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Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення 
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ступеня «Магістр» на базі диплома бакалавра. Визначені структура та зміст 

екзаменів, критерії оцінювання та рекомендована література. У програмі 

містяться  варіанти завдань до екзаменів.  

Видання розраховано на викладачів та студентів освітнього ступеня 

«Бакалавр». 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Випускники освітнього ступеня  «Бакалавр»   мають   можливість   

продовжити навчання за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська)» на 

вищому ступені для здобуття освітнього ступеня «Магістр».     

     Вимогою для  вступу  на  навчання  за вищезазначеним ступенем є 

складання зно з англійської мови та  двох екзаменів: екзамену з теорії та 

екзамену з практики перекладу з основної іноземної (англійської) мови.  

Екзамени мають на меті перевірку й оцінку мовної, комунікативної, 

країнознавчої та перекладацької компетенції студентів, наявності у них знань 

основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні перекладу 

писемного тексту. 

Студенти, які складають вступні екзамени за спеціальністю «Філологія. 

Переклад (англійська)» освітнього ступеня «Магістр» повинні володіти 

орфоепічною, лексичною та граматичною нормами основної іноземної та 

української мов, вміти правильно реалізовувати ці норми в різних видах 

мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях, володіти 

практичними знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи 

перекладача.  

Час на виконання завдань – по 2 академічні години на кожен екзамен. 
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2. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ ІЗ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ СТУПАЮТЬ 

НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «035 ФІЛОЛОГІЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЛОЛОГІЯ. ПЕРЕКЛАД 

(АНГЛІЙСЬКА)»  ОС «МАГІСТР» 

         Згідно   з   вимогами   державної   атестаційної   комісії   Університету   

випускники освітнього ступеня   «Бакалавр»   мають   можливість   

продовжити навчання за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська)» 

на вищому рівні, на здобуття освітнього ступеня «Магістр».     

        Співбесіда з теорії та практики перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови  є  вимогою для  поновлення на  навчання  за вище 

визначеним рівнем.  

         Для проведення співбесіди створюється державна атестаційна комісія у 

складі голови,  членів  комісії  та  екзаменаторів.   Комісія  створюється   

щорічно  і  діє протягом року. 

          Програма розрахована на студентів, які здобули освіту за денною 

формою навчання.  

        Співбесіда з теорії та практики з основної (англійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на ОС 

«Магістр». 

          Той, хто складає тест повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, систему знань про мову 

взагалі, тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з 

основ стилістики іншомовного тексту; 

 мовленнєву компетенцію, яка передбачає володіння способами 

формування та формулювання думок на іноземній мові, реалізації мовної 

норми у різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних ситуаціях і 

сферах спілкування; 

 вміння та навички користування базовим словником в обсязі 

програмних вимог (близько 4900-5000 лексичних одиниць) та вживати його в 

усній формі в продуктивному та рецептивному видах мовленнєвої діяльності. 

ОРІЄНТОВАНА ПРОБЛЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ:     

1. A friend of yours is coming this afternoon. You are too busy to meet him at 

the station. Ask your colleague to do it for you giving a detail description of your 

friend’s appearance. 

2. Give a detailed description of your last visit to a gallery or a museum and 

share your impressions with a colleague. 

3. “To smoke or not to smoke” – that is the question. 

4. Dwell on the pros and cons of vegetarianism. 

5. You are both members of Greenpeace. Discuss with your partner global 

environmental concerns of the day. 

6. Present your proposals to reduce juvenile violence. 

7. What is the purpose of state punishment? 
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8. What sort of programs do you find offensive? 

9. Does television expose children to violence and sex only? 

10. Books versus computers. 

11. Choosing a career is not as easy as it looks. 

12. Women deserve well-paying meaningful jobs. 

13.  Married life is not a bed of roses. 

14.  The impact of social changes in modern society on family life. 

15.  Emancipation: good or evil? 

 

Шкала оцінювання визначається за шкалою склав / не склав. Згідно цієї 

шкали студенти, що складають вступний екзамен та демонструють низький 

рівень володіння предметом отримають результат – не склав; середній, вище 

середнього та високий рівень володіння предметом - склав. 

 

Рекомендована література 

Теорія перекладу 

1. Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / 

В.В Акуленко, под ред. А. В. Федорова. – X. : Издательство Харьковского 

университета, 1972. – 215 с. 

2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : Учеб.для 

ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с. 

3. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : 

Підручник / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с. 

4. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С.  Флорин. – М. : 

Международные отношения, 1980. – 343 с. 

5. Корунець І.В. Нарис з історії західноєвропейського та українського 

перекладу / І.В.  Корунець. – К.: КДЛУ, 2000. – 86 с. 

6. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика : Очерки 

лингвистической теории перевода / Я.И. Рецкер. – 2-е изд., стереотип. – Москва : 

Р. Валент, 2007. – 240 с. 

7. Семенец О.Е. История перевода / О.Е. Семенец, А.Н Панасьев. – К. : 

Либідь, 1989. – 296 с. 

8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы) : Учеб. пособие. – 5-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 

М.: Издательский Дом, 2002. – 416 с. 

9. Коваль Ю. Теорія і практика перекладу / О. Чередниченко,  Ю. Коваль. – К. 

: Либідь, 1995. – 320 с.  

Практика перекладу 

1. Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та 

міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України [Текст] : [навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Шепітько С. В. [та ін.] ; за ред. Л. М. 

Черноватого та В. І. Карабана. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 271 с.  
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2. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні 

конвенції у галузі прав людини [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. 

Черноватий [и др.] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова Книга, 

2006. — 272 с. 

3. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система 

державного управління США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих закл. / Л. М. 

Черноватий [та ін.] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова 

Книга, 2006. — 399 с.  

4. Перекладацький скоропис [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., 

що навчаються за спец. "Переклад" / О. В. Ребрій ; під ред. д-ра пед. наук Л. М. 

Черноватого, д-ра філол. наук В. І. Карабана. — Вінниця : Поділля-2000, 2002. — 

110 с.  

