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1. Загальні положення 

 

Фаховий іспит з теорії та практики перекладу при прийомі на навчання за 

ступенем «магістр» спеціальності 035 «Філологія» проводиться у відповідності до 

галузевої підготовки бакалаврів.  

Фаховий іспит з теорії та практики  перекладу триває 2 академічні години и 

має на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної та перекладацької 

компетенції вступників, наявності у них знань з «Порівняльної стилістики», 

«Основи теорії мовної комунікації», «Теорії  перекладу» «Практики перекладу з 

основної іноземної мови». 

 

2. Анотація та типові питання до фахового вступного випробування з 

теорії та практики перекладу 

 

Вступники реалізують знання з дисциплін, які входять до підготовки 

бакалаврів 035 «Філологія» при виконанні завдань на перевірку засвоєння 

теоретичного матеріалу та при виконанні перекладу текстів. 

Успішне виконання завдань потребує знання та розуміння наступного 

теоретичного матеріалу: 

 

1) Питання з курсу теоретичних предметів, які стосуються порівняння 

іноземної мови (англійської німецької, французької) та української мови. 

Основи теорії мовної комунікації 

1. Прагматика та семантика висловлювання. 

2. Мовленнєвий акт і дискурс як одиниці організації мовного коду в 

комунікації. 

3. Мовленнєвий жанр. 

4. Дискурс та текст.  

5. Імпліцитна інформація у висловлюванні. 

6. Комунікативні функції дискурсу. 

Порівняльна стилістика іноземної (англійської, німецької, французької) 

та української мов 

1. Поняття стилістики, стилю та функціонального стилю. 

2. Виразні засоби та стилістичні прийоми. 

3. Нейтральна та стилістично забарвлена  лексика. 

4. Лексика високого стилістичного тону: поетичні слова, архаїзми, «книжна 

лексика», варваризми, неологізми та оказіоналізми. 

5. Лексика зниженого стилістичного тону: сленг, жаргон, діалектні слова та 

вульгаризми. 



6. Фігури кількості: гіпербола, мейозіс, літота. 

7. Фігури якості: метонімія,  парафраз. 

8. Фігури якості: метафора, антономазія, персоніфікація. 

9. Фігури якості: алегорія, епітет. 

10. Фігури якості: іронія. 

11. Фігури рівності: художні порівняння. 

12. Стилістичне використання синонімів. 

13. Фігури протилежності: оксюморон, антитеза. 

14. Фігури нерівності: клімакс, анти клімакс, зєвгма та гра слів. 

15. Скорочення елементарної моделі речення: еліпс, апосіопезіс, номінативні 

речення та асиндетон. 

16. Розширення елементарної моделі речення: повторення, перелік, тавтологія 

та полісіндетон. 

17. Емфатичні конструкції, їх види та функції. 

18. Стилістична інверсія. 

19. Відокремлення та водні члени речення. 

20. Паралельні конструкції. 

21. Текст, контекст імпліцитна інформація. 

22. Види інформації в тексті, поняття образу. 

23. Види інтертекстуальних посилань в тексті. 

24. Типи відсунення у тексті. 

25. Засоби комбінування лексики з різною стилістичною забарвленістю. 

26. Стилістична диференціація англійської та української мов 

27. Характерні риси англійського офіційно-ділового стилю порівняно з 

українським 

28. Характерні риси англійського наукового стилю порівняно з українським. 

29. Особливості використання метафори в науковому тексті 

30. Типові лексичні засобі оформлення офіційно-ділового стилю. 

31. Типові лінгвістичні засобі оформлення англійських та українських 

наукових текстів. 

32. Характерні риси англійського розмовного стилю порівняно з українським. 

33. Характерні риси англійського газетно-публіцистичного стилю порівняно з 

українським 

34. Особливості заголовків англомовної преси. 

35.  Особливості мови реклами   

 

2) Питання з курсу теорії та практики перекладу. 

1. Переклад як різновид міжмовного спілкування.  



2. Типи інформації в тексті. Повідомлення та смисл. Семантика та прагматика 

тексту. 

3. Жанрова класифікація видів перекладу  В.Н. Коміссарова. 

4. Теорія рівнів та типів еквівалентності В. Комиссарова. 

5. Теорія  типівеквівалентності А. Швейцера 

6. Спосіб перекладу. Знаковий та смисловий способи перекладу. 

7. Семантичний та комунікативний способи перекладу. 

8.  Перекодування та інтерпретаційний переклад. 

9. Співвідношення понять способу та стратегії перекладу.  

10. Сучасні уявлення про співвідношення категорій еквівалентності та 

адекватності перекладу. 

11. Комунікативний підхід до визначення одиниці перекладу у В.В. 

Овсяннікова  Т.А. Казаковой  та Н.К. Гарбовского.   

