




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма комплексного екзамену з теорії та практики перекладу 

призначена для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка 

денної форми навчання з напряму підготовки «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» . 

Комплексний екзамен з теорії та практики перекладу (англійська мова) 

має на меті визначення готовності студентів-випускників здійснювати 

професійні функції перекладача з англійської мови. В межах екзамену 

перевіряється й оцінюється науково-теоретичний та практичний рівень 

володіння випускниками навичками і вміннями перекладу, що необхідні 

перекладачам у майбутній професійній діяльності. 

Комплексний іспит проводиться за основними дисциплінами циклу 

професійної та практичної підготовки навчального плану спеціальності 055 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітньо-кваліфікаційного рівня - другого, магістерського. Мета 

комплексного іспиту – встановити фактичну відповідність рівня освітньої 

(кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) 

характеристики магістра. До складання комплексного екзамену з теорії та 

практики перекладу допускаються студенти, які виконали усі вимоги 

навчального плану та програм з курсу першої іноземної мови, а також із 

курсу теорії та практики перекладу першої іноземної мови (англійської 

мови). 

Комплексний екзамен проводиться англійською та українською мовами. 

Для проведення комплексного екзамену створюється державна екзаменаційна 

комісія у складі голови та екзаменаторів (членів) комісії. Комісія створюється 

щорічно наказом ректора і діє протягом календарного року.  
 

1. ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ ЕКЗАМЕНІ З 

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 
 

Комплексний державний екзамен з теорії і практики перекладу 

(англійська мова) передбачає перевірку та оцінювання рівнів сформованості 

у студентів іншомовної та перекладацької компетентностей, наявності у 

студентів знань з теорії перекладу та практичних вмінь реалізовувати ці 

знання у майбутній професійній діяльності. 

 

На державному екзамені студенти повинні продемонструвати: 

 

• знання актуальних проблем теорії мови та підходів до аналізу мовних явищ 

у процесі перекладу; 

• уміння визначати відповідні мовні явища, здійснювати їх систематизацію та 

інтерпретацію, виходячи із загальних закономірностей мови оригіналу та мови 

перекладу; 



• комунікативну компетенцію, тобто володіння способами формулювання 

думок відповідною мовою, способами реалізації мовної норми в різних видах 

мовленнєвої діяльності; 

• уміння та навички використовувати базовий словник в обсязі програмових 

вимог (близько 4500 лексичних одиниць) та вживати їх в усній і письмовій 

формі в рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності; 

• володіння професійними перекладацькими вміннями: під час відтворення 

тексту-оригіналу засобами іншої мови уникати буквалізмів та дослівного 

перекладу, долати неперекладність певних граматичних категорій, конструкцій, 

слів-реалій, усталених словосполучень та ідіом, вміння здійснювати адекватні 

перекладацькі рішення; 

• здатність реалізувати здобуті знання, сформовані професійні навички та 

вміння під час перекладацької діяльності. 

 

 

2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Комплект атестаційного контролю складається із 30 варіантів завдань 

рівнозначної складності та відбувається відповідно до розкладу проведення 

державних екзаменів. 
 

Зміст і вимоги до завдань на комплексному екзамені 
 

Кваліфікаційні завдання: 
 

1. Розкриття теоретичного питання з теорії та практики перекладу 

українською мовою. Теоретичні питання зазначені в білетах до державного 

екзамену. Час, що надається для підготовки першого завдання – 20 хвилин. 

 

Під час відповіді на перше питання студент повинен продемонструвати 

відповідний рівень володіння теоретичним матеріалом у межах семантико- 

стилістичних проблем перекладознавства; сформованість комунікативних умінь 

та перекладацьких навичок, необхідних перекладачеві у професійній діяльності; 

володіння перекладацьким інструментарієм (прийомами перекладу) для 

ефективного виконання якісного перекладу. 

 

Семантико-стилістичні проблеми перекладу: 

 

1. Дати загальну характеристику основних типів трансформацій у перекладі.  

2. Розкрити шляхи перекладу полісемії.  

