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У програмі фахового вступного іспиту в магістратуру за спеціальністю   

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) перша - 

російська «Переклад (українська, російська, польська)» викладено 

зміст ключових тем, знання яких є обов’язковим для абітурієнтів; 

Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників на 

освітній ступень «Магістр» складена на базі галузевих стандартів 

вищої освіти за напрямом Філологія; методичних рекомендацій 

Маріупольського державного університету.  

 

Розробник: Голоцукова Ю.О., к. філол. н., старший викладач кафедри 

сло’вянської філології і перекладу 

Рецензенти: 

Гусєва О.І., к. філол. н., доцент кафедри слов’янської філології та 

перекладу. 

Пономарьова Л.В., к. філол. н., доцент кафедри слов’янської філології 

та перекладу. 

 

Програма вступного екзамену зі спеціальності для вступників на 

освітній ступень «Магістр» спеціальності – 035.034 Слов’янські мови 

та літератури (переклад включно) перша - російська «Переклад 

(українська, російська, польська)» затверджена на засіданні кафедри 

сло’вянської філології та перекладу. 

 

Протокол №8 від 18 лютого 2020 р. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступні випробування на освітній ступень «Магістр» 

спеціальності – 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад 

включно) перша - російська «Переклад (українська, російська, 

польська)» мають на меті перевірити рівень володіння іноземною 

мовою (польською), а також засвоєння й систематизацію теоретичних 

знань і практичних навичок та вмінь у галузі перекладу з двох 

слов’янських мов. Тому вищевказані вступні випробування 

складаються з двох етапів – екзамен з теорії та практики перекладу й 

екзамен з іноземної мови (польська). 

Вступні екзамени є формою визначення ступеня підготовки 

абітурієнтів, які мають базову освіту, до продовження навчання за 

програмою освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності «Переклад 

(українська, російська, польська)». Під час екзаменів оцінюються 

теоретичні знання, практичні вміння й рівень володіння професійними 

навичками.  

Відповідно до Правил прийому до МДУ в 2018 році на ОС 

Магістр спеціальності 035.034 Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно) перша - російська «Переклад (українська, 

російська, польська)»  відкритий перехресний вступ, тобто вступ на 

базі диплома іншої спеціальності, а саме: 6.010101 Дошкільна освіта, 

6.010102 Початкова освіта, 6.020101 Культурологія, 

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 

6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 

6.030301 Журналістика, 6.030303 Видавнича справа та редагування. 

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим 

Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури 

відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до 

магістратури внесено обов’язковий екзамен з іноземної мови, який 

відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв 

студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати 

свою освіту у магістратурі. 

Вимоги вступного екзамену до магістратури з іноземної мови 

(польська) базуються також на вимогах рівня володіння іноземною 

мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним 

для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, 

які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають 

рівню В2. 

Загальна оціночна шкала кожного екзамену – від 0 до 100 балів 

(критерії оцінювання відповідей див. нижче). Мінімальна сума балів, 

яку необхідно набрати для зарахування, – 25. 
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ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА СПІВБЕСІДА ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ 

ЗМІСТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / ПРОФЕСІЇ 

 

Відповідно до Правил прийому до МДУ в 2018 році на ОС 

Магістр спеціальності 035.034 Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно) перша - російська «Переклад (українська, 

російська, польська)»  відкритий перехресний вступ, тобто вступ на 

базі диплома іншої спеціальності, а саме: 6.010101 Дошкільна освіта, 

6.010102 Початкова освіта, 6.020101 Культурологія, 

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 

6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 

6.030301 Журналістика, 6.030303 Видавнича справа та редагування. 

Для таких вступників, окрім двох вступних іспитів, 

обов’язковим є проходження додаткової кваліфікаційної співбесіди 

(перед іспитами) для виявлення мінімального рівня обізнаності змістом 

спеціальності / професії. Кваліфікаційна співбесіда оцінюється за 

шкалою «склав – не склав». Якщо вступник отримав «склав», він 

допускається до письмових іспитів. 

У ході співбесіди вступнику пропонується дати відповідь на 

три питання: 2 – з теорії та практики перекладу, 1 – з польської мови. 

 

ПИТАННЯ ДО ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ 

ОБІЗНАНОСТІ ЗМІСТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / ПРОФЕСІЇ З 

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

 

1. Теоретичні основи виділення перекладознавства в самостійну 

науку. 

2. Особливості об'єкта і предмета сучасної теорії перекладу. 

3. Переклад і різні розділи лінгвістики. 

4. Переклад і інші суміжні науки соціального циклу. 

5. Поняття комунікації та комунікативного акту. Схема Р. Якобсона. 

6. Схема перекладу як акту міжмовною комунікації. 

7. Комунікативна рівнозначність текстів оригіналу і перекладу. 

8. Функції перекладачів в акті міжмовною комунікації. 

9. Переклад і інші види міжмовних посередництва. 

10. Лінгвістичні основи проблеми перекладуваності. 

11. Семіотичні основи мови: семантика, прагматика, синтактика 

мовного знака і переклад. 

12. Текст як центральна ланка комунікативного акту перекладу. 
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13. Інформативність тексту. Види текстової інформації і переклад. 

14. Функції тексту і поняття інваріанта перекладу. 

15. Еквівалентність як оціночний критерій перекладу. 

16. Погляди на еквівалентність в історії перекладознавства. 

17. Транскрипція і транслітерація як способи передачі реалії. 

18. Калькування як прийом перекладу. 

19. Описові прийоми перекладу безеквівалентної лексики. 

20. Дослівний переклад. 

21. Членування і об'єднання речень. 

22. Перекладацькі прийоми, що супроводжують граматичні 

трансформації. 

 

ПИТАННЯ ДО ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ 

ОБІЗНАНОСТІ ЗМІСТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ / ПРОФЕСІЇ З 

ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 

1. Odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i 

liczebników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej według 

wzorów deklinacji męskiej, żeńskiej, nijakiej i mieszanej. 

2. Odmiana rzeczowników o rozszerzanym temacie typu imię 

(imi-eni-a, imi-on-a), kamień (kamie-ni-a) i zwierzę (zwierz-ęci-a, zwierz-ęt- 

a). 

3. Odmiana rzeczowników nieregularnych typu ksiądz, księżę, 

chrzest; także tych, których formy zależą od znaczenia, w tym: ucho - uszy 

jako część ciała, ale ucha jako części naczyń i toreb. 

