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ВСТУП

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки

бакалавра за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська») в КрНУ.

Фаховий іспит проводиться в КрНУ.

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно)»

спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та

літератури (переклад включно), перша – англійська») другого (магістерського)

рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що

виносяться на фаховий іспит: теорія перекладу, практика перекладу з

англійської мови. Він повинен продемонструвати вміння аналізувати

мовленнєві явища, мати фундаментальні знання в галузі сучасного

перекладознавства, вільно і правильно спілкуватися англійською мовою в

письмовій та усній формі з дотриманням всіх лексико-синтаксичних та

стилістичних норм в різних ситуаціях, головним чином в ситуаціях

професійного спілкування; володіти банком спеціальної термінологічної

лексики; мати навички перекладу всіх різновидів текстів; вміти складати

анотації, реферативні огляди текстів різних жанрів.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ

1. ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ.

2. ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ»

Тема Мова як засіб комунікації. Сучасна теорія перекладу

1. Переклад як діяльність і як об’єкт дослідження.

2. Суспільно-політичне значення перекладу.

3. Теорія перекладу – історія становлення та розвитку.

4. Види перекладу й тлумачення.

5. Дослідження перекладу як процесу.

6. Моделювання перекладацького процесу.

Тема Лінгвістичні проблеми перекладу

1. Еквівалентність у перекладі. Типи еквівалентності.

2. Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць.

3. Перекладацькі трансформації.

4. Переклад як вид мовленнєвої діяльності. Стилі мовлення.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Тема Written translation

1. Written translation of a scientific text.

2. Written translation of a publicist text.

3. Written translation of an economic text.

4. Written translation of a newspaper article.
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
ВСТУПНИКІВ

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів
складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година.

Перша група – чотири завдання простого рівня складності,
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками.

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал.
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль
балів.

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати
нескладні операції розв’язання.

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал.
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання
завдання оцінюється в один бал.

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль
балів.

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності,
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх.

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали.
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді).
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо
ілюстрованими.

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді.



Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання,
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність
відповіді.

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання,
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого
результату.

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках.
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, підсумовуються.
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту –

дванадцять балів.
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1.
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100

до 200 балів
Сумарна
кількість
балів

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Оцінка за
фаховий
іспит

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника)
проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за
фаховий іспит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії,
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його
підписом.

Приклад оформлення
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять)

Оцінка за випробування 190 (сто дев’яносто)

Члени комісії
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється

(цифрами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу.