3. Дати характеристику лексикосемантичному, стилістичному та 

структурному аналізу мовних одиниць та концепту. 

4. Розкрити поняття еквівалентності. Охарактеризувати еквівалентність  та  

типи  лексичних  еквівалентів.  

5. Розкрити поняття абсолютних  та  часткових еквівалентів.   

6. Охарактеризувати безеквівалентну  лексику.   

7. Розкрити реалію  як  компонент  соціально-історичного  і національно-



культурного  контексту.   

8. Охарактеризувати транскрипція, транслітерація, калькування, описовий 

переклад.  

9. Розкрити поняття конкретизацїя і генералізації.  

10. Розкрити поняття конверсії.  

11. Дати характеристику варіативності у перекладі. 

12. Розкрити теорію рівнів еквівалентності.  

13. Охарактеризувати прагматичний, семантичний і синтаксичний рівні 

еквівалентності.  

14. Охарактеризувати прийом заміщення у перекладі. 

15. Охарактеризувати прийом додавання у перекладі. 

16. Дати характеристику прийомів перекладу. 

17. Охарактеризувати прийом вилучення у перекладі.  

18. Дати характеристику типів інформації. 

19. Розкрити поняття антонімічний переклад. 

20. Розкрити поняття про адекватність перекладу. Охарактеризувати принципи 

адекватності перекладу. 

21. Дати характеристику видів перекладу: буквальному, вільному, адекватному.  

22. Охарактеризувати переклад як специфічний процес кодування й 

декодування. 

23. Розкрити поняття про тотожність перекладу.  

24. Дати порівняльну характеристику понять про еквівалентність, адекватність 

та тотожність перекладу.  

25. Розкрити теоретичні аспекти перекладу як узагальнення теоретичних знань 

перекладу спеціальних текстів (науково-технічних, юридичних, суспільно-

політичних, науково-популярних, релігійних, мистецьких тощо).  

26. Дати загальну характеристику особливостей перекладу  матеріалів  

офіційно-ділового  стилю.  Розкрити жанрові особливості тексту та вибір слова 

з синонімічного ряду.  

27. Дати загальну характеристику основних функціональних стилів. Розкрити 

жанрово-стилістичні  особливості  перекладу  художньої,  суспільно-

політичної,  дипломатичної,  юридичної,  науково-технічної  літератури  та 

документів.  

28. Дати характеристику перекладу кореспонденції. 

29. Дати характеристику перекладу дипломатичної кореспонденції. 

30. Дати характеристику перекладу міжнародних документів. 

 
 
2. Ознайомлення із запропонованим англійським автентичним текстом 

соціально-політичної спрямованості та письмовий переклад на українську 

мову; перекладацький коментар. 
 

Обсяг тексту-оригіналу 

– 200-250 друкованих знаків (кожен). 

Час, що надається для підготовки другого завдання 

– 60 хвилин. 

 



Письмовий переклад передбачає адекватне відтворення змісту 

англомовного документу засобами української мови. Студентам дозволяється 

користуватися друкованими словниками для демонстрації навичок 

користування засобами перекладацької діяльності. Під час виконання цього 

завдання, окрім перекладацьких навичок і вмінь, знань мови оригіналу та мови 

перекладу, студенти повинні продемонструвати рівень володіння англомовним 

лексичним матеріалом та фаховою термінологією, набутими упродовж 

вивчення таких тематичних  блоків: 
 

1.  Міжнародне право, дотримання прав людини: 

 

- структура законодавчої та інших гілок влади окремих англомовних країн; 

- структура законодавчої та виконавчої влади України; 

- моральні та правові цінності людства, взаємозв’язок моралі та права; 

- галузі міжнародного права. 

 

2.  Міжнародні організації та їх роль у сучасному світі: 

 

- Організація об’єднаних націй та організації системи ООН; 

- Європейські міжнародні організації та структури; 

- Роль міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем людства; 

- Участь України в діяльності міжнародних організацій. 

 

3.  Міжнародні економічні відносини: 

  
- глобалізація у сучасному світі; 

- міжнародні фінанси, рух капіталу, міжнародні фінансові установи; 

- міжнародна торгівля, торговельні об’єднання; 

- міжнародна міграція та рух робочої сили. 

