕСТР 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. Їжа. Здорове харчування. 
Obiettivi fonetici Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi 

comunicativi 

Fenomeno del 

iato. 

 

.Verbi riflessivi. 

Verbi riflessivi nei 

tempi composti.Forma 

impersonale 

 

I pasti della giornata. 

Verbi che si usano in cucina 

Gli italiani a tavola. 

La pasta. 

Dove mangiano gli 

italiani 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. Італійська кухня. Ресторани. 
Obiettivi fonetici Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Particolari della 

pronuncia dei 

vocali e 

consonanti. 

Esprimere preferenza 

(Vorrei.., mi piace, mi 

piacciono) 

Utensili di cucina. 

Ordinare al 

ristorante. 

Piatti tipici italiani 

La cucina italiana. 

Negozi e mercati. 

Ristoranti 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. Особливості української гастрономії. 
Obiettivi fonetici Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Raddoppiamento 

dei consonanti. 

Ausiliare essere o 

avere? 

Verbi modali 

Parole per definire: 

Nomi dei piatti. 

I pasti ucraini della giornata 

La cucina ucraina 

I piatti tradizionali. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 13. Приготування їжі. 
Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Preposizioni articolate. 

Espressioni di luogo 

Parole per definire: 

Coperte. 

Verbi per descrivere la 

preparazione del cibo 

 

Modi della preparazione 

del cibo. 

 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Participio passato: verbi 

regolari. 

Parlare di cinema. Generi 

cinematografici. 

Il cinema italiano 

moderno . Il grande 

cinema italiano. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 14. Кіно. 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Pronomi indiretti.Pronomi 

diretti e indiretti nei tempi 

composti. 

Imperativo diretto:verbi regolari 

ed irregolari. 

Imperativo con i pronomi. 

Discutere degli 

spettacoli. Dare 

consigli.Dare ordini. 

Il teatro in Italia 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 15. Театр.  
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Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Condizionale semplice:  verbi 

regolari ed irregolari. 

Usi del condizionale. 

Condizionale  composto 

Lessico della musica. 

Parlare di un concerto. 

Dare consigli. 

Fare un’ipotesi 

Mia musica preferita. 

La musica italiana moderna 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 16. Музика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 17. Спорт. Види спорту. Здоровий спосіб життя. 

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Verbi riflessivi. Verbi riflessivi 

reciproci. Verbi riflessivi nei tempi 

composti.Forma impersonale. 

Parole per definire: 

lo sport. 

 

Il mio sport preferito 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 18. Спорт в Україні та Італії. Видатні спортсмени.  

Obiettivi grammaticali Obiettivi linguistici Obiettivi comunicativi 

Esprimere il futuro nel passato. Parole per definire: lo sport 

professionale 

Lo sport in Ucraina e 

in Italia. 

Gli sportivi italiani e 

ucraini più famosi 

 

 

6. РОБОТА В ЦЕНТРІ ПРИКЛАДНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Практична мета роботи в Центрі прикладних лінгвістичних технологій з навчальної 

дисципліни «ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (ІТАЛІЙСЬКА МОВА)» 

полягає у формуванні у студентів лінгвістичної, іншомовної овленнєвої, прикладної 

лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції.  

Лінгвістична компетенція охоплює комплексне розв’язання проблем, критичне мислення, 

креативність.  

Іншомовна мовленнєва компетенція – це координація дій з іншими, емоційний інтелект, 

складання суджень і ухвалення рішень, сервіс-орієнтування, взаємодія, ведення перемовин 

Прикладна лінгвістична орієнтована на комплексне розв’язання проблем, емоційний 

інтелект, сервіс-орієнтування 
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Комунікативна компетенція включає в себе координацію дій з іншими, сервіс-

орієнтування, взаємодія, ведення перемовин.  

Лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні особливості 

соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, і вміння здійснювати свою мовленнєву 

поведінку відповідно до цих особливостей.  

Під час роботи в центрі прикладних комунікативних технологій студенти можуть 

оволодіти наступними навичками: критичне мислення і вирішення проблеми, навчальні та 

інноваційні навички, гнучкість та пристосовуваність, грамотність у галузі інформаційно-

комунікативних технологій, комунікативні навички та навички співробітництва, ініціатива та 

спрямованість, соціальні навички та навички, пов'язані зі співіснуванням.  

Для роботи в Центрі розроблені модулі на тему «Il mio giorno festivo. Le vacanze. Il mio 

giorno lavorativo» – 2 години.  

 

№ Тема Очікуваний результат Кількість 

годин 

1. Il mio giorno festivo. Мій вихідний день. 

Le vacanze. Tempo libero. 

Дозвілля і відпустка 

 

План вихідного дня та 

відпустки. 

1 

2. Il mio giorno lavorativo Мій робочий день. Обговорення. Складання 

плану робочого дня. 