 

3. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ З 

ОСНОВНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ 

Екзамен з теорії перекладу з основної (англійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на освітньому 

ступені «Магістр». 

Той, хто складає тест, повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, системою знань про мову 

взагалі, тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з основ 

стилістики іншомовного тексту; 

 володіння матеріалом з теоретичних курсів за фахом, а також готовність 

реалізувати ці знання у своїй практичній діяльності; 

 володіння засадами теорії перекладу англійської  мови та здатність 

реалізувати знання на практиці. 

 

5. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ 

ПЕРЕКЛАДУ  

Вступникам до виконання пропонується тест з теорії перекладу, який 

передбачає знання наступних тем:  

1. Основні напрями теорії перекладу.  

2. Перекладознавчі школи сучасності. 

3. Розвиток теорії еквівалентності.  

4. Еквівалентність у сучасному перекладознавстві.  

5. Лексичні трансформації у перекладі.  

6. Граматичні трансформації у перекладі. 

7. Перекладацькі стратегії перекладу різних типів текстів.  

8. Вибір перекладацької стратегії в залежності від мети перекладу. 

9. Переклад спеціалізованої лексики, реалій та власних назв.  

10. Сполучуваність слів як перекладацька проблема.  

11. Морфологічні проблеми перекладу.  

12. Синтаксичні проблеми перекладу. 
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Зразок тестового завдання 

 

1. Перше питання. Виконайте тест за множинним вибором з теорії 

перекладу. 
1. Яке твердження є вірним для семантичної моделі перекладу? 

(a) вона пояснює проблему вибору лексичних співвідношень на основі 

спільного набору елементарних змістів; 

(b) вона пояснює роль категорії мети комунікації при перекладі; 

(c) вона пояснює проблему перекладу складних синтаксичних конструкцій; 

(d) вона пояснює особливості перекладу у тих випадках, коли необхідне 

звернення до навколишньої дійсності. 

2. Яка мовна функція трактується теорією перекладу як домінуюча? 

(a) комунікативна; 

(b) когнітивна; 

(c) експресивна; 

(d) естетична. 

3. Який з факторів впливу на переклад НЕ є суб'єктивним? 

(a) особливості та характер тексту перекладу; 

(b) умови виконання процесу перекладу; 

(c) особливості осіб, що приймають участь у процесі перекладу; 

(d) особливості мовних систем мови перекладу та мови оригіналу.  

4. На якому з рівнів еквівалентності передається найбільше інформації? 

(a) мовного знаку; 

(b) структури вислову; 

(c) повідомлення; 

(d) опису ситуації. 

5. Яка з категорій лексичних одиниць є найбільш типовою для статті у 

науковому журналі? 

(a) неологізми; 

(b) терміни; 

(c) архаїзми; 

(d) національно-історичні реалії. 

6. Який з типів перекладацьких співвідношень належить до іншої 

класифікації, ніж інші? 

(a) постійне; 

(b) еквівалентне; 

(c) варіантне; 

(d) оказіональне. 

7. У якому випадку передачі граматичних категорій потенційна 

еквівалентність співпадає з реальною? 

(a) аналогічні категорії мови оригіналу та перекладу рівнозначні; 

(b) аналогічні категорії мови оригіналу та перекладу нерівнозначні; 

(c) в мові оригіналу є категорія, відсутня в мові перекладу; 
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(d) в мові перекладу вимушено вживається категорія, відсутня в мові 

оригіналу. 

8. Дослівний переклад був притаманний:    

(a) текстам світського характеру; 

(b)  текстам релігійного характеру; 

(c) текстам художнього характеру; 

(d)  текстам громадсько-політичного характеру. 

9. Який з цих етапів НЕ передбачається трансформаційною моделлю 

перекладу? 

(a) етап інтеграції; 

(b) етап аналізу; 

(c) етап синтезу; 

(d) етап власно перекладу (переводу одиниць та структур однієї мови в 

одиниці та структури іншої). 

10. У якому випадку передачі асоціативно-образної характеристики одиниці 

ступінь еквівалентності буде найвищим? 

(a)відповідні слова у мові оригіналу та перекладу мають однакові 

асоціативно-образні характеристики; 

(b) в мові оригіналу та мові перекладу одна і та сама ознака становить 

образний компонент змісту різних слів; 

(с) ознака, що становить образний компонент змісту в мові оригіналу, взагалі 

відсутня в мові перекладу; 

(d) ознака, що становить образний компонент змісту в мові оригіналу, 

присутня в мові перекладу але із знаком протилежної оцінки. 

 

2. Друге питання. Виконайте тест за множинним вибором з лексико-

граматичних особливостей перекладу. 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

1. Підберіть відповідник до назви журналу Physical Review: 

(a) Фізикал Рів”ю; 

(b) Фізичний Огляд; 

(c) Фізичне Рів”ю; 

(d) Огляд фізичних новин.  

2. Підберіть відповідник до назви підприємства Harris Paint Company: 

(a) Компанія фарб Гарріса; 

(b) Компанія фарб Харріса; 

(c) Гарріс Пейнт Компані. 

(d) Харріс Пейнт Компані.  

 3. В якому варіанті перекладу антропоніму є помилка: 

(a) Coral Gables – Корал Гейблз; 

(b) James Bart – Джеймс Барт; 

(c) Erick Havelock – Ерік Гавелок; 

(d) William Coleman – Уільям Колеман. 

4. Який вид транскодування застосовано при перекладі слова “marketing” – 

“маркетінг”: 
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(a) транскрибування; 

(b) транслітерування; 

(c) змішане транскодування;  

(d) адаптивне транскодування; 

5. Який вид транскодування застосовано при перекладі слова “platform” – 

“платформа”: 

(a) транскрибування; 

(b) транслітерування; 

(c) змішане транскодування;  

(d) адаптивне транскодування; 

6. Який вид транскодування застосовано при перекладі слова “peak” – “пік”: 

(a) транскрибування; 

(b) транслітерування; 

(c) змішане транскодування;  

(d) адаптивне транскодування; 

7. Визначте спосіб утворення контекстуальної заміни при перекладі виділеної 

одиниці: Large-scale structures of the Universe did not become a preoccupation 

of cosmology until the mid-1980s – Великі структури всесвіту стали об”єктом 

докладного дослідження лише у 1980-і роки: 

(a) смислова диференціація; 

(b) конкретизація значення; 

(c) генералізація значення; 

(d)  формальна негативація. 