 

4. Окремі аспекти міжнародної політики: 

 

- військові конфлікти та їх розв’язання; 

- боротьба з тероризмом; 

- регіональна інтеграція; 

- питання світової та регіональної безпеки.  

    

 Перекладацький коментар українською мовою передбачає виклад 

студентом у стислій формі основних лінгвостилістичних особливостей тексту 

оригіналу та його україномовного перекладу, а саме: 

 

- визначення функціонального стилю та жанрової приналежності тексту 

оригіналу; 

- порівняльний аналіз текстів оригіналу та перекладу; 



- виявлення у тексті перекладу перекладацьких лексичних та граматичних 

трансформацій та обґрунтування їх застосування. 

 

Зразок завдання: 

 

Виконайте письмовий переклад англійського автентичного тексту на 

українську мову і надайте коментар про використання перекладацьких 

прийомів. 

 

Chapter VIII 

 

CHAPTER VIII: REGIONAL ARRANGEMENTS 

  

Article 52 

 

1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or 

agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international 

peace and security as are appropriate for regional action provided that such 

arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and 

Principles of the United Nations. 

2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or 

constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of 

local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies 

before referring them to the Security Council. 

3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of 

local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either 

on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council. 

4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35. 

 

Article 53 

 

1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements 

or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action 

shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the 

authorization of the Security Council, with the exception of measures against any 

enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 

107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the 

part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the 

Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further 

aggression by such a state. 

 



Charter of the United Nations 

 
 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

 

Оцінка за виконання екзаменаційного завдання комплексного іспиту з 

теорії та практики перекладу виставляється за чотирибальною системою 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". 

 

Оцінка Загальні критерії, за якими оцінюються 

навчальні досягнення студентів 

 

Незадовільно 

недостатній ступінь змістової еквівалентності 

ТП (ТП не відповідає задуму автора ТО, 

комунікативної ситуації і соціокультурним нормам 

спілкування, не підлягає редагуванню і 

характеризується неправильністю передачі змісту 

ТО, комунікативних намірів автора; порушенням 

логічності і послідовності викладу думок автора 

ТО, темо-рематичних зв’язків; невідповідністю 

змісту темі ТО; відсутністю прагматичної чи 

соціокультурної адаптації (за потреби); 

некоректністю і недоцільністю застосування 

прийомів перекладу (трансформацій), 

лінгвокраїнознавчого коментаря; наявністю великої 

кількості змістових помилок (неточностей, 

незрозумілостей, викривлень, буквалізмів, опущень 

імпліцитної інформації, порушень смислових 

зв’язків), наявністю неперекладених фрагментів); 

неадекватне оформлення ТП (ТП характеризується 

грубими порушеннями конвенцій мовного 

оформлення ТП на синтаксичному рівні, ТП не  

підлягає  редагуванню  мовного  оформлення на 

граматичному та лексичному рівнях). 



Задовільно 

відносно середній ступень змістової 
еквівалентності ТП (ТП відносно частково 
відповідає задуму автора ТО, комунікативної ситуації 
і соціокультурним нормам спілкування, потребує 
часткового редагування змісту і характеризується 
частковою правильністю передачі змісту ТО, 
комунікативних намірів автора; логічністю і 
послідовністю викладу думок автора ТО; 
незначним порушенням темо-рематичних зв’язків; 
відповідністю   змісту    темі    ТО;    чіткою    
структурою і організацією; наявністю прагматичної та 
соціокультурної адаптації (за потреби); частковою 
коректністю і доцільністю застосування прийомів 
перекладу (трансформацій), лінгвокраїнознавчого 
коментаря; наявністю відносно невеликої кількості 
змістових помилок (неточностей, незрозумілостей, 
буквалізмів, опущень імпліцитної інформації); 
відсутністю частково 

