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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Призначення програми. Програма вступного фахового іспиту з теорії 

перекладу новогрецької мови зі спеціальності 035.081 Філологія. Новогрецька 

мова та література (переклад включно) - «Переклад (новогрецька) призначена 

для вступників за ОС «Магістр» денної форми навчання, розроблена з 

урахуванням навчального плану спеціалізації «Переклад (новогрецька)». 

Вимоги до підготовки вступників на фаховому іспиті зі спеціальності. 

Вступний іспит є формою визначення рівня готовності студентів до 

продовження навчання і включення їх у активний процес фахової підготовки за 

спеціалізацією «Філологія. Новогрецька мова та література (переклад 

включно)». У відповідності до вимог програми підготовки освітнього рівня 

«Магістр», готовність студентів, які зараховуються, визначається рівнем 

практичних та теоретичних знань з дисциплін фахової підготовки. 

На фаховому іспиті студенти-вступники повинні продемонструвати якість 

знань основ теорії перекладу. Головною вимогою фахового іспиту до рівня 

теоретичних знань студентів є володіння ними сукупністю сучасних наукових 

підходів щодо здійснення перекладу, лексичної та граматичної системи 

української та новогрецької мови. Відповідь студента-вступника з теоретичних 

аспектів перекладу повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного 

стану перекладознавства, загальної проблематики мовознавства, яка має 

відношення до процесу перекладу, а також історичних аспектів розвитку 

перекладознавства в Україні та за її межами. Відповідаючи на питання по 

одному з теоретичних аспектів перекладознавства, студент повинен повністю 

розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та 

аналізувати відповідні мовні явища, які впливають на процес перекладу та 

наводити відповідні приклади. 

Під час іспиту вступник має продемонструвати вміння та набуті навички 

з перекладу текстів різних жанрів та стилів з української на новогрецьку мову 

та навпаки; володіння термінологією ділового спілкування сучасної 

новогрецької мови, укладання та оформлення офіційних документів 

новогрецькою мовою; переказу та реферування новогрецькою мовою 

публіцистичних текстів; спілкування новогрецькою мовою за однією з 

запропонованих тем. 

 

 

Характеристика змісту програми 

Мета програми – визначити рівень знань з програми теоретичної 

підготовки абітурієнтів, які зараховуються на ОС «Магістр», визначити рівень 
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знань студентів з програми практичної підготовки абітурієнтів, які 

зараховуються на ОС «Магістр». 

Програма вступного іспиту характеризується професійною 

спрямованістю. Вступник повинен мати високий рівень фахової підготовки, 

володіти широкою ерудицією і культурою, поєднувати широку 

фундаментальну наукову теоретичну підготовку, досконало володіти 

новогрецькою мовою та використовувати її у сферах діяльності, пов’язаних з 

перекладом.  

 

 

 

Час написання вступного іспиту 

На написання вступного іспиту з теорії перекладу відводиться 1 година: 

по 30 хвилин на кожне питання. На написання вступного іспиту з практики 

перекладу відводиться 1 година. 

 

Структура екзаменаційного білету з теорії перекладу 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ  

З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035.081 ФІЛОЛОГІЯ. НОВОГРЕЦЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

(ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) – ПЕРЕКЛАД (НОВОГРЕЦЬКА) 

ОС МАГІСТР 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти перекладу.  

2. Перекладацькі трансформації та їх класифікації. 
 

 

Екзаменаційні матеріали затверджені на засіданні Вченої ради МДУ 

(протокол № _____   від «_____»______________2019 р.) 

 
                                                                      

 

Голова фахової атестаційної комісії                      С.В. Шепітько 

 

 

 

Структура екзаменаційного білету з практики перекладу 

1. Анотований переклад тексту з української мови на новогрецьку.  
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2. Анотований переклад тексту з новогрецької на українську.  

 

 

Зміст вступного іспиту з теорії перекладу 

1. Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти перекладу.  

2. Перекладацькі трансформації та їх класифікації. 

3. Cоціологічні аспекти перекладознавства. 

4. Антонімічний переклад 

5. Граматичні трансформації 

6. Денотативна теорія перекладу. 

7. Еквівалентність, типи еквівалентності. 

8. Етапи та принципи перекладацького процесу 

9. Когнітивний дисонанс як проблема теорії та практики перекладу. 

10. Культурологічні функції перекладу. 

