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Програма екзамену 

з дисципліни 

 Теорія і практика перекладу (німецька мова) 

 

для студентів 

спеціальності                035 Філологія 

освітнього рівня           другого (магістерського) рівня вищої освіти 

освітньої програми      035.04.02 Мова і література (німецька) 

спеціалізації                 035.04 Германські мови і літератури 

                                      (переклад включно) 

 
 

Форма проведення: комбінована. 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів: 10 балів за перше питання (усна форма), 10 

балів за друге питання і 20 балів з третє питання (письмова форма):  10 + 10 + 20 = 40.   

Критерії оцінювання:  

 

Кількість балів Критерії оцінювання 

          10   10 балів ставиться за повну  відповідь магістранта за змістом 

теоретичного питання. Основні проблеми повністю і ґрунтовно розкриті. 

Магістрант демонструє високий рівень володіння матеріалом та  коректно 

користується  термінологією з предмету. За кожну неточність у відповіді, 

незнання термінів знімається 1 бал. 
  

 

 

  

 

 

 

 

          10   10 балів ставиться за повний та точний переклад магістрантом заданого 

тексту з німецької мови на українську. Магістрант демонструє високий 

рівень володіння перекладацькою компетентністю. За кожну неточність у 

відповіді знімається 1 бал, за кожну мовну  помилку –  0,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

          20 20 балів ставиться за максимально точний реферативний переклад 

магістрантом заданого тексту з української мови на німецьку. Магістрант 

демонструє високий рівень володіння перекладацькою компетентністю. За 

кожну неточність у перекладі знімається 1 бал, за кожну мовну  помилку –  

0,5 бала. 

 

Орієнтовні питання до екзамену 

 

1.Das Forschungsobjekt und der Forschungsgegenstand der Übersetzungswissenschaft. Die 

Bedeutung der Übersetzung in der Gegenwart.  

2.Allgemeine Fragen  der Übersetzungstheorie. 

3. Theorie der Übersetzung und verwandte Wissenschaften.  

4.Тerminologische Aspekte der Übersetzung.  

5. Arten  der Übersetzung. 



6. Schwierigkeiten  der Übersetzung. 

7. Lexikalische Schwierigkeiten  der Übersetzung. 

8. Morphologische  Schwierigkeiten  der Übersetzung. 

9. Syntaktische  Schwierigkeiten  der Übersetzung. 

10. Stilistische  Schwierigkeiten  der Übersetzung. 

11. Übersetzungstransformationen. 

12. Lexikalisch-semantische Transformationen bei der Übersetzung. 

13. Grammatikalische Transformationen bei der Übersetzung. 

14. Lexikalisch-grammatikalische Transformationen  bei der Übersetzung. 

15. Stilistische Transformationen bei der Übersetzung.    
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