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Кафедра англійської філології  та перекладу 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство» 

5 курс 

Спеціальність: 035 Філологія. Переклад 

Освітній рівень: другий (магістерський) 

 

Форма проведення: комбінована (усне опитування та комп’ютерне тестування). 

Тривалість проведення: усна частина – 45 хвилин у кожного студента (з яких 30 хвилин на підготовку і 15 

хвилин на відповідь; охоплює дисципліну «Сучасна лінгвістика»), комп’ютерне тестування – 60 хвилин (з яких 

45 хвилин на переклад і 15 хвилин на перекладацькі коментарі; охоплює дисципліну «Перекладознавство»). 

Максимальна кількість балів: 40 балів, з них: усна частина – 20 балів, комп’ютерне тестування – 20 балів. 

Критерії оцінювання: 
1. Під час усної відповіді оцінюється знання студента з двох теоретичних питань (по 10 балів за кожне 

питання). 

2. Під час комп’ютерного тестування виконується 2 завдання: переклад тексту та надання перекладацьких 

коментарів (вибір тексту та контроль часу, витраченого на виконання, здійснюється комп’ютером). 

 

Завдання Бали 

Усна відповідь (питання №1, 2) (вказані за кожне 

питання окремо) 

Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого 

питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними, 

вірне розуміння змісту основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз матеріалу з 

поставленого питання; 

- демонструє здатність самостійно оцінювати різноманітні ситуації та робити 

власні висновки в разі неоднозначності характеру поставленого питання чи 

проблеми. 

9-10 

Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану відповідь на поставлене 

питання, але в наявності наступні недоліки: 

- незначні неточності при поясненні; 

- недостатньо розкритий предмет запитання, основні поняття носять тезисний 

характер; 

- окремі формулювання є нечіткими; є в наявності інформація, що не належить 

до змісту екзаменаційного питання. 

7-8 

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки 

як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне розуміння окремих аспектів поставленого 

питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо аргументовано, не містить аналізу 

проблемних аспектів поставленого питання. 

5-6 

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, 

тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно 

аналогічною. 

1-4 

Переклад (питання №3)  

Переклад виконаний повністю в межах відведеного часу 10 

Переклад виконаний повністю із затримкою в часі до 5 хвилин 9 

Переклад виконаний повністю із затримкою в часі понад 5 хвилин, 1-2 випадки 

неадекватного перекладу, або завдання виконане на 90-99% 

8 

Переклад виконаний на 80-89% або 3-4 випадки неадекватного перекладу 6-7 

Переклад виконаний на 70-79% або 5 випадків неадекватного перекладу 5 

Переклад виконаний на 50-69% або значна кількість випадків неадекватного 

перекладу 

3-4 

Переклад виконаний менш, ніж на 50%, переклад неадекватний у цілому або 1-2 



комп’ютерний переклад 

Перекладацький коментар (питання №4)  

Повне, зважене й аргументоване обґрунтування всіх власних перекладацьких 

рішень 

10 

Зважене й аргументоване обґрунтування більшості власних перекладацьких 

рішень 

9 

Переважно зважене й аргументоване обґрунтування більшості власних 

перекладацьких рішень, допускається 1-2 помилки у використанні термінології 

8 

Переважно зважене й аргументоване обґрунтування більшості власних 

перекладацьких рішень, допускається 3-4 помилки у використанні фахової 

термінології 

7 

Наявне обґрунтування більшості власних перекладацьких рішень, допускається 

1-2 випадки відсутності аргументації в обґрунтуванні, 5-6 помилок у 

використанні термінології 

6 

Наявне обґрунтування близько половини власних перекладацьких рішень, 

допускається 3-4 випадки відсутності аргументації в обґрунтуванні, 6-7 

помилок у використанні термінології 

5 

Наявне обґрунтування близько половини власних перекладацьких рішень, 

допускається 8-9 помилок у використанні термінології 

4 

Наявне обґрунтування 25-40% власних перекладацьких рішень, допускається 

наявність помилок у використанні термінології 

3 

Обґрунтування 10-25% власних перекладацьких рішень, наявність значної 

кількості помилок у використанні термінології 

2 

Обґрунтування до 10% власних перекладацьких рішень, наявність значної 

кількості помилок у використанні термінології 

1 

 

 

Орієнтовний перелік тем для усного опитування з дисципліни «Сучасна лінгвістика»: 

 

1. Стiйкi словосполучення та фразеологiзми. 

2. Поняття ситуацiї, її семантичного актанта, предиката, семантичної та синтаксиної валентностi 

слова. Семантичнi типи предикатiв (дiя, дiяльнiсть, процес, стан, властивiсть). 

3. Слово як одиниця мови. Позицiйна та синтаксична самостiйнiсть слова. Визначення слова. 

Лексема, лекс, аллолексема i аллолекс. 

4. Мовний знак, його семантика, синтактика та прагматика (конотацiї та модальна рамка 

тлумачення знаку). 

5. Одноформнi та багатоформнi слова. Формоутворююча основа та форматив, парадигми слова. 

6. Функцiї вiдмiнкiв у мовах. Ергатив, генитив, датив, інструментальний вiдмiнок, каритив, 

транслатив. 