11. Лексичні трансформації 

12. Лексичні труднощі перекладу 

13. Лінгвістична теорія перекладу, основні напрямки. 

14. Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти перекладу.  

15. Лінгвосеміотіческіе аспекти перекладознавства. 

16. Місце теорії перекладу серед філологічних дисциплін 

17. Норми еквівалентності перекладу 

18. Перекладацькі трансформації та їх класифікації. 

19. Поняття «імплікатури» і «когерентність». 

20. Поняття перекладацького дискурсу.  

21. Предмет, завдання і методи теорії перекладу 

22. Розуміння еквівалентності та адекватності в когнітивній теорії перекладу. 

23. Семантика, синтактика, прагматика у перекладі.  

24. Семантичні та прагматичні аспекти перекладу.  

25. Синтаксичні трансформації 

26. Складові професійної компетенції перекладача 

27. Сутність компенсації при перекладі. 

28. Трансформаційна теорія перекладу 

29. Переклад реалій. 

30. Стилістичні проблеми перекладу 

31. Фонетичний аспект перекладу 

 

Зміст вступного іспиту з практики перекладу 

 

Тематика текстів для анотованого перекладу з української мови на 

новогрецьку: 

1. Стародавня грецька література 
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2. Елліністика 

3. Українська елліністика сьогодні 

4. Динамічні процеси в українському синтаксисі кінця ХІХ – початку ХХ 

століття 

5. Синтаксична система української мови у ХХ – початку ХХІ століть 

6. Візантійська література 

7. Новогрецька література 

8. Становлення сучасної української літературної мови 

9. Образ держави у мові відкритого суспільства: новомова чи мова нового 

мислення? 

10. Іменникове основоскладання у зіставному аспекті 

11. Способи дієслівова в українській та новогрецькій мовах 

12. Запозичення у мовних картинах світу 

13. Мовно-стилістичні особливості мовленнєвого жанру грецької газетної 

реклами 

14. Фразеологічні звороти у романі Н. Казандзакіса «Кумедні й лихі 

пригоди Алексиса Зорбаса» та відтворення їх українською мовою 

15. Тарас Шевченко новогрецькою мовою 

 

 

Тематика текстів для перекладу з новогрецької мови на українську: 

1. Μύθοι και αλήθειες για την διατροφή και το αδυνάτισμα 

2. Θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα 

3. Νέα ζωή κοντά στη φύση 

4. Παιδικά παιχνίδια 

5. Μύθοι και αλήθειες για την διατροφή και το αδυνάτισμα 

6. Σχέσεις στοργής 

7. Σκύλοι και υγεία 

8. Μπορεί ο καφές να γίνει φονικό όπλο; 

9. Για ακόμη λιγότερους καβγάδες 

10. Μια γειτονιά, δύο εποχές 

11. Κίνδυνος από τα SMS και τη μουσική για τους πεζούς 

12. Έφηβοι: Ναι, έχουμε γνώμη και τη λέμε! 

13. Φτιάξτε την τύχη σας 

14. Μεσογειακή φώκια 

15. Ο Χαρίλαος 

16. Διακοπές σε νησί 
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БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Для осіб, які вступають на спеціальність 035.081 Новогрецька мова та 

література (переклад включно) за спеціалізацією «Переклад (новогрецька)» на 

базі диплома, здобутого за іншою спеціальністю, передбачено складання 

додаткового вступного випробування.  

1. Перекладацькі трансформації та їх класифікації. 

2. Еквівалентність, типи еквівалентності. 

3. Етапи та принципи перекладацького процесу 

4. Місце теорії перекладу серед філологічних дисциплін 

5. Норми еквівалентності перекладу 

6. Перекладацькі трансформації та їх класифікації. 

7. Предмет, завдання і методи теорії перекладу 

8. Семантика, синтактика, прагматика у перекладі.  

9. Складові професійної компетенції перекладача 

10. Сутність компенсації при перекладі. 

11. Переклад реалій. 

12. Стилістичні проблеми перекладу 

13. Фонетичний аспект перекладу 
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СТРУКТУРА ІСПИТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЩО ВСТУПАЮТЬ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» 

 

1. Вступний іспит з теорії перекладу здійснюється шляхом відповіді на 

питання. 

Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати, становить 

200 балів.  