неперекладених фрагментів; частково адекватне 

мовне оформлення ТП (ТП  потребує   значного   

редагування   мовного оформлення на 

синтаксичному рівні і характеризується 

некоректним і  недоцільним  уживанням  засобів  

логічного  зв’язку; наявністю пунктуаційних 

помилок, які помітні для неосвіченого читача, ТП 

потребує значного редагування мовного  

оформлення на граматичному рівні і 

характеризується некоректним та недоцільним 

уживанням граматичних структур; наявністю 

великої кількості граматичних помилок, 

які помітні для неосвіченого читача, ТП потребує 

значного редагування мовного оформлення на 

лексичному  рівні  і  характеризується  некоректним 

та недоцільним уживанням термінології та лексики, 

стандартизованих зворотів мовлення, скорочень, 

абревіатур; значним порушенням лексичної 

одноманітності, постійності 

термінології; наявністю правописних помилок, які 

помітні для неосвіченого читача). 



 

Добре 

достатньо високий ступень змістової 

еквівалентності ТП (ТП  відповідає  задуму  автора  

ТО,  комунікативній  ситуації   і соціокультурним 

нормам спілкування, потребує незначного редагування 

і характеризується правильністю передачі змісту  

ТО,   комунікативних  намірів  автора;  логічністю і 

послідовністю викладу думок автора ТО; 

збереженістю темо-рематичних зв’язків; 

відповідністю змісту темі ТО; чіткою структурою і 

організацією;  наявністю  прагматичної та  

соціокультурної  адаптації  (за  потреби);  

коректністю і доцільністю застосування прийомів 

перекладу (трансформацій), лінгвокраїнознавчого 

коментаря; наявністю невеликої кількості незначних 

змістових помилок (неточностей, буквалізмів), 
відсутністю неперекладених фрагментів), відносно 
адекватне мовне оформлення ТП (ТП потребує 
певного редагування мовного оформлення на 
синтаксичному рівні і характеризується відносно 
коректним і доцільним використанням засобів 
логічного 
зв’язку; наявністю незначних пунктуаційних 
помилок, які помітні для освіченого читача, ТП 
потребує певного редагування мовного оформлення 
на граматичному рівні і характеризується відносно 
коректним і доцільним використанням граматичних 
структур;  наявністю  незначних  граматичних 
помилок, які помітні для освіченого читача. ТП 
потребує певного редагування мовного оформлення 
на синтаксичному рівні і характеризується відносно 
коректним і доцільним використанням засобів 
логічного 
зв’язку; наявністю незначних пунктуаційних 
помилок, які помітні для освіченого читача. 

Відмінно високий ступінь змістової еквівалентності ТП 

(ТП відповідає задуму автора ТО, комунікативній 

ситуації  і соціокультурним нормам спілкування, не 

потребує редагування і характеризується 

правильністю передачі змісту  ТО,   комунікативних  

намірів  автора;  логічністю і послідовністю 

викладу думок автора ТО; збереженістю темо-

рематичних зв’язків; відповідністю змісту темі 

ТО; чіткою структурою і організацією; наявністю 

прагматичної та соціокультурної адаптації (за 

потреби); коректністю і доцільністю застосування 

прийомів перекладу (трансформацій), 

лінгвокраїнознавчого коментаря; відсутністю будь-яких 



змістовних помилок (неточностей, незрозумілостей, 

викривлень, буквалізмів, опущень імпліцитної 

інформації, порушень смислових зв’язків) та 

неперекладених фрагментів), адекватне мовне 

оформлення ТП (ТП не потребує редагування 

мовного оформлення 

на   синтаксичному   рівні   і   характеризується    

коректним і доцільним використанням засобів 

логічного зв’язку; дотриманням правил пунктуації, 

ТП  не  потребує  редагування  мовного   

оформлення на  граматичному  рівні  і  

характеризується  коректним і доцільним 

використанням граматичних структур; 

відсутністю граматичних помилок, ТП не потребує 

редагування мовного оформлення на 

лексичному рівні і характеризується коректним і 

доцільним 

використанням термінології, стандартизованих 

зворотів 

мовлення, скорочень, абревіатур; лексичною 

одноманітністю 

та постійністю термінології; відсутністю 

правописних помилок). 
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