1 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

Розрахунок рейтингових балів за видами  поточного (модульного) контролю 

 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного контролю 

 

Денна форма навчання 
 

  І семестр II семестр 

№ 

п/п 

 

 

 

Вид діяльності 

Кількі

сть 

 балів 

 за 

одини

цю 

Кількіс

ть 

 

одиниц

ь до 

розрах

унку 

 

Вс

ьог

о 

Кількіс

ть 

 балів 

за 

одиниц

ю 

Кіль

кість 

 

один

иць 

до 

розр

ахун

ку 

 

Всьог

о 

 

1. Відвідування практичних 

занять 

1 90 90 1 90 90 

2. Робота на практичних 

заняттях 

10 90 900 10 90 900 

3. Самостійна робота 5 9 45 5 9 45 
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4. Модульні контрольні роботи 25 9 225 25 9 225 

 Максимальна кількість 

балів 

1260 1260:60 

 Коефіцієнт розрахунку 

рейтингових балів 

12,6 21 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи,  модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики 

або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального  

матеріалу модуля. 

 

 

Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Рівень виконання Кількість балів Оцінка за традиційною системою 

Високий 21-25 Відмінно 

Достатній 16-20 Добре 

Середній 11-15 Задовільно 

Низький 0-10 Незадовільно 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Іменник. Утворення жіночого роду та множини іменників. 

2. Детермінативи. Артикль. Види артикля: означений, неозначений. Вживання і невживання 

артикля.  

3. Вказівні, присвійні та неозначені прикметники. 

4. Прикметник. Утворення жіночого роду та множини прикметників.  

5. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників.  

6. Місце прикметника-означення у реченні. 

7. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Особливості вимови та написання. 

8. Займенник. Особові  придієслівні  займенники. Особові самостійні займенники.  

9. Вказівні, присвійні, питальні, неозначені займенники. 

10. Дієслово. Три групи дієслів. Заперечна і питальна форма дієслова.  

11. Займенникові дієслова. Безособові дієслова і вирази.  

12. Неособові форми дієслова: infinitivo, gerundio, participio pasato.  

13. Прислівник. Утворення прислівників. Види прислівників.  

14.  Прийменник. Вживання прийменників. 

15.  Сполучник.  

16. Просте речення. Типи речень. Порядок слів у розповідному та питальному реченні. 

17. Складне речення. Складносурядне речення.  
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18. Складнопідрядне речення. Окремі види підрядних речень.  

19. Інфінітивні та дієприкметникові звороти.  

20. Пряма і непряма мова. Непряме питання. 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

№ 

п\п 
Критерії оцінювання роботи 

Max. кіл-сть балів 

за кожним 

критерієм 

1. Виклад теоретичного матеріала у логічній послідовності 1 

2. Практична частина: підбір вправ (завдань) до певної граматичної 

теми 
1 

3. Правильність виконання підібраних вправ (завдань) 0,5 

4. Дотримання правил граматики під час підбору та виконання 

вправ (завдань) 
1 

5. Логічність та вмотивованість висновків 0,5 

6. 
Дотримання вимог щодо структури роботи (наявність титульного 

аркуша, теоретичної частини, практичної частини, висновків, 

додатків, списка використаних джерел) 

1 

Разом по всіх роботах 5 

 

Шкала оцінювання самостійної роботи 
 

Рівень виконання Кількість балів Оцінка за традиційною системою 

Високий 5 Відмінно 

Достатній 4 Добре 

Середній 3 Задовільно 

Низький 0-2 Незадовільно 

 

 

Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 
90-100 

балів 

Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 
82-89 

балів 

Дуже добре ― достатньо високий рівень знань (умінь) у 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих 

помилок 

C 
75-81 

балів 

Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
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балів значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 
60-68 

балів 

Достатньо ― мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 
35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання 
― незадовільний рівень знань,  з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 
1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу ― досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

 



ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. La mia famiglia e parenti. Come passiamo il fine settimana. 

2. La mia giornata di lavoro. 

3. Le stagioni dell’anno. La stagione preferita. 

4. La casa ( l’appartamento) dei miei sogni. 

5. Andiamo al mercato. I prodotti che fanno bene per la salute. 

6. La cucina italiana. Le bevande e dolci italiani. Denominazione dei piatti ed 

ingredienti. 

7. La cucina ucraina. Preparazione dei piatti. I piatti tradizionali. La ricetta dei mio 

preferito piatto ucraino. 