4. Umiejętność stosowania niektórych form deklinacyjnych w 

zależności od typu tekstu i stylu wypowiedzi, w tym form mianownika 

używanych zamiast wołacza w języku mówionym: Zosia! Piotrek! Mama! i 

form wołacza używanych obowiązkowo w języku pisanym i w kontaktach 

oficjalnych: Droga Zosiu! Kochana Mamo! Panie profesorze! Szanowny 

Panie Profesorze! 

5. Koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych, także 

tych, których odmiana zależy od znaczenia, typu: wieźć (ja wiozę, ty 

wieziesz; wiozłem); wieść (ja wiodę, ty wiedziesz; wiodłem). 

6. Odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej 

(tworzenie form strony biernej, ich nacechowanie stylistyczne i zakres 

użycia w zdaniach typu: Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską w 

roku 1364. Akademia Krakowska została założona przez Kazimierza 

Wielkiego w 1364 roku). 
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7. Umiejętność przekształcania zdań pojedynczych w jedno zdanie 

złożone typu: Michel przyjechał rok temu do Polski. Chciał tu studiować 

slawistykę. / Michel przyjechał rok temu do Polski, dlatego że chciał tu 

studiować slawistykę. 

8. Umiejętność używania imiesłowów przysłówkowych w 

zdaniach. 

9. Umiejętność budowania okresów warunkowych – 

rzeczywistych.  

10. Umiejętność budowania zdań wielokrotnie złożonych. 

11. Umiejętność używania mowy niezależnej (jej wykładników 

formalnych). 

12. Umiejętność używania mowy zależnej (jej formalnych 

wykładników). 

13. Umiejętność przekształcania mowy niezależnej w zależną. 

14. Umiejętność używania w tekstach odpowiednich konstrukcji 

poznanych w ramach synonimii syntaktycznej. 

 

Критерії оцінювання відповідей  

додаткової кваліфікаційної співбесіди 

 

Оцінка «склав» виставляється у таких випадках: 

- повна, вірна та ґрунтовна відповідь на запитання, теоретично 

правильний і логічно обґрунтований виклад матеріалу, при якому 

абітурієнт повно і глибоко використав відомі йому фактичні знання, 

виявив здібність аналізувати лінгвістичні явища та процеси, робити 

висновки і узагальнення з чіткім їх формуванням; 

- правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт 

розуміє теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але 

допускає при цьому деякі несуттєві неточності; 

- правильна, проте не обґрунтована відповідь, з якої видно, що 

абітурієнт розуміє теоретичний матеріал, його повноту, глибину, 

системність, але допускає суттєві неточності; 

- неповна відповідь на запитання або така, що не містить аналізу 

фактичного матеріалу, необхідних узагальнень і висновків, і свідчить 

про те, що знання абітурієнта мають дещо розрізнений, фрагментарний 

характер. 

 Оцінка «не склав» виставляється за неправильну відповідь, 

яка не відповідає змісту програмного матеріалу і свідчить про 

нерозуміння вступником його основних положень. 
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ 

В основі «Програми вступного екзамену з теорії та практики 

перекладу» лежать робочі програми з курсів «Вступ до 

перекадознавства», «Загальна теорія перекладу», «Практикум 

перекладу з української мови на російську», «Практикум російсько-

українського перекладу», «Переклад з близькоспорідненої мови» тощо 

як спеціальних навчальних дисциплін, які визначають підготовку 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 

«Переклад (українська, російська, польська мови)» та забезпечують їх 

основну теоретичну й практичну базу для вступу на наступний 

освітньо-кваліфікаційний рівень.  

Вступний екзамен на ступінь Магістра передбачає перевірку 

знань студентів з теоретичних курсів перекладу та практичних навичок 

і вмінь у галузі перекладу. 

На екзамен відводиться 3 (три) астрономічні години. 

Вступний екзамен проходить у письмовій формі. Білет 

складається з 30 тестових питань, що передбачають вибір правильної 

відповіді із запропонованих, двох текстів для перекладу (приблизно по 

1000 знаків кожний) і завдань до цих текстів. Перший переклад 

здійснюється в напрямку з української мови на російську, а другий – з 

української мови на польську. Завдання передбачають попередній 

аналіз тексту для перекладу й характеристику здійснених під час 

перекладу трансформацій. Виконання зазначених вище завдань і 

перекладів демонструє рівень володіння українською, російською та 

польською мовами, знання й уміння з практики перекладу та навички 

українсько-російського й українсько-польського перекладу. 

Загальна оціночна шкала кожного екзамену – від 0 до 100 

балів (критерії оцінювання відповідей див. нижче). Мінімальна сума 

балів, яку необхідно набрати для зарахування, 25.  

Вступник повинен уміти з курсу теорії перекладу: 

- знати й розуміти основні закономірності процесу 

перекладу та типи перекладацьких відповідностей на основі положень 

гносеології та теорії комунікації; 

- застосовувати досягнення сучасної науки про переклад у 

перекладацькій діяльності та в самостійній науково-дослідній роботі; 

- використовувати основні методи досліджень теорії 

перекладу. 

Вступник повинен уміти з курсу практики перекладу: 
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- перекладати письмово художні, газетно-інформаційні, 

суспільно-політичні, економічні, науково-популярні, науково-технічні 

тексти, офіційні документи міжнародно-дипломатичного та 

юридичного характеру; 

- перекладати усно з іноземної мови на рідну та з рідної на 

іноземну тексти газетно-інформаційного та суспільно-політичного 

характеру; 

- перекладати усно послідовно виступи та бесіди з 

іноземної мови на рідну та навпаки; 

- редагувати переклади рідною мовою текстів вище 

зазначеної тематики; 

- анотувати та реферувати іноземні тексти суспільно-

політичного та загальнонаукового характеру; 

- використовувати практичні знання й навички з організації 

праці перекладача, ведення перекладацької документації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКЗАМЕНУ  

З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

(складені відповідно до програми підготовки студентів освітнього 

ступеня “Бакалавр”)  

Загальна теорія перекладу 

Становлення і розвиток теорії перекладу. Значення терміна 

«теорія перекладу» в перекладознавстві. Напрями, завдання, методи 

дослідження лінгвістичної теорії перекладу. Основні етапи 

становлення та розвитку лінгвістичної теорії перекладу. Статус теорії 

перекладу. 

Переклад як акт міжмовної комунікації. Сутність міжмовної 

комунікації. Види мовного посередництва. Сутність перекладу. 

Мовні та позамовні аспекти перекладу. Компоненти 

перекладацької діяльності; їх співвідношення. Схема процесу 

перекладу з урахуванням його мовних та позамовних аспектів. 

