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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою фахового вступного випробування з «Практики перекладу» є
перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» ОП
«Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська» при
зарахуванні на навчання на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
до ЗВО «Університет Короля Данила» у 2021 році.
Програма містить програмові вимоги до дисципліни «Практика
перекладу» та перелік рекомендованої літератури.
Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування, дасть
можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе
зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до
вступного випробування. Вступне випробування, окрім теоретичних питань,
включатиме також практичні завдання з перекладу і здійснюватиметься
англійською мовою.
Список рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел
підготовки для вступного випробування.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Об’єкт та розділи лексикології.
2. Сфера порівняльної лексикології.
3. Завдання порівняльної лексикології, її теоретичне та практичне значення.
4. Зв’язок лексикології з фонологією.
5. Зв'язок лексикології з морфологією та синтаксисом.
6. Зв’язок лексикології з семантикою та синтаксисом.
7. Зв'язок лексикології з прагматикою.
8. Зв'язок лексикології з фразеологією та стилістикою.
9. Етапи лінгвістичного дослідження.
10. Аналіз за безпосередніми складниками.
11. Метод дистрибутивного аналізу.
12. Метод трансформаційного аналізу.
13. Метод компонентного аналізу.
14. Слово як основна одиниця мови.
15. Морфеми, вільні та зв’язані форми. Кореневі та афіксальні морфеми.
16. Морфемна структура англійського та українського слова.
17. Класифікація основних типів словотвору.
18. Афіксація та основоскладання як види словотвору.
19. Чергування звуків та зміна наголосу як види словотвору.
20. Зворотній словотвір та лексикалізація як види словотвору.
21. Редуплікати та скорочення як види словотвору.
22. Конверсія як вид словотвору.
23. Лексичне значення слова та його семантична структура. Денотативне та
конотативне значення слова.

24. Семантичний зсув. Багатозначність, метафора, метонімія.
25. Синоніми. Класифікація синонімів. Джерела синонімії.
26. Антоніми. Класифікація антонімів. Критерії антонімів.
27. Омоніми. Класифікація омонімів. Джерела омонімії.
28. Класифікація фразеологічних одиниць. Синоніми та антоніми у фразеології.
29. Неологізми та архаїзми.
30. Розмовна лексика: діалекти, сленг.
31. Визначення, предмет і завдання теорії перекладу як науки.
32. Переклад як вид спілкування.
33. Письмовий та усний переклад: визначення та різниця між поняттями.
34. Семіотичний підхід до перекладу.
35. Комунікативний підхід до перекладу.
36. Еквівалентність як відтворення тексту мовою джерела засобами мови
перекладу.
37. Рівні еквівалентності перекладу.
38. Одиниця перекладу.
39. Види перекладу.
40. Буквальний переклад та його особливості.
41. Дослівний переклад та його особливості.
42. Переклад слово в слово та його особливості.
43. Підрядковий переклад.
44. Дослідження у галузі машинного перекладу.
45. Функціональна класифікація: художній та інформативний переклад.
46. Описовий та антонімічний переклад.
47. Поняття неперекладності. Втрата змісту.
48. Основні віхи історичного розвитку перекладознавства.
49. Види технік перекладу. Шляхи досягнення еквівалентності.
50. Перекладацька транскрипція.
51. Транслітерація.
52. Калькування.
53. Лексикологічні аспекти перекладу. Переклад ідіоматичних, фразеологічних
і усталених виразів.
54. Трансформації окремих ідіом у процесі перекладу.
55. Граматичні перетворення в перекладі. Загальний огляд.
56. Граматичні проблеми перекладу. Формальні відмінності між вихідним
текстом та цільовим текстом.
57. Вираження означеного / неозначеного артикля при перекладі з англійської.
58. Асиндетичні іменникові словосполучення, способи передачі їх значення
українською мовою.
59. Переклад англійських дієслів та безособових дієслівних конструкцій.

60. Шляхи відтворення лексико-граматичних значень та функцій англійського
наказового способу.
61. Шляхи відтворення лексико-граматичних значень та функцій англійського
умовного способу.
62. Еквівалентність перекладу модальних дієслів в англійській та українській
мовах.
63. Прийоми перекладу дієприкметників та дієприкметникових конструкцій.
64. Засоби перекладу герундію в англійській мові.
65. Способи відтворення конструкцій з пасивним станом.
66. Виявлення псевдоінтернаціоналізмів, т. зв. «фальшивих друзів
перекладача»).
67. Переклад запозичених інтернаціоналізмів.
68. Одиниці національно-зумовленої лексики та способи їх перекладу.
69. Переклад метафор, фразеологічних одиниць та усталених виразів.
70. Антонімічний переклад. Причини антонімічного перекладу.
71. Основні поняття і види усного перекладу.
72. Стандарти усного перекладу в Україні та світі.
73. Види усного перекладу.
74. Поняття та характеристика перекладу з аркуша.
75. Послідовний переклад. Основні риси, переваги та недоліки.
76. Переклад-«шепотіння». Основні риси та сфери застосування.
77. Основні характеристики та сфери застосування синхронного перекладу.
78. Організаційні аспекти синхронного перекладу. Необхідне технічне
обладнання та значення командної роботи.
79. Сучасні технічні засоби на допомогу перекладачу.
80. Етичний кодекс перекладача.
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