8. Яким способом буде перекладатися виділене слово у наступному реченні: 

Most of the radioactive isotopes found in nature are members of a radioactive 

disintegration series that begins with a radioactive isotope of uranium, actinium, 

thorium or neptunium: 

(a) похідним терміном із префіксом “дис-”, “дез-”, “де-”; 

(b) похідним терміном із префіксом “не-”; 

(c) похідним терміном із префіксом “роз-”; 

(d) терміном-словосполученням, до складу якого входить слово 

“позбавлений”, “позбавляти”, “скасовувати”, “позбавлення”, “порушення” 

тощо.     

9. Яким способом буде перекладатися виділене слово у наступному реченні: 

Nationalist leaders were dissatisfied with French plans to establish a semi-

independent state in Laos: 

(a) похідним терміном із префіксом “дис-”, “дез-”, “де-”; 

(b) похідним терміном із префіксом “не-”; 

(c) похідним терміном із префіксом “роз-”; 

(d) терміном-словосполученням, до складу якого входить слово 

“позбавлений”, “позбавляти”, “скасовувати”, “позбавлення”, “порушення” 

тощо.     

10. Визначте спосіб перекладу образної фразеологічної одиниці “to cross the 

Rubicon” – “перейти Рубікон”: 

(a) повний еквівалент; 
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(b) відносний еквівалент; 

(c) варіантний відповідник; 

(d) описовий. 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

1. За допомогою якої часової форми НЕ можуть перекладатися українські 

дієслова-присудки у формі теперішнього часу?  

(a) Present Indefinite; 

(b) Past Indefinite; 

(c) Present Continuous; 

(d) Present Perfect. 

2. Визначте спосіб перекладу виділеного неологізму у наступному реченні: 

Today we are all members of many global “non-place” communities – Сьогодні 

всі ми є членами багатьох глобальних спільнот, що не прив”язані до якоїсь 

певної території. 

(a) транскодування; 

(b) описовий переклад; 

(c) калька; 

(d) використання існуючого відповідника.   

3. Визначте тип трансформації: Liquid crystals – liquids that have the optical 

characteristics of crystals – are common in biological materials – Рідкі кристали – 

різного роду речовини, що мають оптичні властивості кристалів – досить 

поширені в біологічних матеріалах.  

(a) конкретизація; 

(b) генералізація; 

(c) додавання; 

(d) вилучення. 

4. Яка з вимог НЕ є важливою для описового перекладу: 

(a) переклад повинний точно відбивати основний зміст поняття; 

(b) опис не повинний бути надто докладним; 

(c) синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною; 

(d) опис повинний характеризуватися милозвучністю та звуковим 

спорідненням компонентів. 

5. Яким способом буде перекладатися виділене слово у наступному реченні: 

He was succeeded by his daughter Amalasuntha, who was murdered by her 

husband and co-ruler in 535.  

(a) словом із префіксом “спів”; 

(b) словом із префіксом “ко”; 

(c) сполученням слова “один” з перекладом основи; 

(d) складним словом, до складу якого входить слово “спільний”.   

6. Визначте спосіб перекладу образної фразеологічної одиниці “plain as a 

pikestaff” – “абсолютно зрозумілий”: 

(a) повний еквівалент; 

(b) відносний еквівалент; 

(c) варіантний відповідник; 

(d) описовий. 
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7. Який прийом застосовано при перекладі речення Recessive genetic diseases 

do not show up in both children unless both parents are carrying a gene for that 

particular disease – Рецесивні генетичні хвороби виявляються у дітей, батьки 

яких є носіями гену тієї чи іншої хвороби. 

(a) смислова диференціація; 

(b) конкретизація значення; 

(c) генералізація значення; 

(d)  формальна негативація. 

8. Які категорії зазвичай вважаються найбільш проблемними при перекладі?  

(a) лексичні; 

(b) лексико-граматичні; 

(c) граматичні; 

(d) понятійні. 

9. Визначте спосіб перекладу назв періодичних видань: 

(a) калька; 

(b) напівкалька; 

(c) транскодування; 

(d) описовий переклад. 

 10. Слово, яке перекладач приймає за його паронім та помилково перекладає 

називається: 

(a) оказіоналізм; 

(b) архаїзм; 

(c) інтернаціоналізм; 

(d) малапропізм.  

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ 

ПЕРЕКЛАДУ  

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 125. 

Згідно цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають 

від 100 до 124 балів демонструють низький рівень володіння предметом та не 

допускаються до участі у конкурсному відборі; від 125 до 156 – нижче 

середнього, від 157 до 172 – середній, від 173 до 189 – вище середнього, від 

190 до 200 – високий рівень володіння предметом. 

A (відмінно) – 200-190 балів; 

B (добре) – 189-174 балів; 

C (добре) – 173-157 балів; 

D (задовільно) – 156-141 балів; 

E (задовільно) – 140-125 балів. 

 

№ з/п Критерії оцінювання Бали 

1.  10 питань, що оцінюються 8 балами за кожну 

правильну відповідь. 
80 

2.  20 питань, що оцінюються 6 балом за кожну правильну 

відповідь. 
120 
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6. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З 

ОСНОВНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ 

 

         Екзамен з практики перекладу з основної (англійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на  освітньому 

ступені «Магістр». 

          Той, хто складає вступний тест, повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, систему знань про мову 

взагалі, тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з основ 

стилістики іншомовного тексту; 

 мовленнєву компетенцію, яка передбачає володіння способами 

формування та формулювання думок на іноземній мові, реалізації мовної норми у 

різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних ситуаціях і сферах 

спілкування; 

 вміння та навички користування базовим словником в обсязі програмних 

вимог (близько 4900-5000 лексичних одиниць) та вживати їх в письмовій формі; 

 вміння письмового перекладу з громадсько-політичної тематики; 

 вміння письмового перекладу з науково-технічної тематики. 

7. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ  

    ЗРАЗОК БІЛЕТУ 

1. Перше питання. Виконайте письмовий громадсько-політичний 

переклад тексту з української мови на англійську.  

За тих часів, коли всі великі європейські держави мали своїх спадкових 

монархів, сама ідея існування президента з обмеженим терміном перебування на 

посаді видавалася революційною. Та Конституція, прийнята 1787 року, надала 

Президентові виконавчу владу, й так це лишається і донині. Конституція 

передбачає також вибори віце-президента, який має обійняти президентську 

посаду в разі смерті Президента, його відставки чи неспроможності виконувати 

обов’язки. Хоча Конституція досить докладно розтлумачує обов’язки та 

повноваження Президента, вона не делегує якихось особливих виконавчих 

повноважень віцепрезидентові, 14-ти членам Кабінету (до числа яких входять 

голови федеральних міністерств) чи іншим федеральним урядовцям.  

Делегат Бенджамін Франклін наполягав на прийнятті подібної системи 

Сполученими Штатами. Більше того, чимало делегатів і досі не могли забути 

кривд, спричинених зловживаннями виконавчої влади, коли вона була повністю 

зосереджена в руках Британської Корони, тому вони остерігалися сильного 

президентства. Однак прихильники єдиного Президента, який має діяти як 

частина ретельно продуманої системи стримувань і противаг, здобули тоді 

перемогу. 
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2. Друге питання. Виконайте письмовий науково-технічний переклад 

тексту з англійської мови на українську. 

 

Many of the developments in iron and steel production originated in Europe, 

including Britain, among them physical concentration of ore, cold-pressure welding, 

forge welding, the use of electrolysis and electrometallurgy in general, selective 

dissolution of ore as a basis of hydrometallurgy, open-mould casting and 

pyrometallurgy on the whole, the electric arc application and the atomic hydrogen flame 

process, oxidation, alloying, ore decomposition, miscibility and immiscibility of 

solutions and many others.  

           The British Iron and Steel Corporation (BISC) accounts for about 80% of 

Britain’s steel production by volume and is one of the world’s largest steel producing 

companies. The basic oxygen process is now used for bulk steel production with the 

electric arc process for more specialized tasks. The traditional open-hearth process 

disappeared in 1980s.  

          Because of the world-wide oversupply of steel, the BISC had to accelerate 

the closure of the older steelworks and reduce capacity of other works. Rationalization 

of the industry has involved some transfers of assets between BSC and the private 

sector and the closure in both sectors of the plants which cannot be made profitable.  

        British producers’ deliveries of finished steel completely meet the home 

industry demand and about 30% percent of the total output is exported. The private 

sector is particularly strong in the manufacture of more specialized steels and of limited 

products for the engineering industry.  

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ  

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 125. Згідно 

цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають від 100 до 124 

балів демонструють низький рівень володіння предметом та не допускаються до 

участі у конкурсному відборі; від 125 до 156 – нижче середнього, від 157 до 172 – 

середній, від 173 до 189 – вище середнього, від 190 до 200 – високий рівень 

володіння предметом. 

A (відмінно) – 200-190 балів; 

B (добре) – 189-174 балів; 

C (добре) – 173-157 балів; 

D (задовільно) – 156-141 балів; 

E (задовільно) – 140-125 балів. 

 

№ з/п Критерії оцінювання Бали 

1. Письмовий переклад громадсько-політичного тексту, що 

оцінюється наступним чином: 

- 20 балів – адекватний письмовий громадсько-політичний 

переклад; 

100 
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- 15 балів – передача змісту з максимальним 

використанням громадсько-політичної термінології ; 

- 15 балів – змістовна, логічна та чітка відповідь у 

письмовій формі;  

- 25 балів – достатня грамотність мовлення (допускається 

1-2 граматичних або лексичних помилок); 

- 25 балів – використання значного за обсягом та 

комунікативним наповненням лексичного та граматичного 

матеріалу. 

2. Письмовий науково-технічний переклад, що оцінюється 

наступним чином: 

- 40 балів за достовірний переклад підкреслених загально-

технічних термінів з використанням адекватних 

перекладацьких засобів та трансформацій; 

- 40 балів за коректне тлумачення та переклад 

синтаксичних функцій, зрозуміння та адекватний переклад 

відповідних синтаксичних конструкцій з використанням 

адекватних синтаксично обґрунтованих трансформацій; 

- 20 балів за лінгвістичну компетентність: правопис, 

вживання артиклю, часу/способу дієслова, відмінку 

іменника, тощо. 

100 
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1. Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні 

організації. Двостороннє співробітництво України [Текст] : [навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл.] / Шепітько С. В. [та ін.] ; за ред. Л. М. Черноватого та В. І. 

Карабана. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 271 с.  

2. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні 

конвенції у галузі прав людини [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. 

Черноватий [и др.] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова Книга, 

2006. — 272 с. 

3. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного 

управління США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих закл. / Л. М. Черноватий 

[та ін.] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 399 

с.  

4. Перекладацький скоропис [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що 

навчаються за спец. "Переклад" / О. В. Ребрій ; під ред. д-ра пед. наук Л. М. 

Черноватого, д-ра філол. наук В. І. Карабана. — Вінниця : Поділля-2000, 2002. — 

110 с.  

5. Пронина Р.Ф. Пособие по переводу английской научно-техничной литературы 

/ Р.Ф. Пронина. – М. : Высшая школа, 1973. – 198 с.
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УДК 811.111'243(0731) 

 

Програма вступного фахового іспиту (теорія та практика перекладу) зі 

спеціальності «035 Філологія» освітньо-професійної програми «Філологія. 