Міжкультурна комунікація як вторинна моделювальна система у 

процесі перекладу; роль фонових знань і правильного осмислення 

предметної ситуації у процесі перекладу. Комунікативна ситуація. 

«Парадокси» перекладу, що детермінують переклад. Мовні та 

позамовні детермінанти перекладу. 

Еквівалентність та адекватність перекладу. Концепції 

еквівалентності. Перекладність.  

Семантичні аспекти перекладу. Значення і сенс. Семантична 

еквівалентність; референційна еквівалентність. 

Перекладацькі трансформації. Типи перекладацьких 

трансформацій на компонентному підрівні семантичної 

еквівалентності. Мотиви і типи перекладацьких трансформацій на 

референційному підрівні семантичної еквівалентності. 

Текст як одиниця комунікації. Текст як мовна одиниця, 

структурована і організована за певними правилами. Вербальна 

комунікація і текст. Усний та письмовий текст. Текст як продукт 

мовленнєвої діяльності. Текст як багаторівневе утворення. Властивості 

тексту. Успішне сприйняття тексту на перцептивному і тезаурсно-

концептуальному рівнях як обов'язкова умова всіх видів взаємодії 

тексту з особистістю адресата. 

Картина світу і когнітивно-прагматичні властивості тексту: 

онтологічні та прагматичні логічні класи в тексті. Внутрішня 

організація класів у тексті.  

Загальні проблеми опису функційних стилів. Жанрова 

своєрідність функційного стилю. Функційно-стилістична типологія 

текстів. Проблема жанрової впорядкованості. Варіювання як здатність 
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функційного стилю до взаємодії і взаємопроникнення.  

Тема і мовні засоби її вираження. Лінгвістичний аспект теми. 

Концепції теми. Текстема. Макроструктура тексту.  

Надфразова єдність. Реляції і актуальне членування на рівні 

надфразової єдності. Смислові типи надфразової єдності. Стилістичні 

засоби інтеграції надфразової єдності й тексту. Надфразова проспекція. 

Одиниці перекладу і членування тексту. Види контекстуальних 

залежностей. 

Лінгвістична прагматика і переклад. Взаємодія мовного акту і 

контексту. Прагматизація значення і її наслідки. Прагматична 

характеристика вербальної комунікації. Умова правильної 

інтерпретації тексту. Прагматична спрямованість тексту. 

Пресупозиції. Класифікація пресупозицій. Прагматичні 

пресупозиції. 

Прагматичні відношення в перекладі. Комунікативно-

прагматична еквівалентність. Переклад як особливий вид 

співвіднесеного функціонування мов. Прагматичні відношення, що 

характеризують переклад як акт міжмовної і міжкультурної 

комунікації. Прийоми при передачі діалектної мови і просторіччя. 

Проблема передачі індивідуальних мовних характеристик. Передача 

ситуативної диференціації в тексті перекладу. 

Комунікативна інтенція відправника. Акт мовного спілкування. 

Функції мови. Важливість розмежування різних типів функційної 

еквівалентності. 

Комунікативна установка перекладача. Перекладацькі ситуації. 

Переклад і види інформації. Значення фонових знань для перекладача. 

Умови успішного комунікативного акту за участю перекладача. 

Закономірності мови міжкультурного спілкування. Переклад – 

особливий вид співвіднесеного функціонування мов. Мовна картина 

світу. Взаємозв'язок мови і культури. 

Лексико-фразеологічні проблеми перекладу 

Види лексико-фразеологічних відповідників згідно з теорією 

закономірних відповідностей: еквіваленти та аналоги (варіантні 

відповідники). Класифікація типів міжмовних лексичних відповідників 

за формою (конвергентні та дивергентні), за обсягом передачі 

екстралінгвістичної інформації (повні та часткові), за характером 

функціонування у мові (константні та оказіональні), за способом 

перекладу (прямі, синонімічні, анатонімічні, гіперонімічні, описові, 

запозичені). Функціональні відповідники. 

Змістова структура слова та аспекти її розгляду: 1) як 

сукупність елементарних сем, що утворюють дане значення слова; 2) 
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як сукупність лексико-семантичних варіантів і значень, які слово 

отримує у процесі функціонування. Лексичні особливості, пов'язані з 

різним мовним баченням світу, вираження значення істоти. 

Лексико-семантичні трансформації у перекладі. Диференціація 

значень (синонімічні відповідники), генералізація та конкретизація 

значень (гіпероніми та гіпоніми). Логічний розвиток поняття 

(метонімічний перенос у перекладі). Перефразування. Векторні заміни 

у перекладі. Прийоми компенсації та конденсації (компресії). 

Безеквівалентна лексика та шляхи її відтворення у перекладі, 

транслітерація та транскрипція, калькулювання, описовий переклад і 

підстановка. Передавання реалій. Прагматична адаптація елементів, що 

передають асоціативні реалії. Переклад неологізмів. 

Специфіка перекладу окремих розрядів лексики. Переклад 

суспільно-політичних та науково-технічних термінів. Експресивне 

вживання термінів і його відтворення у перекладі. Переклад власних 

імен, географічних назв, назв установ, організацій, періодичних видань 

тощо. Роль традиції у перекладі власних імен. Передавання 

інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики. 

Сполучуваність слів у процесі перекладу. Особливості 

перекладу стійких словосполучень. Способи відтворення 

фразеологічних одиниць. Переклад образних фразеологізмів. Повне та 

часткове збереження та втрати образності при перекладі. Передавання 

прислів'їв, крилатих слів. Експресивне перетворення фразеології та 

його відображення у перекладі. 

Лексикографія у перекладі. Види лексикографічних джерел. 

Використання словників різних типів: двомовних, багатомовних, 

тлумачних, синонімічних, фразеологічних, галузевих, словників 

скорочень і т.п. Енциклопедії, довідники та їх роль у перекладі. 

Ведення перекладацької картотеки. 

Граматичні проблеми перекладу 

Граматичні значення та їх передавання в перекладі. Збіг та 

розходження граматичних моделей рідної та іноземної мов. Граматичні 

відповідники, їхня відносність. Вибір граматичного відповідника в 

залежності від семантико-синтаксичної функції, лексичного 

наповнення та стилістико-експресивної функції конструкції. 

Граматичні трансформації при перекладі: перестановка, заміна 

членів речення та частин мови, додавання та опущення слів. 

Структурна обумовленість граматичних трансформацій. 

Обов'язкові граматичні заміни при відсутності деяких 

морфологічних категорій у мові перекладу: передавання засобами 

іноземної мови видових форм рідної мови, функцій артиклів, 
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особливих випадків вживання займенників, конструкцій з 

безособовими формами дієслів, які відсутні у рідній мові і т.п. 

