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Курс IV 

Спеціальність (спеціалізація) Філологія (мова і література( англійська)) 

 

Форма проведення: письмова 

 

Тривалість проведення: 2 акад. год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання: 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

повна відповідь на два теоретичні питання, повне виконання 

практичного завдання 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури. Але у відповіді студента 

наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, за поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; наявність суттєвих помилок у виконанні 

практичних завдань, неповне розкриття теоретичних питань. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться 

студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 

фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 

 

Перелік допоміжних матеріалів: ------------------------- 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

   ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 



1. Traducción como ciencia, sus vínculos con otras disciplinas. 

2. Objeto y objetivo de la traducción. 

3. Aspectos y tipos de la traducción. 

4. Géneros de la traducción. 

5. Profesión del traductor/ intérprete: su competencia, estado actual y problemas 

de esta esfera de la actividad humana. Etapas del proceso de la traducción. 

6. Teoría de los niveles de equivalencia. 

7. Tipos y géneros de la información léxica. Información interlingüística y 

extralingüística.  

8. Correspondencias semánticas en el proceso de la traducción. 

9. Léxico como reflejo de los conocimientos de fondo. 

10. Los 4 modos de la traducción de las palabras realias. 

11. Traducción de los nombres propios. 

12. Las 4 peculiaridades de la traducción de las UF (unidades fraseológicas). 

13. Falsos amigos del traductor o textualismos léxicos. 

14. Problemas de la traducción de las perífrasis verbales. 

15. Problemas de la traducción de las construcciones sintácticas de infinitivo. 

16. Problemas de la traducción de las construcciones sintácticas de participio y 

gerundio. 

17. Clasificación de los textos como material de la traducción. 

18. Peculiaridades de la traducción de las obras de la literatura artística. 

19. Peculiaridades de la traducción de los textos científicos, documentales y 

periodísticos. 

20. Peculiaridades de la traducción de las obras publicísticas. 
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