Переклад (англійська)» для вступників за ОС Магістр  на базі диплома 

«Спеціаліста»/ «Магістра»: програма та методичні рекомендації / за ред. проф. 

С.В. Шепітько. – Маріуполь: МДУ, 2020. – 16 с. 

 

Укладачі: Шепітько С.В. 

 Тарапатов М.М. 

 Смирнова М.С. 

 

 

Рецензент: Канна В.Ю. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та практики перекладу Маріупольського 

державного університету. Протокол № 8 від19.02.2020 р. 

 

 

Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення 

вступних іспитів з теорії та практики перекладу англійської мови для 

студентів, які складають вступні іспити за спеціальністю «035 Філологія» 

освітньо-професійної програми «Філологія. Переклад (англійська)»  освітнього 

ступеня «Магістр» на базі диплома «Спеціаліста»/ «Магістра». Визначені 

структура та зміст екзаменів, критерії оцінювання та рекомендована 

література. У програмі містяться  варіанти завдань до екзаменів.  

Видання розраховано на викладачів та студентів освітнього ступеня на 

базі диплома «Спеціаліста» / «Магістра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кафедра теорії  та практики 

перекладу 

 МДУ, 2020 
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3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Випускники на базі диплома «Спеціаліст»/ «Магістра»   мають   

можливість   отримати другу повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія. 

Переклад (англійська)».     

     Вимогою для  вступу  на  навчання  за вищезазначеним ступенем є 

складання двох екзаменів: екзамену з теорії та екзамену з практики перекладу з 

основної іноземної (англійської) мови.  

Екзамени мають на меті перевірку й оцінку мовної, комунікативної, 

країнознавчої та перекладацької компетенції студентів, наявності у них знань 

основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні перекладу 

писемного тексту. 

Студенти, які складають вступні екзамени за спеціальністю «Філологія. 

Переклад (англійська)» освітнього ступеня «Магістр» повинні володіти 

орфоепічною, лексичною та граматичною нормами основної іноземної та 

української мов, вміти правильно реалізовувати ці норми в різних видах 

мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях, володіти 

практичними знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи 

перекладача.  

Час на виконання завдань – по 2 академічні години на кожен екзамен. 
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2. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ ІЗ СТУДЕНТАМИ, ЯКІ СТУПАЮТЬ 

НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «035 ФІЛОЛОГІЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЛОЛОГІЯ. ПЕРЕКЛАД 

(АНГЛІЙСЬКА)»  ОС «МАГІСТР» 

         Згідно   з   вимогами   державної   атестаційної   комісії   Університету   

випускники освітнього ступеня   «Бакалавр»   мають   можливість   

продовжити навчання за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська)» 

на вищому рівні, на здобуття освітнього ступеня «Магістр».     

        Співбесіда з теорії та практики перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови  є  вимогою для  поновлення на  навчання  за вище 

визначеним рівнем чи вступу на ОС «Магістр» з програми нефілологічного 

спрямування.  

         Для проведення співбесіди створюється державна атестаційна комісія у 

складі голови,  членів  комісії  та  екзаменаторів.   Комісія  створюється   

щорічно  і  діє протягом року. 

          Програма розрахована на студентів, які здобули освіту за денною 

формою навчання.  

        Співбесіда з теорії та практики з основної (англійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на ОС 

«Магістр». 

          Той, хто складає тест повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, систему знань про мову 

взагалі, тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з 

основ стилістики іншомовного тексту; 

 мовленнєву компетенцію, яка передбачає володіння способами 

формування та формулювання думок на іноземній мові, реалізації мовної 

норми у різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних ситуаціях і 

сферах спілкування; 

 вміння та навички користування базовим словником в обсязі 

програмних вимог (близько 4900-5000 лексичних одиниць) та вживати його в 

усній формі в продуктивному та рецептивному видах мовленнєвої діяльності. 

ОРІЄНТОВАНА ПРОБЛЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ:     

16. A friend of yours is coming this afternoon. You are too busy to meet him at 

the station. Ask your colleague to do it for you giving a detail description of your 

friend’s appearance. 

17. Give a detailed description of your last visit to a gallery or a museum and 

share your impressions with a colleague. 

18. “To smoke or not to smoke” – that is the question. 

19. Dwell on the pros and cons of vegetarianism. 

20. You are both members of Greenpeace. Discuss with your partner global 

environmental concerns of the day. 

21. Present your proposals to reduce juvenile violence. 
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22. What is the purpose of state punishment? 

23. What sort of programs do you find offensive? 

24. Does television expose children to violence and sex only? 

25. Books versus computers. 

26. Choosing a career is not as easy as it looks. 

27. Women deserve well-paying meaningful jobs. 

28.  Married life is not a bed of roses. 

29.  The impact of social changes in modern society on family life. 

30.  Emancipation: good or evil? 

 

Шкала оцінювання визначається за шкалою склав / не склав. Згідно цієї 

шкали студенти, що складають вступний екзамен та демонструють низький 

рівень володіння предметом отримають результат – не склав; середній, вище 

середнього та високий рівень володіння предметом - склав. 

 

Рекомендована література 

Теорія перекладу 

10. Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / 

В.В Акуленко, под ред. А. В. Федорова. – X. : Издательство Харьковского 

университета, 1972. – 215 с. 

11. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : Учеб.для 

ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с. 

12. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : 

Підручник / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с. 

13. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С.  Флорин. – М. : 

Международные отношения, 1980. – 343 с. 

14. Корунець І.В. Нарис з історії західноєвропейського та українського 

перекладу / І.В.  Корунець. – К.: КДЛУ, 2000. – 86 с. 

15. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика : Очерки 

лингвистической теории перевода / Я.И. Рецкер. – 2-е изд., стереотип. – Москва : 

Р. Валент, 2007. – 240 с. 

16. Семенец О.Е. История перевода / О.Е. Семенец, А.Н Панасьев. – К. : 

Либідь, 1989. – 296 с. 

17. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы) : Учеб. пособие. – 5-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 

М.: Издательский Дом, 2002. – 416 с. 