Передавання модальності у перекладі. 

Засоби відтворення граматичних категорій рідної та іноземної 

мов. Категорія роду, як засіб організації іменникової синтагми. 

Словотвірні та стилістичні функції категорії роду. Категорія 

детермінації та засоби її відтворення. Переклад на українську мову 

присвійних детермінативів французької мови. Дієслівні категорії: часу, 

способу, виду, стану. 

Взаємозалежність синтаксичних і лексико-семантичних 

перетворень при перекладі висловлювання. Конверсивні перетворення. 

Реалізація у французькій та рідній мовах базової структури речення: 

"підмет-присудок-додаток". Інтерпретація базової структури речення 

на семантичному рівні. 

Суб'єктно-об'єктна трансформація в перекладі. Трансформація 

складного речення у просте і навпаки. Заміна підрядності сурядністю 

та сурядності підрядністю. Способи підкреслення смислового центру 

(реми) висловлювання у рідній та іноземній мовах. Шляхи подолання 

інверсії в реченні при перекладі. Комунікативне членування тексту і 

його відтворення в перекладі. 

Стилістичні та прагматичні проблеми перекладу 

Стилістична та прагматична характеристики тексту як цілого 

та її відтворення у перекладі. Поняття комунікативної мети тексту. 

Передавання стилістичного забарвлення слів і граматичних зворотів 

(архаїзми, вульгаризм, канцеляризм, колоквіалізми тощо). Експресивна 

конкретизація при перекладі на рідну мову. 

Прагматична адаптація тексту при перекладі. Слова, що 

виражають об'єктивні поняття, переклад їх на рідну мову. Відтворення 

у перекладі власних назв; історичні та екстралінгвістичні фактори 

добору засобів їх перекладу, транскрибування власних назв. 

Прагматична адаптація інтернаціоналізмів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, 

метафор, метонімій, гри слів і т.п. Розкриття алюзій та прихованих 

цитат. Передача композиційних особливостей оригіналу. 

Специфіка перекладу текстів різних жанрів: офіційно-ділових, 

науково-технічних, публіцистичних, художніх. Особливості газетно-

публіцистичного стилю у французькій та українській мовах та їх 

відтворення у перекладі. 

Перекладацька діяльність 

Основні особливості перекладацької діяльності. Організація 

перекладацької справи в Україні та за її межами. Елементи наукової 
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організації праці перекладача. Етика перекладача. Сутність 

професійної етики перекладача. Моральні принципи перекладача. 

Норми професійної поведінки перекладача. Професійна придатність і 

професійні вимоги. 

Історія перекладацької думки 

Славістика. Слов’янська перекладацька традиція. Англійська 

перекладацька традиція (Т. Севорі, Дж. Ферс, М.А.К. Хеллідей, Дж. 

Кетфорда, П. Ньюмарка, М. Снелл-Хорнбі, Ж.-П. Віне, Ж. Дарбельне, 

Ж. Мунен). Інтерпретативна теорія франко-канадського 

перекладознавства (Д. Селескович, М. Ледерер, Д. Селескович, М. 

Ледерер). Теоретичні інновації в перекладознавстві США (теоретичні 

праці Ю. А. Найди. Монографія «До науки перекладати». Розвиток 

перекладознавчих поглядів Найди в працях Тойбера. Праці Баскет-

Макгайр і Росса). Перекладацькі школи в Німеччині (О. Каде, А. 

Нойберт, Г. Єгер, К. Райс, В. Віллс, Х. Крінгс, Е.-А. Гутта). 

Перекладацькі дослідження в Скандинавії. Теоретичні концепції А. 

Людсканова і Г. Турі. 

 

 

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ 

 

1. Переклад науково-технічної літератури. 

2. Переклад текстів з науково-популярних журналів. 

3. Преса: переклад текстів газетної тематики. 

4. Ділова кореспонденція.  

5. Переклад текстів спеціальних інструкцій. 

6. Компресія текстів енциклопедичної статті. 

7. Переклад юридичних текстів (текстів державних 

законів). 

8. Проблеми перекладу есе (художньої публіцистики). 

9. Переклад мемуарної прози. 

10. Переклад мистецтвознавчого тексту. 

11. Труднощі перекладу філософського тексту. 

12. Переклад художніх текстів. 

 

Пропонована схема 

передперекладацького аналізу тексту 

А. Довести, що конкретний матеріал для читання є текстом, а не 

добіркою окремих речень. 

Б. Визначити, до якого функціонального стилю належить 

поданий текст. 
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В. Виявити характерні риси цього стилю, наявні в тексті: 

 - наявність спеціальної лексики; 

 - специфічні звороти, стійкі словосполучення; 

 - міжстильові вкраплення; 

- підстиль і жанр тексту. 

Г. Формальна структура тексту. Внутрішні заголовки в тексті та 

їх функції. Загальна логіка побудови тексту. 

Ґ. Синтаксичні особливості тексту. 

Д. Лексичні особливості тексту, включаючи терміни, реалії, 

неологізми тощо. 

Е. Морфологічні й фонологічні особливості тексту, включаючи 

просодію (система вимови наголошених і ненаголошених, 

довгих і коротких складів у певній мові). 

 

Критерії оцінювання відповіді абітурієнта 

 

Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-

бальною шкалою (від 0 до 200 балів). Мінімальна кількість балів – 0, 

максимальна – 200. Прохідними є 50 балів.  

Білет складається з 30 тестових питань, за кожне з яких 

абітурієнт може отримати 0-2 бал, двох текстів для перекладу (обсягом 

приблизно по 1000 знаків кожний) і завдань до цих текстів. 

За кожну відповідь на тестове питання абітурієнт може 

отримати 0-2 бал. Оцінювання відповідей на тестове питання 

здійснюється за такими критеріями: 

Правильна відповідь – 2 бал 

Неправильна або відсутня відповідь – 0 балів 

Перший переклад здійснюється в напрямку з української 

мови на російську (приблизно 1000 знаків) і передбачає проведення 

попереднього аналізу тексту для перекладу. За виконання цих завдань 

абітурієнт може отримати 0-70 балів: 0-60 балів за переклад і 0-10 балів 

за здійснення передперекладацького аналізу. 

