
Додаток 1 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймальної комісії 

__________________________ 

«___» ______________ 20___р. 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

фахового вступного випробування при прийомі на навчання 

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» 

спеціальності «Філологія» 

спеціалізація «Переклад» 

з дисципліни «Англійська мова і переклад» 

  

Варіант № 

  

І ASSIGNMENTSONTHETHEORYOFTHEENGLISHLANGUAGEANDTRANSLATION: CHOOSE THE 
CORRECT ANSWER: 

1. Among all the linguistic sciences, the theory of speech communication is ___________. 

a)       the youngest; 

b)      the oldest; 

c)       old-fashioned. 

2. The contrastive grammar investigates: 

a)      the grammatical and lexical system of the languages; 

b)             the morphological and syntactic levels in the contrasted languages; 

c)              the morphological system of the languages. 

3. What is the largest unit of speech? 

a)       a word; 

b)      a text; 

c)       a discourse. 

4. ____________ represents a way of rendering when an affirmative  in structure language unit (word, word-
combination or sentence)  is conveyed via a negative in sense  or structure but identical  in  content language 
unit, or vice versa: a negative in sense  or structure sense unit is translated via an affirmative sense unit. 

a)       descriptive translation/ interpretation; 

b)      antonymic translation/ interpretation; 



c)       simultaneous interpretation. 

5. ____________ is employed at lexeme/ word level. It never conveys the orthographic or the sound form of 
the source language units, but their denotative meaning only. 

a)   literal translating; 

b)   verbal translating; 

c)   faithful translating.                                                                     

ІІ PRACRTICAL ASSIGNMENTS ON THE ENGLISH LANGUAGE 

1. Read the article about how managers choose their candidates and sentences A-G below. 

Choose the best sentence to fill each of the gaps 1–7. 

Do not use any letter more than once. 

Despite what many leading employers  are claiming, many of today’s top jobs in the UK are filled up 
candidates from the elite universities. (1) _____. 

One of the reasons given in support of this practice is time-saving – it is a way of sifting through the first round 
of applicants. (2) _____. They  will target certain universities by sending a representative to promote their own 
company, thus gaining the attention of those groups of people they wish to recruit from. (3) _____ . They can 
then gain essential insider information about attitudes and qualities that the company rates highly. 

But how universal is this attitude? In the States, a similar situation can be found with regard to the Ivy League 
Universities. (4) ______. Even admissions to graduate schools often reflect a bias toward Ivy League-
educated students: nearly one-third of Harvard’s Law School is comprised of students who received an 
undergraduate degree from one of the eight Ivy League schools (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, 
Harvard, Pennsylvania, Princeton and Yale). (5) _____. The powerful connections available at those 
institutions can deliver lifelong benefits for students too.  (6) ______. 

Those lower down the ranking of universities have fought back, claiming that they are giving their students a 
more realistic grounding in life than can be found at the more elite colleges. (7) _______. 

1. Studies have shown that the top 20 or 25 private universities have predominated in careers, salaries and 

social mobility. 

2. The idea that name-dropping of a prestigious university you attended can help at an interview is widely 

recognised in the US, although the more run-of-the-mill institutions are trying to fight this perception. 

3. But, as in the UK, it seems that it is not necessarily what you know that is important, but who you know – 

and where better to meet them than at university? 

4. But as this type of favouritism is becoming less acceptable, many companies have found a new way of 

narrowing their search. 

5. Not only that, on-campus events mean that potential candidates get to meet people from the company face-

to-face. 

6. Although they pay lip-service to meritocracy, in reality many managers will automatically discard those 

candidates who are not from approved universities. 

7. It is not just higher grades giving Ivy League graduates an edge. 

2. Choose the best word to fit the gap. 

1 It’s important to understand how other cultures behave so you don’t cause ………. 

(a)offence (b)problem (c)disaster (d)behaviour 



2 In some countries it is quite ………to use the correct title when talking to business colleagues. 

(a) offensive (b)likely (c)formal (d)tricky 

3 Having good ……….. may help you to make deals more easily. 

(a)entertaining (b)manners (c)demonstrations (d)handshaking 

4 Ian has to be very organised as his work involves meeting tight ………. 

(a)problems  (b)responsibilities (c)challenges (d)deadlines 

5 Lesley doesn’t like having to wait for other people to ……… work for her. 

(a)generate (b)solve (c)resolve (d)tackle 

6 Paul enjoys working at Small World because he finds the ……….stimulating. 

(a)installation (b)environment (c)application (d)opportunity 

7 If someone looks me straight in the eye without ……… I tend to think they are honest. 

(a)yawning (b)sighing (c)blinking (d)sniffing 

8 Your body ……….. usually gives other people information about how you really feel. 

(a)appearance (b)impression (c)language (d)relationship 

9 Bob and Tony are business ……….and have arranged to meet at the sales conference. 

(a)delegates  (b)customers (c)associates (d)officers 

10 I’ve given the latest sales ………. to Mr Allen but he hasn’t had a chance to look at them yet. 

(a)systems (b)figures (c)worksheets (d)facts 

3. Choose the best word to fill each gap. 

1 So let's go ....... to the beginning. 

(a) on (b) back (c) for (d) over 

2 The ....... thing to remember is 

(a) superior (b) premier (c) premium (d) first 

3 that each tense has two ........ 

(a) shapes (b) figures (c) forms (d) outlines 

4 ....... are the Simple and the Continuous. 