18. Коваль Ю. Теорія і практика перекладу / О. Чередниченко,  Ю. Коваль. – К. 

: Либідь, 1995. – 320 с.  

Практика перекладу 

6. Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та 

міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України [Текст] : [навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Шепітько С. В. [та ін.] ; за ред. Л. М. 
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Черноватого та В. І. Карабана. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 271 с.  

7. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні 

конвенції у галузі прав людини [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. 

Черноватий [и др.] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова Книга, 

2006. — 272 с. 

8. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система 

державного управління США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих закл. / Л. М. 

Черноватий [та ін.] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова 

Книга, 2006. — 399 с.  

9. Перекладацький скоропис [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., 

що навчаються за спец. "Переклад" / О. В. Ребрій ; під ред. д-ра пед. наук Л. М. 

Черноватого, д-ра філол. наук В. І. Карабана. — Вінниця : Поділля-2000, 2002. — 

110 с.  

 

3. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ З 

ОСНОВНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ 

Екзамен з теорії перекладу з основної (англійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на освітньому 

ступені «Магістр». 

Той, хто складає тест, повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, системою знань про мову 

взагалі, тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з основ 

стилістики іншомовного тексту; 

 володіння матеріалом з теоретичних курсів за фахом, а також готовність 

реалізувати ці знання у своїй практичній діяльності; 

 володіння засадами теорії перекладу англійської  мови та здатність 

реалізувати знання на практиці. 

 

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ  

Вступникам до виконання пропонується тест з теорії перекладу, який 

передбачає знання наступних тем:  

1. Основні напрями теорії перекладу.  

2. Перекладознавчі школи сучасності. 

3. Розвиток теорії еквівалентності.  

4. Еквівалентність у сучасному перекладознавстві.  

5. Лексичні трансформації у перекладі.  

6. Граматичні трансформації у перекладі. 

7. Перекладацькі стратегії перекладу різних типів текстів.  

8. Вибір перекладацької стратегії в залежності від мети перекладу. 

9. Переклад спеціалізованої лексики, реалій та власних назв.  

10. Сполучуваність слів як перекладацька проблема.  

11. Морфологічні проблеми перекладу.  

12. Синтаксичні проблеми перекладу. 
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Зразок тестового завдання 

 

1. Перше питання. Виконайте тест за множинним вибором з теорії 

перекладу. 
1. Яке твердження є вірним для семантичної моделі перекладу? 

(e) вона пояснює проблему вибору лексичних співвідношень на основі 

спільного набору елементарних змістів; 

(f) вона пояснює роль категорії мети комунікації при перекладі; 

(g) вона пояснює проблему перекладу складних синтаксичних конструкцій; 

(h) вона пояснює особливості перекладу у тих випадках, коли необхідне 

звернення до навколишньої дійсності. 

2. Яка мовна функція трактується теорією перекладу як домінуюча? 

(e) комунікативна; 

(f) когнітивна; 

(g) експресивна; 

(h) естетична. 

3. Який з факторів впливу на переклад НЕ є суб'єктивним? 

(e) особливості та характер тексту перекладу; 

(f) умови виконання процесу перекладу; 

(g) особливості осіб, що приймають участь у процесі перекладу; 

(h) особливості мовних систем мови перекладу та мови оригіналу.  

4. На якому з рівнів еквівалентності передається найбільше інформації? 

(e) мовного знаку; 

(f) структури вислову; 

(g) повідомлення; 

(h) опису ситуації. 

5. Яка з категорій лексичних одиниць є найбільш типовою для статті у 

науковому журналі? 

(e) неологізми; 

(f) терміни; 

(g) архаїзми; 

(h) національно-історичні реалії. 

6. Який з типів перекладацьких співвідношень належить до іншої 

класифікації, ніж інші? 

(e) постійне; 

(f) еквівалентне; 

(g) варіантне; 

(h) оказіональне. 

7. У якому випадку передачі граматичних категорій потенційна 

еквівалентність співпадає з реальною? 

(e) аналогічні категорії мови оригіналу та перекладу рівнозначні; 

(f) аналогічні категорії мови оригіналу та перекладу нерівнозначні; 

(g) в мові оригіналу є категорія, відсутня в мові перекладу; 
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(h) в мові перекладу вимушено вживається категорія, відсутня в мові 

оригіналу. 

8. Дослівний переклад був притаманний:    

(e) текстам світського характеру; 

(f)  текстам релігійного характеру; 

(g) текстам художнього характеру; 

(h)  текстам громадсько-політичного характеру. 

9. Який з цих етапів НЕ передбачається трансформаційною моделлю 

перекладу? 

(e) етап інтеграції; 

(f) етап аналізу; 

(g) етап синтезу; 

(h) етап власно перекладу (переводу одиниць та структур однієї мови в 

одиниці та структури іншої). 

10. У якому випадку передачі асоціативно-образної характеристики одиниці 

ступінь еквівалентності буде найвищим? 

(a)відповідні слова у мові оригіналу та перекладу мають однакові 

асоціативно-образні характеристики; 

(b) в мові оригіналу та мові перекладу одна і та сама ознака становить 

образний компонент змісту різних слів; 

(с) ознака, що становить образний компонент змісту в мові оригіналу, взагалі 

відсутня в мові перекладу; 

(d) ознака, що становить образний компонент змісту в мові оригіналу, 

присутня в мові перекладу але із знаком протилежної оцінки. 

 

4. Друге питання. Виконайте тест за множинним вибором з лексико-

граматичних особливостей перекладу. 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

1. Підберіть відповідник до назви журналу Physical Review: 

(e) Фізикал Рів”ю; 

(f) Фізичний Огляд; 

(g) Фізичне Рів”ю; 

(h) Огляд фізичних новин.  

2. Підберіть відповідник до назви підприємства Harris Paint Company: 

(e) Компанія фарб Гарріса; 

(f) Компанія фарб Харріса; 

(g) Гарріс Пейнт Компані. 

(h) Харріс Пейнт Компані.  