Оцінювання перекладу з української мови на російську 

здійснюється за такими критеріями: 

46-60 балів ставиться, якщо студент, спираючись на набутий 

перекладацький досвід, знає, яких заходів слід ужити, щоб грамотно в 

методичному та мовному аспектах доводити переклад до рівня 

автоматизованої діяльності, відтворюючи зміст, форму та стилістичні 

особливості оригіналу. При цьому переклад: 

1. повністю відтворює денотативні, конотативні, 

прагматичні, естетичні, стилістичні аспекти першотвору; 
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2. вільний від буквалізмів; 

3. позбавлений незграбностей “вільного ” перекладу; 

4. містить вирішення елементів безеквівалентності; 

5. залишає поза увагою складні для перекладу нерелевантні 

елементи оригіналу; 

6. відредаговано у технічному та літературному 

відношеннях. 

30-44 балів ставиться, якщо переклад доведено до рівня 

докінченого й відредагованого, але при цьому переклад: 

1. має незначні мовні огріхи (не більше 10); 

2. порушує стилістичний регістр оригіналу; 

3. має хиби у термінологічній однорідності. 

16-28 балів ставиться, якщо студент в основному грамотно 

виконав переклад, але адекватність його перекладу оригіналу 

досягнута не повністю. При цьому: 

1. помітні несуттєві перекручення при відтворенні 

прагматично релевантного змісту оригіналу та конотативної 

адекватності; 

2. порушено норми перекладу; 

3. порушується систематика часу, мовленнєвий регістр; 

4. спостерігається спустошення лексико-фразеологічних 

єдностей, приказок, прислів’їв.  

0-14 балів ставиться, якщо студент не виконав 50% завдання 

або допустив більше 10 термінологічних та граматичних помилок, які 

спотворюють зміст тексту. 

Другий переклад здійснюється в напрямку з української мови 

на польську (приблизно 1000 знаків)) і передбачає характеристику 

здійснених під час перекладу трансформацій. За виконання цих завдань 

абітурієнт може отримати 0-70 балів: 0-60 балів за переклад і 0-10 балів 

за аналіз здійснених під час перекладу трансформацій. 

Оцінювання перекладу з української мови на польську 

здійснюється за такими критеріями (максимальна кількість балів 

– 60, кожний пункт оцінюється 0-10 балів): 

1. Лексична відповідність (за кожну помилку знімається 1 бал); 

2. Граматичні помилки (за кожну помилку знімається 1 бал); 

3. Стилістичні помилки (за кожну помилку знімається 1 бал);  

4. Природність синтаксичних конструкцій (особливо в 

діалогах);  

5. Якомога найточніша передача стилю уривку (бездоганно 10 

балів, добре – 8 балів, не точно – 6 балів, погано – 4 бали); 



16 

 

6. Точність у передачі змісту уривка (бездоганно 10 балів, 

добре – 8 балів, не точно – 6 балів, погано – 4 бали). 

Завдання до перекладів оцінюються 0-10 балів за такими 

критеріями:  

5 балів виставляється за бездоганну й глибоку відповідь, у 

якій виявлено: досконале володіння провідними теоретичними 

положеннями основ перекладознавства з відповідної проблеми, 

посилання на першоджерела, самостійне й обґрунтоване 

формулювання висновків, оволодіння культурою мови, культурою 

спілкування тощо. 

6-8 балів може бути виставленою у випадках, якщо при 

загальній освіченості в теорії і практиці фахових дисциплін абітурієнт 

значною мірою посилається на основний підручник, тобто не виявляє 

прагнення до поширення діапазону вивчення навчальної дисципліни, 

або якщо відповідь є неповною чи наявні незначні помилки, які не 

порушують загальної логіки розкриття проблеми.  

2-4 бали виставляється за відповідь, у якій питання розкрито 

стисло або допущено значну кількість помилок. Це означає, що 

абітурієнт відповідає по суті питання і в загальній формі орієнтується в 

матеріалі, але доповідь неповна, неглибока, містить неточності, 

недостатньо правильні формулювання, порушено послідовність 

викладу матеріалу.  

0 балів ставиться за відповідь, у якій виявлений загальний 

низький рівень освіченості абітурієнта, або якщо відповідь узагалі 

відсутня. 

Отже, загальна кількість балів за екзамен визначається таким 

чином: 

Вид завдання Кількість балів 

Тестові завдання 0-60 

Переклад з української мови на російську 0-60 

 

Попередній аналіз тексту для перекладів 0-10 

Переклад з української мови на польську 0-60 

Аналіз здійснених трансформацій 0-10 

Разом: 200 
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ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПОЛЬСЬКА) 

 

В основі «Програми вступного екзамену» лежить робоча 

програма з практичного курсу третьої слов’янської мови (польська) як 

спеціальної навчальної дисципліни, яка визначає підготовку студентів 

освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності «Переклад (українська, 

російська, польська)» та забезпечує їхню основну теоретичну й 

практичну базу для вступу на наступний освітньо-кваліфікаційний 

рівень чи освітній ступень.  

Мета екзамену з іноземної мови (польська) – встановлення 

лінгвістичної, лексичної, граматичної, семантичної та професійно-

комунікативної компетенції, набутої в обсязі вузівської компетенції. 

- лексична компетенція складається із лексичних і 

граматичних елементів; 

- граматична компетенція – це знання й уміння 

користуватися граматичними ресурсами мови; 

- семантична компетенція – це здатність усвідомлювати 

й контролювати організацію місту; 

- професійно-комунікативна компетенція – 

користування іноземною мовою у професійному середовищі. 

З метою наблизити зміст і структуру екзамену з іноземної 

мови (польська) до стандартних вимог міжнародних тестів з іноземних 

мов типу TOEFL, пропонується письмова (у вигляді тесту) та усна 

форма складання екзамену. 

 

АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ Й УМІТИ 

Мовленнєві вміння 

1. Аудіювання 

• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію 

в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід,що за темою пов’язані з 

навчанням та спеціальністю; 

• розуміти обговорення проблем загальнонаукового та 

професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення 

порозуміння; 

• розуміти повідомлення та інструкції в академічному та 

професійному середовищі; 

• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його 

висловлювання; 

• визначити позицію і точку зору мовця. 
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2. Говоріння 

     а) Діалогічне мовлення 

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу 

інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з 

навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових 

контактів, нарад; 

• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному 

та професійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному 

навчальному середовищі ). Володіння мовленнєвим етикетом 

спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, 

погодження тощо; 

• поводитись адекватно у типових академічних і в професійних 

ситуаціях ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному 

середовищі ); 

• мовленнєвий етикет світського спілкування; 

• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати 

на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами. 