12. Одиниця перекладу як перекладацька проблема. Сітка перекладацьких 

проблем тексту. 

13. Типи  залежності одиниць перекладу від контексту. 

14. Без еквівалентна лексика  та її види. 

15. Поняття прийом перекладу та перекладацька трансформація. 

16. Сучасні класифікації перекладацьких трансформацій. 

17. Класифікація перекладацьких трансформації за прямим та непрямим 

перекладом. 

18. Поняття перекладацького відповідника. Закономірні та варіантні 

перекладацькі відповідники. 

19. Прийоми перекладу як реалізаціяпрямого способу – пошукформальних та 

функціональнихвідповідників, транскрипція та транслітерація, калькування. 

20.  Прийоми перекладу як реалізаціянепрямого (смислового) способу –  

генералізація та конкретизація поняття. 

21. Сутність антонімічного перекладу. 

22. Сутність трансформації модуляції. Види модуляцій. 

23. Граматичні трансформації. Транспозиція граматичної форми.  

24. Сутність прийому компенсації. 

25. Поняття контексту. Типи контексту у перекладі. 

26. Поняття прагматичної адаптації тексту до іншої культурної свідомості. 

27. Особливості перекладу культурно - забарвленої лексики - реалії. 

 

 

3. Структура екзаменаційних завдань 

 

3.1 Завдання з теоретичного курсу англійської мови та перекладу. 



 

Перший блок завдань (завдання 1, 2) оформлено у закритій тестовій формі.До 

кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один є 

правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний 

варіант відповіді та позначив його у бланку відповідей.  

Завдання спрямовано на перевірку знань вступників про основні проблеми 

граматики, лексикології, стилістики  іноземної (англійської, німецької, французької) 

та української мов. Разом з тим перевіряються знання з основних понять, методів, 

концепцій перекладацької науки і теорії мовної комунікації. 

 

3.2 Завдання з практики перекладу з  основної іноземної мови (англійської, 

німецької, французької). 

 

 Другий блок складається з 4 завдань, що мають форму відкритого тесту. 

Вступники перекладають фрагменти текстів різних жанрів відповідно до жанрових 

вимог та ситуації комунікації. Частина друга  є перевіркою умінь писемного 

перекладу з англійської мови на українську та з української мови на англійську. До 

завдань належить письмовий переклад текстів, який містить граматичні та лексичні 

труднощі. 

Данні завдання перевіряє вміння виділяти головну інформацію, знаходить 

тема-рематичні відносини та спосіб їх вербалізації мовою перекладу, розуміти як 

принцип побудови граматичних конструкцій, так і їхню семантику, а також 

принципи  її втілення мовою перекладу. 

 

 

4. Критерії оцінювання 

 

Фаховий іспит з теорії та практики перекладу це комплексний письмовий 

іспит який складається з 2х блоків завдань і оцінюється за 100 бальною шкалою. 

Максимальна кількість  балів, яку можна набрати, при виконанні усіх завдань, 

становить – 100. 

1. В першій частині тесту, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

В першій частині, максимальна кількість балів – 20. 

2. В другої  частині переклад з української на англійську мову – 20 балів за 

кожний текст, переклад з англійської на українську мову – 20 балів за кожний текст. 

Максимальна кількість балів – 80. 

 

Прохідний бал – 14 балів. 

 



При виконанні завдань першого блоку вступник має продемонструвати 

- Знання основних термінів порівняльних дисциплін та науки про 

переклад. 

- Вміння зосередитися та використати набір теоретичних та практичних 

знань. 

- Вміння розпізнавати перекладацькі трансформації  та пояснювати 

доцільність їх ви користування. 

 

Другий блок складається з 4х коротких текстів різних жанрів з різними 

граматичними та лексичними труднощами, які труба перекласти української мовою 

з урахуванням жанрових вимог .  

Критерій  оцінювання перекладу текстів з  граматичними та лексичними 

труднощами. 

20 балів  - Студент розуміє предметну ситуацію та значення лексики. Він 

визначає мовне явище та знаходить варіантний перекладацький відповідник. 

Доцільно використовуються перекладацькі трансформації Текст перекладу 

відповідає мовним та стилістичним нормам мови перекладу. Врахована ситуація 

спілкування. 

15 балів -   Студент розуміє предметну ситуацію та значення лексики. Він 

визначає мовне явище та знаходить варіантний перекладацький відповідник. 

Врахована ситуація спілкування. Але в тексті є порушення правил сполучуваності 

слів та стилістичних норм. 

10 балів – Студент розуміє предметну ситуацію але не розуміє значень деяких 

слів в тексті є порушення правил сполучуваності слів та стилістичних норм. 