 3. В якому варіанті перекладу антропоніму є помилка: 

(e) Coral Gables – Корал Гейблз; 

(f) James Bart – Джеймс Барт; 

(g) Erick Havelock – Ерік Гавелок; 

(h) William Coleman – Уільям Колеман. 

4. Який вид транскодування застосовано при перекладі слова “marketing” – 

“маркетінг”: 
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(e) транскрибування; 

(f) транслітерування; 

(g) змішане транскодування;  

(h) адаптивне транскодування; 

5. Який вид транскодування застосовано при перекладі слова “platform” – 

“платформа”: 

(e) транскрибування; 

(f) транслітерування; 

(g) змішане транскодування;  

(h) адаптивне транскодування; 

6. Який вид транскодування застосовано при перекладі слова “peak” – “пік”: 

(e) транскрибування; 

(f) транслітерування; 

(g) змішане транскодування;  

(h) адаптивне транскодування; 

7. Визначте спосіб утворення контекстуальної заміни при перекладі виділеної 

одиниці: Large-scale structures of the Universe did not become a preoccupation 

of cosmology until the mid-1980s – Великі структури всесвіту стали об”єктом 

докладного дослідження лише у 1980-і роки: 

(e) смислова диференціація; 

(f) конкретизація значення; 

(g) генералізація значення; 

(h)  формальна негативація. 

8. Яким способом буде перекладатися виділене слово у наступному реченні: 

Most of the radioactive isotopes found in nature are members of a radioactive 

disintegration series that begins with a radioactive isotope of uranium, actinium, 

thorium or neptunium: 

(e) похідним терміном із префіксом “дис-”, “дез-”, “де-”; 

(f) похідним терміном із префіксом “не-”; 

(g) похідним терміном із префіксом “роз-”; 

(h) терміном-словосполученням, до складу якого входить слово 

“позбавлений”, “позбавляти”, “скасовувати”, “позбавлення”, “порушення” 

тощо.     

9. Яким способом буде перекладатися виділене слово у наступному реченні: 

Nationalist leaders were dissatisfied with French plans to establish a semi-

independent state in Laos: 

(e) похідним терміном із префіксом “дис-”, “дез-”, “де-”; 

(f) похідним терміном із префіксом “не-”; 

(g) похідним терміном із префіксом “роз-”; 

(h) терміном-словосполученням, до складу якого входить слово 

“позбавлений”, “позбавляти”, “скасовувати”, “позбавлення”, “порушення” 

тощо.     

10. Визначте спосіб перекладу образної фразеологічної одиниці “to cross the 

Rubicon” – “перейти Рубікон”: 

(e) повний еквівалент; 
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(f) відносний еквівалент; 

(g) варіантний відповідник; 

(h) описовий. 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

1. За допомогою якої часової форми НЕ можуть перекладатися українські 

дієслова-присудки у формі теперішнього часу?  

(e) Present Indefinite; 

(f) Past Indefinite; 

(g) Present Continuous; 

(h) Present Perfect. 

2. Визначте спосіб перекладу виділеного неологізму у наступному реченні: 

Today we are all members of many global “non-place” communities – Сьогодні 

всі ми є членами багатьох глобальних спільнот, що не прив”язані до якоїсь 

певної території. 

(e) транскодування; 

(f) описовий переклад; 

(g) калька; 

(h) використання існуючого відповідника.   

3. Визначте тип трансформації: Liquid crystals – liquids that have the optical 

characteristics of crystals – are common in biological materials – Рідкі кристали – 

різного роду речовини, що мають оптичні властивості кристалів – досить 

поширені в біологічних матеріалах.  

(e) конкретизація; 

(f) генералізація; 

(g) додавання; 

(h) вилучення. 

4. Яка з вимог НЕ є важливою для описового перекладу: 

(e) переклад повинний точно відбивати основний зміст поняття; 

(f) опис не повинний бути надто докладним; 

(g) синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною; 

(h) опис повинний характеризуватися милозвучністю та звуковим 

спорідненням компонентів. 

5. Яким способом буде перекладатися виділене слово у наступному реченні: 

He was succeeded by his daughter Amalasuntha, who was murdered by her 

husband and co-ruler in 535.  

(e) словом із префіксом “спів”; 

(f) словом із префіксом “ко”; 

(g) сполученням слова “один” з перекладом основи; 

(h) складним словом, до складу якого входить слово “спільний”.   

6. Визначте спосіб перекладу образної фразеологічної одиниці “plain as a 

pikestaff” – “абсолютно зрозумілий”: 

(e) повний еквівалент; 

(f) відносний еквівалент; 

(g) варіантний відповідник; 

(h) описовий. 
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7. Який прийом застосовано при перекладі речення Recessive genetic diseases 

do not show up in both children unless both parents are carrying a gene for that 

particular disease – Рецесивні генетичні хвороби виявляються у дітей, батьки 

яких є носіями гену тієї чи іншої хвороби. 

(e) смислова диференціація; 

(f) конкретизація значення; 

(g) генералізація значення; 

(h)  формальна негативація. 

8. Які категорії зазвичай вважаються найбільш проблемними при перекладі?  

(e) лексичні; 

(f) лексико-граматичні; 

(g) граматичні; 

(h) понятійні. 

9. Визначте спосіб перекладу назв періодичних видань: 

(e) калька; 

(f) напівкалька; 

(g) транскодування; 

(h) описовий переклад. 

 10. Слово, яке перекладач приймає за його паронім та помилково перекладає 

називається: 

(e) оказіоналізм; 

(f) архаїзм; 

(g) інтернаціоналізм; 

(h) малапропізм.  

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ 

ПЕРЕКЛАДУ  

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 125. 

Згідно цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають 

від 100 до 124 балів демонструють низький рівень володіння предметом та не 

допускаються до участі у конкурсному відборі; від 125 до 156 – нижче 

середнього, від 157 до 172 – середній, від 173 до 189 – вище середнього, від 

190 до 200 – високий рівень володіння предметом. 