     б) Монологічне мовлення 

• чітко виступати з підготовленими індивідуальними 

презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного 

спрямування; 

• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю; 

• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання 

висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс. 

3. Читання 

• розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та 

спеціальністю, з підручників, популярних та спеціалізованих журналів 

та Інтернетівських джерел; 

• розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в 

неадаптованій літературі за фахом; 

• вміння передбачати основну інформацію тексту за його 

заголовковою частиною та ілюстративним матеріалом, що 

супроводжує текст (прогнозуюче читання); 

• здійснювати ознайомче читання неадаптованих текстів для 

отримання інформації; 

• накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її 

використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в 

академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій 

роботі); 
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• здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення 

термінологічного тезаурусу; 

• розуміти автентичну академічну та професійну 

кореспонденцію (листи, факси, електронні повідомлення тощо); 

• розуміти інформацію рекламних матеріалів. 

4. Продуктивне письмо 

• писати анотації до неадаптованих текстів за фахом; 

• писати реферати на основі автентичної літератури за фахом; 

• укладати термінологічні словники за фахом на базі 

автентичної літератури; 

• складати тексти презентацій, використовуючи автентичні 

матеріали за фахом; 

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, 

пов’язані з особистою та професійною сферами; 

• готувати та продукувати ділову та професійну 

кореспонденцію; 

• писати з високим ступенем коректності резюме; 

• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з 

високим ступенем граматичної коректності. 

Мовні вміння 

Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі 

знання: 

• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого кола текстів в академічній та професійній 

сферах; 

• правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах; 

• широкого діапазону словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах; 

• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних 

реєстрів. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПОЛЬСЬКА) 

На екзамен відводиться 2 (дві) астрономічні години. 

Формат вступного іспиту до магістратури базується на 

вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює практично всі види 

мовленнєвої діяльності. Іспит складається з двох частин – письмової 

роботи та усної відповіді. 
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Письмова частина екзамену з іноземної мови (польська) 

передбачає такі три етапи: 

1. Розуміння письмового тексту. (15 хвилин) Для перевірки 

лексико-семантичної компетенції абітурієнтів передбачено читання і 

розуміння тексту або фрагментів текстів польською мовою й 

виконання завдань до них. Усі завдання спрямовано на перевірку 

розуміння вступниками прочитаного матеріалу, сприйняття основного 

змісту й основної ідеї тексту, формулювання висновків на підставі 

прочитаного. У завданнях може бути запропоновано визначити 

правдиві і неправдиві твердження; вибрати речення, що найточніше 

відтворюють основну ідею фрагменту тексту; логічно поєднати 

питання й відповіді тощо. 

2. Граматична компетенція. (30 хвилин) Для перевірки 

граматичної компетенції абітурієнтів передбачено виконання завдань, 

у яких треба або вибрати правильну форму із запропонованих, або 

виправити в потрібну граматичну форму мовну одиницю. Усі завдання 

виконуються в текстах або окремих реченнях. 

3. Продуктивне письмо. (45 хвилин) Цей етап вступного 

екзамену передбачає написання зв’язного тексту (обсягом 100-120 слів) 

на запропоновану тему й перевіряє вміння абітурієнтів висловлюватися 

на задану тему, грамотно й обґрунтовано виражати власні думки 

польською мовою. 

Усне мовлення (15 хвилин підготовки + 15 хвилин для 

відповіді й бесіди) екзамену з іноземної мови (польська) передбачає 

такі види мовлення: 

1. Монологічне мовлення за однією з тем, які вивчалися 

протягом курсу. На цьому етапі абітурієнтам буде запропоновано 

висловити власне ставлення до зазначеної в завданні проблеми чи 

ситуації, обґрунтовуючи власну думку.  

2. Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з 

екзаменатором) має на меті перевірити такі вміння абітурієнтів: 

- володіння спонтанним мовленням у формі повідомлення; 

- володіння діалогічним мовленням на рівні обговорюваних 

питань; 

- комунікативна адекватність і логічність викладу. 

 

ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКЗАМЕНУ 

(складені відповідно до програми підготовки студентів освітнього 

ступеня “Бакалавр”)  

Абітурієнти повинні вміти правильно застосовувати всі 

граматичні правила, зазначені нижче, а саме: 
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- odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników 

przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej według wzorów deklinacji 

męskiej, żeńskiej, nijakiej i mieszanej;  

- znajomość funkcji syntaktycznych przypadków centralnych 

(mianownika, dopełniacza, biernika i miejscownika) oraz peryferycznych 

(narzędnika, celownika, wołacza); 

- odmiana rzeczowników o rozszerzanym temacie typu imię (imi-

eni-a, imi-on-a), kamień (kamie-ni-a) i zwierzę (zwierz-ęci-a, zwierz-ęt- a); 

- odmiana polskich nazw własnych typu Kościuszko, Zimny, 

Nowakowa, Nowakówna (nazwiska) i Białystok, Chyżne, Zakopane (nazwy 

miejscowości); 

- odmiana rzeczowników nieregularnych typu ksiądz, księżę, 

chrzest; także tych, których formy zależą od znaczenia, w tym: ucho - uszy 

jako część ciała, ale ucha jako części naczyń i toreb; 

- umiejętność stosowania niektórych form deklinacyjnych w 

zależności od typu tekstu i stylu wypowiedzi, w tym form mianownika 

używanych zamiast wołacza w języku mówionym: Zosia! Piotrek! Mama! i 

form wołacza używanych obowiązkowo w języku pisanym i w kontaktach 

oficjalnych: Droga Zosiu! Kochana Mamo! Panie profesorze! Szanowny 

Panie Profesorze!; 

- koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych, także 

tych, których odmiana zależy od znaczenia, typu: wieźć (ja wiozę, ty 

wieziesz; wiozłem); wieść (ja wiodę, ty wiedziesz; wiodłem); 

- odmiana czasowników w trybie oznajmującym (czasy: 

teraźniejszy, przeszły i przyszły czasowników dokonanych i 

niedokonanych), przypuszczającym i rozkazującym; 

- odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej 

(tworzenie form strony biernej, ich nacechowanie stylistyczne i zakres 

użycia w zdaniach typu: Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską w 

roku 1364. Akademia Krakowska została założona przez Kazimierza 

Wielkiego w 1364 roku); 

- tworzenie i użycie nieosobowych form czasownika: imiesłowów 

przymiotnikowych (czynnych na -ący i biernych na -ony, -ny, -ty) oraz 

imiesłowów przysłowkowych (współczesnych na -ąc i uprzednich na -wszy, 

-szy); 

- użycie form imiesłowowych w ramach synonimii syntaktycznej 

typu: 

Ten student, zdający dziś egzamin ustny, właśnie wyszedł. / Ten 

student, który zdawał dziś egzamin ustny, właśnie wyszedł. 