8. La ricetta del mio piatto preferito della cucina italiana. 

9. Primi piatti della cucina ucraina. Ingredienti e modo di preparazione.  

10.  Vado al cinema. Il mio film preferito.  

11.  Visita al teatro. 

12.  Lo sport in Italia. 

13.  Lo sport in Ucraina. 

14.  Tipi dello sport. Il mio sport preferito.  
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8. Навчально-методична картка дисципліни 
Тиждень 1

-

2 

3-4 5-

6 

7-

8 

9

-

1

0 

1

1

-

1

2 

1

3

-

1

4 

1

5

-

1

6 

1

7

-

1

8 

1

9

-

2

0 

24-27 28-

31 

 

32-36 

Семестр І семестр ІІ семестр 
Модулі Модуль 

1.  

Самопр

езентаці

я. 

Знайомс

тво. 

  

      

Модуль 2.   
Новий 

початок. 

Нові друзі  

      

Знайомств

о з 

іншими 

людьми. 

 

М

о

д

у

л

ь 

3.   

В

іл

ь

н

и

й 

ч

а

с.

у

п

о

д

о

б

а

н

н

я,

х

о

М

о

д

у

л

ь 

4.  

Л

и

ст

у

в

а

н

н

я 

та 

р

о

з

м

о

в

и 

п

о 

те

л

  

Мо

дул

ь 5.  
Стр

ави 

та 

нап

ої 

 

Мо

дул

ь 6.  
Свя

та 

та 

вихі

дні 

 

Мо

дул

ь 

7.Сі

м»я 

та 

осо

бис

ті 

сто

сун

ки 

 

Мо

дул

ь 8.  
Пок

упк

и 

 

Мо

дул

ь 9.  
Доз

вілл

я. 

 

Мо

дул

ь 

10.  

Їжа. 

Здо

рове 

хар

чува

ння. 

 

Мод

уль 

11.  

Їжа 

в 

Італі

ї. 

Рест

оран

и. 

 

 

Модул

ь 12.  

Особл

ивості 

україн

ської    

гастро

номії. 

 

М

о

д

у

л

ь

 

1

3

. 

П

р

и

г

о

т

у

в

а

н

н

я 

ї

ж

і

. 

М

о

д

у

л

ь 

1

4

.  
К

і

н

о

. 

М

о

д

у

л

ь

 

1

5

.  

Т

е

а

т

р

. 

М

о

д

у

л

ь

 

1

6

.  
М

у

з

и

к

а

. 

  

Модуль 

17.  

Спорт. 

Види 

спорту. 

 Спорт в 

Україні 

та 

Італії.  

Вида

тні 

спор

тсме

ни. 

 

М

од

ул

ь 

18. 

Зд

ор

ов

ий 

сп

осі

б 

жи

ття

. 
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бі

,з

а

х

о

п

л

е

н

н

я 

е

ф

о

н

у. 

Відвідування 

практичних занять  
10 

 

12 

 

11 12 10 9 9 9 8 10 10 10 10 10 10 10 11 9 

Виконання самостійної 

роботи 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Робота на 

практичних заняттях 
100 120 110 120 100 90 90 90 80 100 100 100 100 100 100 100 110 90 

Модульний контроль 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Разом за модуль 140 162 151 162 140 129 129 129 118 140 140 140 140 140 140 140 151 12

9 
Разом за семестр 1260 1260 
Коефіцієнт 12,6 21 
Підсумковий контроль Залік Іспит 

Денна форма навчання
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9. Рекомендовані джерела 

 

Основна: 

1. Буэно Т. Современный итальянский. Практикум по грамматике: учеб. пособие 

/ Томмазо Буэно. – 2-е изд. испр. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. – 445 с. 

2. Bacci Patrizia, Zambardino Giovanni. Un tuffo nell’azzurro 1. Nuovo corso di 

lingua e cultura italiana. – Rimini: Panozze Editore, 2002. – p. 175. 

3. Chiuchiù Angelo, Minciarelli Fausto, Silvestrini Marcello. In italiano. Grammatica 

italiana per stranieri. Corso multimediale di lingua e civiltà a livello elementare e 

avanzato. – Perugia: Edizioni Guerra, 1990. – p.556. 

4. Katerinov Katerin. La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio. 

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

 

Додаткова: 

1. Грейзбард Л. И. Основы итальянского языка. М.: Издательство «Филология», 

1998. – 352 с. 

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

2001. – 496 с. 

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

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

4. Карулин Ю.А., Черданцева Т.З. Основной курс итальянского языка: Учеб. – 3-

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

5. Мильорини Б. Итальянская грамматика / пер. с итал. И.Г. Константиновой. – 

СПб.: КАРО, 2009. – 304 с. 

6. Росси Л. Основы итальянской грамматики: учебное пособие / пер. с итал. И.Г. 

Константиновой. – СПб.: КАРО, 2004. – 336 с. 

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

«Методика», 2007. – 288 с.  

8. Dobrovolskaja Lulia. Dizionario russo-italiano. In due volumi – Milano: Ulrico 

hoepli editore, 1997. – p.1051. 

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

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

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

p.188. 

11. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano 1. Corso multimediale di lingua e civiltà 
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