


ВСТУП 

 

Цільовою аудиторією для додаткового вступного випробування на 

освітній ступінь «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» є абітурієнти, що 

мають перший рівень вищої освіти, здобули освітній ступінь «бакалавр», 

«магістр», ОКР «спеціаліст» за іншою спеціальністю і мають бажання 

продовжувати навчання за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 

035 «Філологія».  

Основною метою додаткового вступного випробування є перевірка 

сформованих спеціальних (фахових) компетентностей абітурієнтів за ОП 

відповідно до нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська».  

Додаткове випробування ставить за мету визначення рівня загальної та 

професійної підготовки абітурієнтів різних спеціальностей, які повинні 

виявити загальні та спеціальні компетентності в межах дисципліни «Теорія й 

практика перекладу». Зокрема, абітурієнт повинен продемонструвати  знання 

про: 

• переклад як специфічну форму двосторонньої комунікації; 

• види перекладів; 

• моделі перекладу; 

• специфіку усного та письмового перекладів; 

• еквівалентність; 

• лексичну відповідність текстів оригіналу та перекладу; 

• трансформації в перекладі; 

• перекладацькі стратегії; 

• граматичну відповідність текстів оригіналу та перекладу; 

• історію перекладу. 

У процесі вступного випробування також перевіряються вміння: 



• перекладати різні типи текстів; 

• аналізувати переклад текстів різних типів; 

• робити передперекладацький аналіз тексту; 

• застосовувати аналітичний варіативний пошук; 

• аналізувати результати перекладу. 

Програма додаткового випробування з теорії і практики перекладу 

укладена відповідно зазначених вище вимог на основі навчальних програм 

наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:  

1. «Практичний курс перекладу»;  

2. «Вступ до перекладознавства»;  

3. «Історія першої іноземної мови»;  

4. «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови»;  

5. «Стилістика першої іноземної мови».  

  



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. 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. 

Визначення перекладу як подвійного інтерпретаційно-породжувального 

дискурсу. Норми перекладу. Проблема визначення одиниці перекладу. Види 

перекладу (письмовий, усний (синхронний (поняття компресії, 

прогнозування), послідовний). Специфіка усного і письмового перекладу. 

Специфіка перекладу в залежності від типу тексту. 

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.  

 

Тема 2. Проблема еквівалентності в перекладознавстві 

Поняття еквівалентності та його співвідношення з поняттям 

адекватності й тотожності. Відносна еквівалентність при усному синхронному 

перекладі. Відносність еквівалентності перекладу письмових текстів.  

Типологія еквівалентності. Трансформації як спосіб досягнення 

перекладацької еквівалентності. Типи перекладацьких трансформацій: 

формальні та формально-змістові трансформації. 

 

 

 

Тема 3. Інформаційний обсяг слова і теорія перекладу 



Поняття інформації. Типологія інформації в перекладознавстві. 

Інформативний обсяг слова. Поняттєво-логічна інформація та її типи 

(пропозиційна, асоціативно-метафорична). Конотативна інформація та її типи 

(емоційно-оцінна, експресивна, стилістична та культурна). Прагматична 

інформація (інтенціональна, стратегічна, жанрова, конситуативна). 

 

Тема 4. Фонетичні та словотвірні проблеми перекладу 

 Проблеми еквівалентності текстів оригіналу й перекладу на 

фонетичному та словотвірному рівнях. Ппроблеми перекладу власних імен. 

Формальні трансформації на фонетичному та графічному рівні: 

транслітерація, транскрипція, їхня комбінація; принцип етимологічної 

відповідності; фонографічна заміна за традицією. Формально-змістові 

трансформації: зміна ритміко-мелодійного малюнку віршів. Трансформації на 

словотвірному рівні: словотвірне калькування, інверсія складників слова. 

 

Тема 5. Лексико-фразеологічні проблеми перекладу 

Види лексико-фразеологічних відповідників згідно з теорією 

закономірних відповідностей: еквіваленти та аналоги (варіантні 

відповідники).  

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). 

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. 

 

Тема 6. Проблема лакун в перекладознавстві 

 Поняття лакуни, безеквівалентної лексики, реалій. Типологія лакун у 

перекладознавстві. Системні й функціональні лакуни. Безеквівалентна 

лексика та шляхи її відтворення у перекладі: транслітерація та транскрипція, 

калькування, описовий переклад і підстановка.  

Типологія реалій. Способи перекладу слів-реалій. Проблема збереження 

національної  своєрідності оригіналу в тексті перекладу. Прагматична 

адаптація елементів, що передають асоціативні реалії. Переклад неологізмів. 

  

Тема 7. 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. 

Обов'язкові граматичні заміни при відсутності деяких морфологічних 

категорій у мові перекладу: передавання засобами іноземної мови видових 

форм рідної мови, функцій артиклів, особливих випадків вживання 



займенників, конструкцій з безособовими формами дієслів, які відсутні у 

рідній мові і т.п. Передавання модальності у перекладі. 

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. 

 

Тема 8. Стилістичні та 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. 

Формально-змістові трансформації з прагматичним компонентом як 

зміна форми та змісту одиниць у тексті, текстових фрагментів з метою 

збалансування прагматичного впливу перекладу на свого читача 

(фразеологічні, фігуративні, концептуальні, аксіологічні, метатекстові).  

Тема 9. Перекладацька діяльність 

Основні особливості перекладацької діяльності. Організація 

перекладацької справи в Україні та за її межами. Елементи наукової 



організації праці перекладача. Етика перекладача. Сутність професійної 

етики перекладача. Моральні принципи перекладача. Норми професійної 

поведінки перекладача. Професійна придатність і професійні вимоги. 

 

Тема 10. 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). 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. 



КРИТЕРІЇ  
 

оцінювання знань вступників з теорії і практики перекладу для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності 035  «Філологія»  

освітньої програми «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» 

на основі освітнього ступеня «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», 

здобутого за іншою спеціальністю  

 

Мета та завдання вступного випробування з дисципліни «Теорія і 

практика перекладу» полягає у виявленні рівня підготовки абітурієнта, 

володіння професійними знаннями для опанування освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності «Філологія» освітньої програми «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська». 

Загальні  вимоги: 

- вступник повинен розумітися на ключових поняттях 

перекладознавства, зокрема: видах перекладу; моделях перекладу; специфіці 

усного та письмового перекладу; еквівалентності; лексичній відповідності 

текстів оригіналу та перекладу; перекладацьких трансформаціях; 

перекладацьких стратегіях; історії перекладу. 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 

0 балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100.  
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