Wróciwszy do domu, zabrała się szybko do odrabiania lekcji. / Po 

powrocie do domu zabrała się szybko do odrabiania lekcji./ Kiedy wróciła 
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do domu, zabrała się szybko do odrabiania lekcji. / Wróciła do domu, a 

potem zabrała się szybko do odrabiania lekcji. / Wróciła do domu i zabrała 

się szybko do odrabiania lekcji; Zapłacony przez ojca rachunek był bardzo 

wysoki. / Rachunek, który został zapłacony przez ojca, był bardzo wysoki. / 

Rachunek, który zapłacił ojciec, był bardzo wysoki; 

- wzory składniowe czasowników polskich, także wtedy, gdy wzór 

zależy od znaczenia czasownika, typu: wydać - 1. zapłacić: kto wydaje co 

na co, na kogo, np. Adam wydaje dużo pieniędzy na życie; wydać - 2. 

zwrócić, przydzielić: kto wydaje co komu, np. Kelnerka wydała mi 25 

złotych reszty; wydać - 3. zdradzić, ujawnić: kto wydaje kogo, co przed kim, 

np. W czasie rozprawy złodziej wydał swoich wspólników; wydać - 4. oddać 

za żonę: kto wydaje kogo za mąż za kogo, np. Mama jest bardzo 

zadowolona, bo wydaje swoją najmłodszą córkę za cudzoziemca; wydać - 5. 

narazić na coś: kto wydaje kogo, co na co, np. Wszyscy opuścili go i wydali 

na pewną zgubę; 

- umiejętność budowania zdań złożonych ze zdaniami podrzędnymi 

rozpoczynanymi zaimkami względnymi typu który i spójnikami, jak w 

przykładzie: Chłopak, na którego czekałam przez tyle lat, nigdy już nie 

wróci. Postanowił nie wracać, gdyż / ponieważ / dlatego że / bo czuł się 

przez ciebie zdominowany; 

- umiejętność przekształcania zdań pojedynczych w jedno zdanie 

złożone typu: Michel przyjechał rok temu do Polski. Chciał tu studiować 

slawistykę. / Michel przyjechał rok temu do Polski, dlatego że chciał tu 

studiować slawistykę; 

- umiejętność przekształcania zdań złożonych w zdania pojedyncze 

typu: Kolega namawiał nas, żebyśmy wyjechali wcześnie. / Kolega 

namawiał nas na wczesny wyjazd; 

- umiejętność używania imiesłowów przysłówkowych w zdaniach; 

- umiejętność budowania okresów warunkowych - rzeczywistych 

(jak w zdaniach typu: Jeżeli tak bardzo chcesz, pójdziemy w sobotę na 

koncert Maryli Rodowicz), możliwych (typu: Jeżli zdam / Jeślibym zdał 

wszystkie egzaminy w czerwcu, pojadę na wakacje do Włoch) i 

nierzeczywistych (typu: Gdybym wiosną więcej pracował, skończyłbym już 

pracę magisterską, ale ponieważ tak się nie stało, wciąż muszę nad nią 

pracować; 

- umiejętność budowania zdań wielokrotnie złożonych; 

- umiejętność używania mowy niezależnej (jej wykładników 

formalnych), 

- umiejętność używania mowy zależnej (jej formalnych 

wykładników), 

- umiejętność przekształcania mowy niezależnej w zależną; 
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- umiejętność używania w tekstach odpowiednich konstrukcji 

poznanych w ramach synonimii syntaktycznej. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКЗАМЕНУ 

(складені відповідно до програми підготовки студентів освітнього 

ступеня “Бакалавр”)  

 

Абітурієнти повинні розуміти й формулювати тексти й 

висловлювання такі теми: 

a) ludzie: 

- wygląd, cechy charakteru,  

- historia rodziny, pochodzenie, 

- konflikty, problemy rodzinne, międzyludzkie i 

międzypokoleniowe, 

- cudzoziemiec wśród Polaków - stereotypy, 

b) mieszkanie: 

- opis mieszkania, 

- wyposażenie, urządzenie, 

- lokalizacja, rachunki, koszty, awarie i drobne naprawy, 

- rynek mieszkaniowy w Polsce, wynajmowanie lokalu, 

- rodzaje własności lokalowej, 

c) usługi: 

- remont, sprzątanie, naprawy, 

- pralnia chemiczna, 

- fryzjer, kosmetyczka, gabinety odnowy biologicznej, siłownia, 

sauna, 

- warsztat samochodowy, stacja obsługi, stacja benzynowa, 

- fotograf, wypożyczalnia video, biblioteka, bank, poczta, 

d) edukacja: 

- systemy edukacji, rodzaje szkół, kierunki studiów, 

- stopnie naukowe i administracyjne, 

- system szkolnictwa w Polsce, egzaminy, testy, 

e) praca: 

- rynek pracy, zawody, stanowiska, 

- poszukiwanie pracy, poszukiwanie pracowników, 

- kwalifikacje, wymagania, 

- prawo pracy, urlop, renty, emerytury, bezrobocie, zasiłki, 

f) czas wolny, kultura, rozrywki, sport: 

- rodzaje rozrywki, w tym: teatr, kino, muzea, koncerty, 

- zainteresowania, kolekcjonerstwo, hobby, 
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- sposoby spędzania wolnego czasu, w tym: łowienie ryb, 

uprawianie ogrodu, majsterkowanie, 

- dyscypliny sportowe, zawody, 

- relaks, w tym: pływanie, jazda konna, aerobik, jogging, 

g) zakupy: 

- rodzaje sklepów, 

- sposoby płacenia rachunków, w tym: gotówka, karty kredytowe, 

raty, kredyt, leasing, 

- zakupy z katalogu, z ofert telewizyjnych, sprzedaż sieciowa, 

- produkty - skład i właściwości, informacja, promocja i reklama, 

- reklamacje, 

 

h) potrawy i napoje: 

- posiłki i napoje, 

- lokale gastronomiczne, 

- przepisy i zwyczaje kulinarne, 

- dieta, sposób odżywiania się,  

i) stan zdrowia i opieka lekarska: 

- części ciała, 

- opis stanu zdrowia, 

- wizyta u lekarza, 

- nagłe wypadki, 

- apteka, 

- diagnostyka (badania, analizy), 

- profilaktyka, 

j) podróże i środki transportu: 