7. Похiднi та непохiднi слова. Твiрна основа та словотвiрний форматив. Загальна структура 

складного та складеного слова. 

8. Неаддитивне формування сукупного значення словосполучення (на прикладах дiєслiв з 

кiлькiсним додатком, висловiв з зовсiм, тiльки та їх запереченням). Вибiрковiсть взааємодiї 

доконаного виду з лексичним значенням дiїслова. 

9. Метод безпосереднiх складникiв як засiб виявлення структурної схеми слова (на англiйських 

прикладах). 

10. Правила закреслювання. Закреслювання частини слова А в словосполученнi АВ пiд впливом 

значення В, яке не сполучається iз значенням А. 

11. Явище морфологiчної конверсiї як специфiчний засiб словотворення (з залученням 

англiйських прикладiв). 

12. Правила закреслювання. Закреслювання спiльної частини значень А i В у словосполученнi 

АВ. 

13. Окремi типи словотвiрної структури складених слiв (стягнення словосполучень, складання 

основ та iн.). Регулярнi i нерегулярнi утворення; продуктивнi та непродуктивнi моделi 

словотвору. 

14. Тлумачення лексичних одиниць та вимоги до тлумачуваних виразiв. Евристичнi прийоми, 

якими користуються для вiднайдення адекват- них тлумачень. Приклади тлумачень. 

15. Скороченi та складноскороченi слова. 

16. Семантично обов'язковi та семантично факультативнi валентностi. Типи семантичних 

валентностей. 



17. Аналiтичнi утворення. 

18. Модель керування слова. Склад валентностей слова. Впорядкування валентностей. Явище 

синкретизму у позначеннi валентностей. Сполучуванiсть слова за даною валентнiстю. 

19. Лексичне значення слова. Денотат (референт). Концептуальне значення (десигнат). 

Предметова спiввiднесенiсть (загальна та окрема). Власнi iмена. Загальнi слова. Вказiвно-

замiщувальнi (займенниковi) слова. Рiзниця мiж науковими та наївними поняттями. 

20. Морфологiчнi засоби реалiзацiї валентностi та семантичнi вiдмiнностi, пов'язанi з рiзними 

формами вираження даної валентностi. Незаповнюванi валентностi. 

21. Спiввiдношення слова та поняття. Системнi зв'язки мiж значеннями слiв. 

22. Синтаксична факультативнiсть / обов'язковiсть валентностей. Спiвпiдпорядкованiсть / 

неспiвпiдпорядкованiсть валентностей. Розщеплення валентностей. Дев'ять семантико-

синтаксичних типiв керування. 

23. Антонiмiчнi пари та синонiмiчнi ряди як рiзновиди лексичних мiкросистем. Пошуки 

адекватного визначення синонiмiв. 

24. Поняття пресупозицiї (презумпцiї) в лiнгвiстичнiй семантицi. Перше та друге визначення 

семантичної презумпцiї та взаємовiдношення мiж ними. 

25. Полiсемiя слова. Прямi та переноснi значення слiв. Метафора, метонiмiя, синекдоха. Контекст 

як чинник зняття полiсемiї. 

26. Прагматична презумпцiя та її вiдмiннiсть вiд семантичної презумпцiї. Презумпцiї у складi 

значень синтаксичних конструкцiй та граматичних форм слiв. 

27. Омонiмiя слiв. Рiзноманiтнi класифiкацiї омонiмiв (за мотивацiїю, за ступенем повноти, за 

реїстрацiїю в словниках, за їх походженням). 

28. Презумпцiї у тлумаченнях слiв. 

29. Мотивування слова. Мотивованi та немотивованi слова, мотивуюча ознака. Етимологiя, 

деетимологiзацiя, народна етимологiя. 

30. Лексичнi функцiї. Лексичнi замiни та лексичнi параметри. Параметри Magn, Oper i, Func i, 

Func o, Labor i,k. Навести конкретнi приклади значень цих параметрiв. 

31. Семантичнi правила (пояснення синонiмiї та омонiмiї речень, джерела омонiмiї речень, 

семантична зв'язнiсть). 

32. Лексичнi параметри Caus, Liqu, Incep, Fin, Cont, Real, Fact та їхні приклади. "Склеєнi" вирази 

параметрiв. 

33. Явище морфологiчної конверсiї як специфiчний засiб словотворення (з залученням 

англiйських прикладiв). 

34. Субстантивнi (Si, Srez, Sloc, Smod, Sinstr, Figur) лексичнi параметри та ад'юнктивнi (Ai, Able). 

Комбiнацiї (суперпозицiї) параметрiв. 

35. Поняття ситуацiї, її семантичного актанта, предиката, семантичної та синтаксичної 

валентностi слова. Семантичнi типи предикатiв (дiя, дiяльнiсть, процес, стан, властивiсть). 

36. Охарактеризувати необхiднi компоненти моделi семантичного синтезу (штучна мова, правила 

перифразування, тлумачно-комбiнаторний словник). Теоретичне та прикладне значення 

подiбних словникiв. 
 

 

   Екзаменатори:     проф. Труб В.М. 
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   Завідувач кафедри:     проф. Буніятова І.Р. 
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