2. Вступний іспит з практики перекладу здійснюється шляхом 

виконання анотованого перекладу тексту з новогрецької мови на українську та з 

української мови на новогрецьку. Максимальна кількість балів, яку абітурієнт 

може отримати, становить 200 балів.  

 

 

Критерії та шкала оцінювання 

 

Загальна максимальна кількість балів за кожний іспит, яку 

абітурієнт може отримати, становить 200 балів. Прохідним є бал – 100. 

Відповідно до кількості отриманих балів складається рейтинг успішності, який 

є підставою для зарахування абітурієнтів на відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

МДУ 

За 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

180 – 200  відмінно Абітурієнт виконав всі завдання в повному 

обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та 

в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх для відповідей 

на запитання та для виконання практичних 

завдань. Абітурієнт уміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати навчальний 

матеріал, приймати рішення, виявляти і 

відстоювати особисту позицію. Абітурієнт 

уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в 

межах вивчених тем, гнучко та ефективно 

користуючись мовними та мовленнєвими 

засобами. 

140 – 179  добре Абітурієнт виконав всі завдання в повному 

обсязі, знає суттєві ознаки понять, явищ, 
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зв`язки між ними, вміє пояснити основні 

закономірності, робить несуттєві граматичні та 

лексичні помилки, Володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням, класифікацією, порівнянням), 

вміє робити висновки, самостійно виправляти 

зроблені помилки. Відповідь абітурієнта 

повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй 

бракує повноти висловлювання. Абітурієнт 

уміє логічно висловитися у межах вивчених 

тем відповідно до навчальної ситуації, а також 

у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або 

побаченого, висловлюючи власне ставлення до 

предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, 

вживаючи короткі репліки. Абітурієнт в 

основному уміє у відповідності з 

комунікативним завданням використовувати 

лексичні одиниці і граматичні структури, не 

допускає фонематичних помилок. 

100-139 

 

задовільно Абітурієнт виконав завдання, виявляє знання й 

розуміння основних положень навчального 

матеріалу, здатний з неточностями дати 

визначення понять, сформулювати власну 

думку; відповіді правильні, але недостатньо 

грамотно оформлені. За допомогою викладача 

здатний аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, робити висновки, застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком. Але 

відповідь досить схематична, поверхова. 

Абітурієнт уміє в основному логічно 

розпочинати та підтримувати бесіду, при 

цьому використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні 

структури. На запит співрозмовника дає 

елементарну оціночну інформацію, 

відображаючи власну точку зору. Абітурієнт 

уміє в основному логічно побудувати 

невеличке монологічне висловлювання та 

діалогічну взаємодію, допускаючи незначні  

помилки при використанні лексичних 

одиниць. Всі звуки в потоці мовлення 

вимовляються правильно. 

0-99 незадовільно Абітурієнт погано виконав завдання, при 

виконанні завдання було зроблено багато 

граматичних та лексичних  помилок. Має 

розрізнені уявлення про теоретичні та 
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методичні засади організації навчально-

виховного процесу в ВНЗ; має труднощі при 

виконанні практичного завдання. Знання 

схематичні, мають неповний характер. 

Абітурієнт використовує в мовленні прості 

непоширені речення з опорою на зразок, має 

труднощі у вирішенні поставленого 

комунікативного завдання в ситуаціях на 

задану тему, допускає фонематичні помилки. 
 

 

 

 

№ Вид діяльності Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

1 

Перше питання з теорії 

перекладу 

 

Повнота та достовірність  

інформації теоретичного 

питання; 

володіння та оперування 

основними перекладацькими 

термінами. 

0-100 

2 

Друге питання з теорії 

перекладу 

 

Повнота та достовірність  

інформації теоретичного 

питання; 

володіння та оперування 

основними перекладацькими 

термінами. 

0-100 

 

№ Вид діяльності Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

1 

Перше питання (переклад 

тексту з української на 

новогрецьку) 

Адекватність перекладу; 

наявність помилок (змістовних, 

логічних, стилістичних, 

орфографічних, 

пунктуаційних); 

достовірність перекладу 

термінів. 

0-100 

2 

Друге питання (переклад 

з новогрецької на 

українську) 

Адекватність перекладу; 

наявність помилок (змістовних, 

логічних, стилістичних, 

орфографічних, 

пунктуаційних); 

достовірність перекладу 

термінів. 

0-100 
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