- komunikacja miejska, w tym: połączenia, przesiadki, objazdy, 

- komunikacja krajowa i międzynarodowa, w tym: połączenia, 

przesiadki, objazdy, 

- wycieczki i pobyty zorganizowane przez biura podróży, 

- turystyka indywidualna, hotel, kemping, pensjonat, kwatery 

prywatne, pokoje gościnne, agroturystyka, 

k) przyroda i środowisko: 

- świat roślin i zwierząt, 

- klimat, pory roku, pogoda, 

- problemy ekologiczne, 

l) nauka i technika: 

- rozwój techniki,  

- komputeryzacja,  

- motoryzacja, 

- telekomunikacja, 
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- badania naukowe,  

- odkrycia i wynalazki, 

m) media: 

- prasa,  

- radio,  

- telewizja, 

n) tradycje, zwyczaje, święta: 

- uroczystości rodzinne, 

- uroczystości kościelne, 

- uroczystości państwowe, 

- zwyczaje ogólnopolskie, 

o) ciemne strony życia: 

- przestępczość, 

- uzależnienia, 

- organy ścigania, 

- wymiar sprawiedliwości, 

p) tematy ogólnego zainteresowania: 

- polityka, ekonomia, religia, obyczaje,  

- problemy dyskusyjne, w tym: kara śmierci, eutanazja, aborcja;  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА 

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПОЛЬСЬКА) 

 

Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-

бальною шкалою (від 0 до 200 балів). Мінімальна кількість балів – 0, 

максимальна – 200. Прохідними є 50 балів.  

Розроблені завдання вступного іспиту з іноземної мови 

передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої 

комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури. 

 

Елементи екзамену та максимальна кількість балів за 

кожний з них: 

 розуміння письмового тексту – 60 балів 

 граматична компетенція – 60 балів 

 продуктивне письмо – 40 балів 

 усне мовлення – 40 балів 

1. Розуміння письмового тексту. 

Цей етап передбачає виконання завдання на підставі 

прочитаного тексту. До письмового тексту абітурієнтові буде 

запропоновано виконати 2 завдання, які продемонструють ступінь 

володіння лексико-семантичною компетенцією. 
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Оцінювання виконаних завдань здійснюється за такими 

критеріями: 

Правильна відповідь – 6 балів 

Неправильна або відсутня відповідь – 0 балів 

Таким чином, загальна кількість балів за лексико-семантичну 

компетенцію становить від 0 до 60 балів. 

2. Граматична компетенція. 

Граматичний тест складається з двох завдань, які можуть бути 

оцінені від 2 до 30 балів. Кожне завдання передбачає вибір 15 

правильних форм, що демонструють рівень знань абітурієнтів з різних 

аспектів граматики (наприклад, 1 завдання – відмінювання іменників, 

прикметників, дієвідмінювання дієслів, форми займенників, уживання 

польських прийменників, видові форми польського дієслова тощо, у 2 

завданні необхідно знайти та виписати неправильну форму 

граматичної одиниці).  

Оцінювання відповідей на тестові питання з граматики 

польської мови здійснюється за такими критеріями: 

Правильна відповідь – 2 бал 

Неправильна або відсутня відповідь – 0 балів 

Отже, загальна кількість балів за граматичну компетенцію 

визначається таким чином: 

1 завдання 0 – 30 балів 

2 завдання 0 – 30 балів 

Разом: 60 балів 

3. Продуктивне письмо. 
Оцінка за письмове мовлення визначається з урахуванням 

відповідності основним і додатковим критеріям.  

Основними критеріями сформованості вмінь іншомовної 

письмової комунікації виступають такі: 

1. відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в 

межах тематики або ситуації спілкування; 

2. зв’язність (логічність) висловлювання; 

3. достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими 

моделями мови, яка вивчається; 

4. повне виконання завдання протягом наданого часу. 

Допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що 

використовуються , та лексична варіативність мовлення. 

Окремим критерієм виступає лексична і граматична 

правильність писемного мовлення. 

Максимальна кількість – 40 балів.  
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Оцінювання писемного мовлення здійснюється за такою 

шкалою: 

 

36 – 40 балів Повна відповідність мовлення основним і додатковим 

критеріям. Допускаються 1-3 помилки лексично-

граматичного характеру. 

28 – 34 балів Повна відповідність мовлення основним критеріям. 

Порушення додаткових критеріїв. Допускаються 3-5 

помилок лексико-граматичного характеру. 

20 – 26 балів Відповідність мовлення основним критеріям. 

Допускаються 5 – 8 помилок лексико-граматичного 

характеру. 

14 – 20 балів Порушення основних критеріїв. Допускаються 8 – 10 

помилок лексико-граматичного характеру. 

4. Усне мовлення 

Оцінка за усне мовлення визначається з урахуванням 

відповідності основним і додатковим критеріям, зазначеним вище (див. 

Продуктивне письмо). Оцінювання усного мовлення здійснюється за 

тією ж шкалою, що і писемного мовлення. 

Максимальна кількість – 40 балів.  

 

Отже, загальна кількість балів за екзамен визначається таким 

чином: 

Вид завдання Кількість балів 

розуміння письмового тексту 60 балів 

граматична компетенція 60 балів 

продуктивне письмо 40 балів 

усне мовлення 40 балів 

Разом: 200 
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ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТА 

ЗІ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за багатобальною  

(200) шкалою 

відмінно 180 - 200  

добре 140 - 179  

задовільно 100 - 139  

незадовільно 0 - 99 

 

Відмінно — отримує абітурієнт, що надав вичерпні, повні, 

змістовні відповіді на всі питання, а також правильно виконав завдання 

без фактичних, орфографічних, граматичних та мовних помилок та 

набрав за виконання тестових завдань 180 - 200б.  

Добре – отримує абітурієнт, що надав повні відповіді на всі 

питання, а також правильно виконав завдання. Проте під час 

відповідей спостерігалися певні недоліки у викладі матеріалу, зокрема 

непослідовність, відсутні приклади. Студент має набрати за виконання 

тестових завдань 140 - 179 б. 

Задовільно - отримує абітурієнт, що а) вичерпно відповів на 

одне питання, а на інші надав неповні відповіді.; б) надав вичерпну 

відповідь на всі питання, окрім одного, яке не виконав зовсім, відсутні 

приклади та набрав за виконання тестових завдань 100 - 139 б. 

Незадовільно – отримує абітурієнт, що не виконав завдання або 

відповідь неправильна, .та набрав за виконання тестових завдань 0-99б. 
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