A (відмінно) – 200-190 балів; 

B (добре) – 189-174 балів; 

C (добре) – 173-157 балів; 

D (задовільно) – 156-141 балів; 

E (задовільно) – 140-125 балів. 

 

№ з/п Критерії оцінювання Бали 

3.  10 питань, що оцінюються 8 балами за кожну 

правильну відповідь. 
80 

4.  20 питань, що оцінюються 6 балом за кожну правильну 

відповідь. 
120 
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6. ВИМОГИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З 

ОСНОВНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ 

 

         Екзамен з практики перекладу з основної (англійської) мови передбачає 

з'ясування та оцінку знань та вмінь, необхідних для навчання на  освітньому 

ступені «Магістр». 

          Той, хто складає вступний тест, повинен продемонструвати: 

 вільне володіння основною іноземною мовою, систему знань про мову 

взагалі, тобто з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, з основ 

стилістики іншомовного тексту; 

 мовленнєву компетенцію, яка передбачає володіння способами 

формування та формулювання думок на іноземній мові, реалізації мовної норми у 

різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних ситуаціях і сферах 

спілкування; 

 вміння та навички користування базовим словником в обсязі програмних 

вимог (близько 4900-5000 лексичних одиниць) та вживати їх в письмовій формі; 

 вміння письмового перекладу з громадсько-політичної тематики; 

 вміння письмового перекладу з науково-технічної тематики. 

10. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ  

    ЗРАЗОК БІЛЕТУ 

1. Перше питання. Виконайте письмовий громадсько-політичний 

переклад тексту з української мови на англійську.  

За тих часів, коли всі великі європейські держави мали своїх спадкових 

монархів, сама ідея існування президента з обмеженим терміном перебування на 

посаді видавалася революційною. Та Конституція, прийнята 1787 року, надала 

Президентові виконавчу владу, й так це лишається і донині. Конституція 

передбачає також вибори віце-президента, який має обійняти президентську 

посаду в разі смерті Президента, його відставки чи неспроможності виконувати 

обов’язки. Хоча Конституція досить докладно розтлумачує обов’язки та 

повноваження Президента, вона не делегує якихось особливих виконавчих 

повноважень віцепрезидентові, 14-ти членам Кабінету (до числа яких входять 

голови федеральних міністерств) чи іншим федеральним урядовцям.  

Делегат Бенджамін Франклін наполягав на прийнятті подібної системи 

Сполученими Штатами. Більше того, чимало делегатів і досі не могли забути 

кривд, спричинених зловживаннями виконавчої влади, коли вона була повністю 

зосереджена в руках Британської Корони, тому вони остерігалися сильного 

президентства. Однак прихильники єдиного Президента, який має діяти як 

частина ретельно продуманої системи стримувань і противаг, здобули тоді 

перемогу. 
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3. Друге питання. Виконайте письмовий науково-технічний переклад 

тексту з англійської мови на українську. 

 

Many of the developments in iron and steel production originated in Europe, 

including Britain, among them physical concentration of ore, cold-pressure welding, 

forge welding, the use of electrolysis and electrometallurgy in general, selective 

dissolution of ore as a basis of hydrometallurgy, open-mould casting and 

pyrometallurgy on the whole, the electric arc application and the atomic hydrogen flame 

process, oxidation, alloying, ore decomposition, miscibility and immiscibility of 

solutions and many others.  

           The British Iron and Steel Corporation (BISC) accounts for about 80% of 

Britain’s steel production by volume and is one of the world’s largest steel producing 

companies. The basic oxygen process is now used for bulk steel production with the 

electric arc process for more specialized tasks. The traditional open-hearth process 

disappeared in 1980s.  

          Because of the world-wide oversupply of steel, the BISC had to accelerate 

the closure of the older steelworks and reduce capacity of other works. Rationalization 

of the industry has involved some transfers of assets between BSC and the private 

sector and the closure in both sectors of the plants which cannot be made profitable.  

        British producers’ deliveries of finished steel completely meet the home 

industry demand and about 30% percent of the total output is exported. The private 

sector is particularly strong in the manufacture of more specialized steels and of limited 

products for the engineering industry.  

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРАКТИКИ 

ПЕРЕКЛАДУ  

 

Шкала оцінювання дорівнює 200 балів. Прохідний бал дорівнює 125. Згідно 

цієї шкали студенти, що складають вступний екзамен та набирають від 100 до 124 

балів демонструють низький рівень володіння предметом та не допускаються до 

участі у конкурсному відборі; від 125 до 156 – нижче середнього, від 157 до 172 – 

середній, від 173 до 189 – вище середнього, від 190 до 200 – високий рівень 

володіння предметом. 

A (відмінно) – 200-190 балів; 

B (добре) – 189-174 балів; 

C (добре) – 173-157 балів; 

D (задовільно) – 156-141 балів; 

E (задовільно) – 140-125 балів. 

 

№ з/п Критерії оцінювання Бали 

1. Письмовий переклад громадсько-політичного тексту, що 

оцінюється наступним чином: 

- 20 балів – адекватний письмовий громадсько-політичний 

переклад; 

100 
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- 15 балів – передача змісту з максимальним 

використанням громадсько-політичної термінології ; 

- 15 балів – змістовна, логічна та чітка відповідь у 

письмовій формі;  

- 25 балів – достатня грамотність мовлення (допускається 

1-2 граматичних або лексичних помилок); 

- 25 балів – використання значного за обсягом та 

комунікативним наповненням лексичного та граматичного 

матеріалу. 

2. Письмовий науково-технічний переклад, що оцінюється 

наступним чином: 

- 40 балів за достовірний переклад підкреслених загально-

технічних термінів з використанням адекватних 

перекладацьких засобів та трансформацій; 

- 40 балів за коректне тлумачення та переклад 

синтаксичних функцій, зрозуміння та адекватний переклад 

відповідних синтаксичних конструкцій з використанням 

адекватних синтаксично обґрунтованих трансформацій; 

- 20 балів за лінгвістичну компетентність: правопис, 

вживання артиклю, часу/способу дієслова, відмінку 

іменника, тощо. 

100 
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