(a) Them (b) They (c) Their (d) Theirs 

5 We can say: he goes to work Monday to Friday and that ....... a habit and is the Present simple tense. 

(a) describes (b) defeats (c) detracts (d) defers 

6 This is something he ....... every day. 

(a) did (b) doing (c) does (d) done 

7 He lives in a small house that's another ........ 

(a) picture (b) illustration (c) image (d) painting 

8 Now we come to the other part and we ....... that continuous. 



(a) call (b) hail (c) nominate (d) address 

9 We say: he is walking home now and that means at this ....... and is the Present continuous tense. 

(a) day (b) period (c) moment (d) occasion 

10 In this way we describe what is ....... now. 

(a) going (b) elapsing (c) taking (d) happening 

PRACRTICAL ASSIGNMENTS ON TRANSLATION 

Choose the best translation of the sentence. 

1. Сlemanceau started his fight for the reexamination of the Dreifus case in November 1897. 

a) Клемансо почав боротьбу за повторну перевірку справи Дрейфуса у листопаді 1897 року. 

b)У листопаді 1897 року свою боротьбу за перегляд справи Драйфуса почав Клемансо. 

c) У листопаді 1897 року свою боротьбу за перегляд справи Клемансо почав Дрейфус. 

d) У листопаді 1897 року свою боротьбу за перегляд справи Дрейфуса почав Клемансо. 

2. A change in Washington became apparent at the beginning of the month. 

a)  На початку місяця намітились зміни в позиції Вашингтона. 

b) Зміни у Вашингтоні стали помітні на початку місяця. 

c) Вашингтон відзначив зміни у своїй позиції на початку місяця. 

d) Зміни були зазначені у позиції Вашингтона на початку місяця. 

3. There is another anomaly in the position of the councilor. 

a) У позиції радника була помічена ще одна аномалія. 

b) Становище члена ради парадоксальне ще з однієї причини. 

c) Член ради відзначив парадокс у становищі. 

d) Становище радника відзначалося аномальністю. 

4. The beginnings of a system of airfields and civil aircraft factories had come into existence in Germany as 
early as 1924. 

a) На початку 1924 року в Німеччині у початковій формі з’явилась мережа аеродромів та заводів 
цивільного літакобудування. 

b) Початок системи аеродромів та заводів цивільного літакобудування припав на  1924 рік у Німеччині.  

c) Ще до 1924 року в Німеччині у початковій формі з’явилась мережа аеродромів та заводів цивільного 
літакобудування. 

d) Система аеродромів та заводів цивільного літакобудування з’явилась в Німеччині на початку 1924. 

5. Regional variations are one of the facets of the American electoral geography. 

a) Регіональні відмінності є аспектом географічного розподілу виборців у Америці. 

b) Однією з особливостей географічного розподілу виборців у Америці є неоднорідність регіонів. 

c) Регіональна неоднорідність слугує особливістю американської електоральної географії. 

d) У географічному розподілі виборців у Америці є регіональні відмінності. 



6. Short-service training of soldiers beyond the German official establishments was practiced on a small scale 
for several years. 

a) У Німеччині впродовж декількох років неофіційно та у невеликих масштабах практикувались 
короткострокові курси початкової воєнної підготовки. 

b) Короткострокове тренування солдат поза німецьким офіційним істеблішментом практикувались 
впродовж декількох років. 

c) Короткострокові курси початкової воєнної підготовки неофіційно практикувались у Німеччині 
впродовж декількох років. 

d) Німці практикували впродовж декількох років неофіційно та у невеликих масштабах  курси 
початкової воєнної підготовки. 

  

Завідувач кафедри 

германської філології                         ____________             Кобякова І.К. 

  

Голова фахової 

атестаційної комісії                       ________________                                   Медвідь О.М. 

  

  

Додаток 2 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  

Шифр _______ 

 АРКУШ ВІДПОВІДІ 

фахового вступного випробування при прийомі на навчання 

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» 

спеціальності «Філологія» 

спеціалізація «Переклад» 

з дисципліни «Англійська мова і переклад» 

 Варіант № _____ 

  

УВАГА!!! Завдання мають кілька варіантів відповідей, серед яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант та позначте його, як 

показано на зразку. Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи! 

A B С D 

□ □ □ □ 

  



№ питання I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 

A           

B           

C           

Розрахунок балів 4,4бали х 5 max 22 бали     

        

  

№ питання II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 

A               

B               

C               

D               

E               

F               

G               

Розрахунок балів 2бали х 7 max 14 балів     

        

  



 

 

 

№ 

питання 

II.2.1 II.2.2 II.2.3 II.2.4 II.2.5 II.2.6 II.2.7 II.2.8 II.2.9 II.2.10 

A                     

B                     

C                     

D                     

Розрахунок балів 2бали х 10 max 20 балів     

        

  

№ 

питання 

II.3.1 II.3.2 II.3.3 II.3.4 II.3.5 II.3.6 II.3.7 II.3.8 II.3.9 II.3.10 

A                     

B                     

C                     

D                     

Розрахунок балів 2бали х 10 max 20 балів     

        

  



№ питання III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 

A             

B             

C             

D             

Розрахунок балів 4бали х 6 max 24бали     

        

  

Кількість правильних відповідей –                          ;    Кількість балів за них –                               ; 

 Кількість виправлень –                                             ;    Знято балів за виправлення –                     ; 

 Всього балів 

з врахуванням знятих –                       ________;       Оцінка –_______________________ . 

         (числом та прописом) 

Голова комісії                                   ________________  ________________________ 

(підпис)                                (прізвище, ініціали) 

Члени комісії                                    ________________   ________________________ 

(підпис)                                (прізвище, ініціали) 

                                                           ________________   ________________________ 

  (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

 


