
ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування при прийомі на навчання 

за ОКР «спеціаліст» та ступенем «магістр» 

спеціальності «Філологія» 

(спеціалізація «Переклад») 

з дисципліни «Англійська мова і переклад» 

1. Загальні положення. 

Фахові вступні випробування з англійської мови і перекладу при прийомі на навчання за ОКР «спеціаліст» 
та ступенем «магістр» спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Переклад»)  проводиться у 
відповідності до галузевої підготовки бакалаврів. Фахові вступні випробування з англійської мови і 
перекладу тривають 2 академічні години (80 хвилин) і мають на меті перевірку і оцінку мовної, 
комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції вступників. 

2. Анотація та типові питання до фахового вступного випробування з англійської мови і 
перекладу 

Фахові вступні випробування з англійської мови і перекладу мають на меті перевірку і оцінку мовної, 
комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції вступників, наявності у них знань з 
мовознавства, основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні завдань на перевірку 
рівня засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та при виконанні послідовного і реферованого 
перекладу текстів. 

Успішне виконання завдань потребує знання та розуміння наступного теоретичного матеріалу: 

Питання з курсу теоретичних предметів англійської мови, її лексичної, граматичної будови та історії 
формування 

1. Класифікація комунікації. 

2. Основні аспекти комунікації. 

3. Функції комунікації. 

4. Вербальна та невербальна комунікації. 

5. Повнозначні частини мови в англійській та українській мовах. 

6. Порівняльний аналіз службових одиниць англійської та української мов. 

7. Словосполучення в англійській та українській мовах. 

8. Типологія речення та надфразних єдностей у порівнюваних мовах. 

9. Шляхи походження термінів. Походження нових термінів шляхом зміни значення слів повсякденного 
вжитку. 

10. Основні суфікси та префікси, які використовуються при побудові термінів у англійській мові. 

11. Структурно-змістовна класифікація складних слів. 

12. Група германських мов серед інших мов індоєвропейської сім’ї. 

13. Германські племена, періодизація. 

14. Коротка характеристика особливостей германських мов. Фонетичні особливості (закон Грімма та 
Вернера).Особливості граматичної будови. 

15. Староанглійський період. Завоювання Британії германцями. 



16. Середньоанглійський період. Норманське завоювання. Письмові пам’ятки мови 
середньоанглійського періоду. Фонетика.. Морфологія. 

17. Суспільно-історичні передумови утворення єдиної національної мови. Мова 16 ст. Фонетика. 
Морфологія. 

18. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в сучасних мовах (англійської та української). 

19. Сучасне тлумачення процесів деривації, семантичних змін, фразеологізації. 

20. Продуктивні типи словотвору. Непродуктивні моделі словотвору в англ. та укр. мовах 

21. Етимологічні основи англ. та укр. мов. Джерела запозичень. Інтернаціональні слова. 

22. Семантичні зміни слів. Причини. Типи. Метафора. Метонімія. 

23. Полісемія та омонімія. Їх місце та роль в порівняльних системах. 

24. Інтонаційні стилі та  їх диференційні 

25. Фонетичні виразні  засоби англійської поезії 

26. Англійський іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника: категорія числа та категорія 
відмінка. Проблема роду в системі іменника 

27. Граматичні властивості прикметника, займенника, числівника в сучасній англійській мові. 

28. Граматичні категорії дієслова в сучасній англійській мові (категорії особи, числа, часу, виду, стану, 
способу й часової співвіднесеності). 

29. Артикль, прийменник, сполучник, частка, вигук, модальні слова. 

30. Лексичні та синтаксичні стилістичні засоби. 

Питання з курсу теорії перекладу англійської мови 

1. Історія перекладознавчої науки в Європі взагалі та в Україні зокрема. 

2. Становлення принципів вірного/адекватного перекладу в історичній ретроспективі. 

3. Панування двох історичних принципів у перекладознавстві, зародження і розвиток художнього 
перекладу в Україні. 

4. Найвидатніші перекладачі в Україні від Х до ХХІ століття та їхні переклади. 

5. Сучасні теорії перекладу (аспектна, денотативна, трансформаційна, теорія перекладацької 
функціональної еквівалентності, теорія скопів). 

6. Сучасні принципи адекватного/вірного письмового та усного перекладу; 

7. Анотаційний, реферативний, підрядковий види перекладу. 

8. Типи перекладацьких трансформацій та їх застосування до перекладу текстів різних функціональних 
стилів мови. 

9. Вимоги до адекватного/вірного перекладу поетичних творів. 

Питання з курсу практики перекладу англійської мови 

1. Письмовий переклад: основні вимоги до адекватності. Типи письмового перекладу. Сфери 
практичного застосування письмового перекладу. 

2. Способи відтворення українських власних імен та назв (імена людей, географічні назви, назви 
урядових та неурядових організацій, політичних партій, промислових підприємств, газет та журналів, 
готелів, кораблів тощо) іноземною мовою. Романізація українських власних імен та назв. 



3. Способи відтворення іноземних власних імен та назв (імена людей, географічні назви, назви 
урядових та неурядових організацій, політичних партій, доброчинних організацій, промислових 
підприємств, підприємств, що носять почесні імена, газет та журналів, готелів, кораблів тощо) 
українською мовою. Правила застосування практичної транскрипції та транслітерації у перекладі. 

4. Виявлення та способи відтворення у перекладі національно забарвлених лексичних одиниць 
(реалій) та неологізмів. 

5. Способи відтворення фразеологізмів (ідіоматичних конструкцій), прислів’їв та приказок засобами 
перекладу. 

6. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення іменникових атрибутивних 
словосполучень засобами української мови. 

7. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення часових форм дієслова та 
конструкцій з безособовими формами дієслова (наприклад, інфінітивних, дієприкметникових, 
герундіальних конструкцій англійської мови)  засобами української мови. 

8. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення “лексично значущих” 
артиклів засобами української мови. 

9. Граматичні проблеми перекладу з іноземної мови: способи відтворення суб’єктивної та об’єктивної 
модальності висловлювання засобами української мови. 

10. Сучасні підходи в лінгвістиці до визначення понять “текст” та “дискурс”. Текст як основна 
комунікативна одиниця системи мова/мовлення. Текст як основний об’єкт перекладознавчих 
досліджень. 

11. Офіційно-діловий стиль мовлення та його основні риси, що впливають на переклад. Стиль 
міжнародно-правових та юридичних документів, інструкцій, ділових листів,  контрактів тощо. 

12. Науково-технічний стиль мови та його основні риси, що впливають на переклад. 

3. Структура екзаменаційних завдань 

3.1. Завдання з теоретичного курсу англійської мови та перекладу 

I-й блок (завдання № 1, 2, 3, 4, 5) оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань 
вступників про мову, історію розвитку та періодизацію англійської мови; про основні проблеми 
лексикології, стилістики, граматики англійської та української мов; про сучасні напрямки лінгвістики. 
Разом з тим, перевіряються знання з основних понять, методів, концепцій перекладацької науки; історії 
розвитку перекладу та динаміки перекладацьких принципів; з основних видів і типів перекладу (повний, 
анотаційний, реферативний, консультативний, консекутивний, синхронний, з листа, усний, письмовий, 
довільний, підрядковий тощо); знання еквівалентних та безеквівалентних лексичних одиниць і 
терміносистем; дієвості у перекладацькій практиці принципів системності, порівняння, комунікативності, 
комплексності, поетапності, інформативності, творчості; психологічних основ перекладацької практики, 
дієвості принципу антропоцентризму в умовах перекладу (див. Додаток 1). 

3.2. Завдання з практичного курсу англійської мови 

II-й блок присвячено перевірці практичних знань вступників з англійської мови: рівня володіння 
граматикою англійської мови та її лексичним наповненням, уміння аналізувати мовний матеріал і 
добирати максимально точний та адекватний лексичний чи граматичний відповідник. Даний блок 
представлено матеріалом, вивченим за 4 роки навчання, що відповідає лексичному та граматичному 
наповненню базового навчального курсу підготовки бакалаврів, а також присутні елементи, спрямовані 
на перевірку загальних умінь та навичок граматичної та лексичної будови основної іноземної мови. 
Завдання даного блоку оформлено у закритій тестовій формі, що потребує від вступників максимальної 
уваги і зосередження при виконанні (див. Додаток 1). 

3.3. Завдання з практики перекладу англійської мови 

III-й блок складається з 6 завдань, що мають форму закритого тесту, тож спрямовані на перевірку вміння 
вибирати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Дані завдання присвячено перевірці вміння 
виділяти головну інформацію, знаходячи тема-рематичні відносини та спосіб їх вербалізації мовою 



перекладу; розуміти не лише принцип побудови граматичних конструкцій, а й розумітися на граматичній 
семантиці та принципах її втілення мовою перекладу (див. Додаток 1). 

 4. Критерії оцінювання 

Вступний екзамен з англійської мови та перекладу – це комплексний письмовий іспит, який складається 
із 3-х блоків завдань і оцінюється за 100-бальною шкалою: 

I-й блок (завдання № 1, 2, 3, 4, 5) оформлено у закритій тестовій формі і спрямовано на перевірку знань 
з теорії англійської мови та перекладу. I-й блок складається з 5 завдань, правильна відповідь на кожне 
з яких оцінюється в 4,4 бала, що в сумі при правильному виконанні усіх складових приносить 22 бали за 
даний блок. Виконуючи завдання вступник має продемонструвати: 

– вміння вибрати правильну відповідь із запропонованого переліку; 

– вміння підібрати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та граматичним і 
лексичним наповненням; 

– вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання. 

II-й блок присвячено перевірці практичних знань вступників з англійської мови. Даний блок складається 
з 3-х категорій тестових завдань закритої форми, перша з яких включає 7 пунктів, кожен розраховано на 
2 бали (у сумі 14 балів), друга включає 10 пунктів, кожен з яких розраховано на 2 бали (у сумі 20 балів), 
третя – також10 пунктів, кожен з яких розраховано на 2 бали (у сумі 20 балів). При правильному виконанні 
усіх складових блоку вступник отримує 54 балів. 

Виконуючи завдання вступник має продемонструвати: 

– вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови 
англійської мови; 

– вміння добирати правильну відповідь керуючись володінням і розумінням граматичної будови 
англійської мови; 

– вміння добирати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та лексичним 
наповненням; 

– вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання. 

III-й блок складається з 6-ти завдань на перевірку знань та умінь з практики перекладу англійської мови, 
що мають форму закритого тесту (24 балів). Тестові завдання даного блоку включають 6 пунктів, кожен 
з яких оцінюється у 4 бали, тож приносять у сумі 24 балів. Дані завдання потребують вміння: 

– вибирати ключову інформацію; 

– перегруповувати інформацію відповідно до цільового завдання і логіки питання; 

– вміння підібрати правильну відповідь керуючись контекстуальною ситуацією та граматичним і 
лексичним наповненням; 

– вміння зосередитись та максимально об’єктивізувати набуті теоретичні та практичні знання. 

Кількість виправлень впливає на загальну оцінку роботи: за 1 виправлення знімається 1 бал. 

Вступники, які набрали менше 30 балів, не братимуть участь у подальшому конкурсі. 
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