5 балів – Студент не розуміє предметну ситуацію. Переклад є послівним. Не 

передано значення граматичного та лексичного  явища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО БАЛУ В ШКАЛУ 200 

 

1 101  35 135  69 169 

2 102  36 136  70 170 

3 103  37 137  71 171 

4 104  38 138  72 172 

5 105  39 139  73 173 

6 106  40 140  74 174 

7 107  41 141  75 175 

8 108  42 142  76 176 

9 109  43 143  77 177 

10 110  44 144  78 178 

11 111  45 145  79 179 

12 112  46 146  80 180 

13 113  47 147  81 181 

14 114  48 148  82 182 

15 115  49 149  83 183 

16 116  50 150  84 184 

17 117  51 151  85 185 

18 118  52 152  86 186 

19 119  53 153  87 187 

20 120  54 154  88 188 

21 121  55 155  89 189 

22 122  56 156  90 190 

23 123  57 157  91 191 

24 124  58 158  92 192 

25 125  59 159  93 193 

26 126  60 160  94 194 

27 127  61 161  95 195 

28 128  62 162  96 196 

29 129  63 163  97 197 

30 130  64 164  98 198 

31 131  65 165  99 199 

32 132  66 166  100 200 

33 133  67 167    

34 134  68 168    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рекомендована література 

 

Порівняльні лінгвістичні дисципліни  

 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорії Сергійович 

Бацевич. - К.:“Академія” , 2004 - 344 c. 

2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов./ Лідія 

Георгіївна Верба. -  Вінниця, Нова Книга, 2008. – 248 с. 

2. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – 

Вінниця: Нова Книга, 2005. - 224с. 

3. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської 

мови./ Дмитро Іванович Квеселевич, Валентина  Петрівна Сасіна. – Вінниця: Нова 

Книга, 2003. – 128 с.  

4. Корунець І. В.  Порівняльна типологія англійської та української мов/ Ілько 

Вокулович Корунец – Вінниця: «Нова Книга»,  2003. – 548 с. 

5. Кочерган М.П  Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович 

Кочерган – К.: Вид. центр «Академія», 2006. – 424 c. 

6. Мороховская Є.Я.   Основы граматики английского языка . Теория и 

практика./ Є.Я. Мороховская  - К.: 2001. – 356 c. 

7. Стилистика английского языка. Учеб. пособ. .[/ Мороховский А.Н., 

Воробьева О.П.. Лихошерст Н.И.. Тимошенко З.В.]   - К.: 1991– 205 с. 

8. Сухорольська С.М., Федоренко О.І. Методи лінгвістичних  досліджень: 

навч.посібник./ С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко /   – Львів: «Інтелект- Захід», 

2009. – 348с. 

9. Харітонов І. К. Теоретична граматика англійської мови./ Іван Кирилович 

Харитонов – Вінниця: Нова Книга, 2008.- 352 c. 

10. Швейцер А. Д. Контрастивная стилистика. Газетно-публицистический 

стиль в английском и русаком языках./ А. Д. Швейцер – М.: Кн. изд. «Либроком», 

2009. – 256 с. 

 

Теорія та практика перекладу 

 

1. Гарбовский Н.К. Теорияперевода: Учебник./Николай Константинович 

Гарбовский.   – М.:Изд. МоскУниверситета,  2004.  – 544 с. 

2.  Казакова Т.А. Практические основы перевода. /Тамара Анатольевна 

Казакова.  – СПб.: Союз, 2001. – 320 с.                                           

3.   Комиссаров В. Н. Теория перевода./Вилен Наумович Комиссаров. -   М.: 

Высшая школа, 2002. – 253 с.  



4.  Комиссаров В.Н.  Современное переводоведение. Учебное пособие. /Вилен 

Наумович Комиссаров. -  М.:  ЭТС, 2001. – 424с.   

5. Корунець І.В. Теорія i практика перекладу./ Ілько ВакуловичКорунець. -  

К.: Вища школа, 1986 – 548 с. 

6.Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / 

В’ячеслав Іванович Карабан.  – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576 с. 

7. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод теория, практика и методика 

преподавания./ Л.К. Латышев,  А.Л. Семенов. - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2003. – 192с.   

8. Овсянников В.В.  Точка зрения переводчика лекции: по университетскому 

переводоведению. / Владимир Валентинович Овсянников – Запорожье , Просвіта: 

2010. –  448 с. 

9. Сдобников В.В., Петрова О. В. Теория перевода. /Вадим Витальевич 

Сдобников, Ольга Владимировна Петрова. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 448 с.                                                                                                                                                          

10. Теорія та практика перекладу. [Т.РКияк,О.ДОгуй,А.М.Науменко] - 

Вінниця Нова  Книга. : 2006.  – 365 с. 

11. Швейцер А. Д. Теория перевода Статус, проблемы, аспекты. / А. Д. 

Швейцер.  – М.: Наука, 2001. – 280 с.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


