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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

     Іспит з фаху є формою вступного випробування до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на навчання за програмою 

підготовки магістра зі спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно)) за освітньою програмою «Галузевий 

переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний менеджмент» 

відбувається відповідно до «Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 навчальний рік» і має форму 

індивідуального екзаменування членами атестаційної комісії вступника на 

відповідний рівень навчання.  

      Вступний іспит з фаху передбачає перевірку й оцінювання мовної, 

мовознавчої та перекладацької компетенції вступників, наявності у них знань з 

основ мовознавчої теорії та перекладознавства, а також умінь реалізувати ці 

знання на практиці, що складає основу майбутньої професійної аналітично-

дослідницької діяльності магістрантів. 

      До складання вступного іспиту допускаються студенти, які в повному обсязі 

виконали вимоги навчальних програм з практичних та теоретичних курсів 

першого (бакалаврського) рівня освіти і після складання комплексного 

кваліфікаційного іспиту отримали ступінь вищої освіти «Бакалавр». 

      Вступний іспит з фаху проводиться німецькою мовою. 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА

НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ 

     На вступному фаховому іспиті вступники повинні продемонструвати вільне 

володіння німецькою мовою; вміння формулювати власні думки в різних видах 

мовленнєвої діяльності та сферах спілкування; глибокі знання з 

перекладознавчих («Вступ до перекладознавства», «Практика письмового та 

усного перекладу») та теоретичних дисциплін («Порівняльна лексикологія 

першої іноземної і української мов», «Порівняльна граматика першої іноземної 

і української мов», «Стилістика першої іноземної мови»); здатність розкривати 

суть поставленої проблеми, систематизувати та інтерпретувати мовні явища; а 

також вільне володіння навичками перекладу. 

        Головною вимогою до рівня знань вступників є володіння ними 

сукупністю сучасних наукових підходів до здійснення перекладу та основ 

перекладацького аналізу тексту. Вступники повинні продемонструвати вміння 

аналізувати тексти різних жанрів для адекватного сприйняття інформації та 

їхнього письмового перекладу; знання, практичні навички та вміння, необхідні 
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для роботи перекладача, зокрема: лексичною, граматичною та стилістичною 

нормами німецької та української мов, вміння здійснювати перекладацький 

аналіз тексту з метою його адекватного перекладу, використовувати лексичні та 

граматичні засоби реалізації когезії під час перекладу тексту, вміння 

застосовувати основні перекладацькі трансформації у процесі відтворення 

німецькомовного тексту українською мовою.  

     Під час виконання завдань вступникам не дозволяється користуватися 

жодними додатковими джерелами інформації. 

 

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФАХУ 

 

       Вступний іспит з фаху має комбінований характер і передбачає письмове та 

усне екзаменування вступника.  Іспит складається з двох завдань:  

 

1. Письмовий переклад суспільно-політичного тексту з німецької мови 

українською, перекладацький коментар до виконаного перекладу (усно). 

Об’єктом  перекладу є суспільно-політичний текст обсягом 1000 друкованих 

знаків, взятий з автентичних джерел. Фрагмент зв’язного німецькомовного 

тексту потрібно перекласти українською мовою, максимально адекватно 

відтворюючи зміст та інтенцію автора. Особливу увагу вступники повинні 

приділити попередньому перекладацькому аналізу тексту, застосуванню 

перекладацьких трансформацій з метою адекватного відтворення оригіналу, 

підбору українських відповідників іншомовним словам, сталим виразам та 

ідіомам, граматичним формам і синтаксичним конструкціям.   

      На виконання цього завдання вступникам надається 60 хвилин.  

 

2. Усна відповідь на теоретичне питання за програмою нормативних 

курсів, які передбачені програмою підготовки рівня вищої освіти «Бакалавр», 

зокрема «Вступ до перекладознавства», «Порівняльна лексикологія першої 

іноземної і української мов», «Порівняльна граматика першої іноземної і 

української мов», «Стилістика першої іноземної мови». Відповідь на 

теоретичне питання включає визначення основних понять і термінів, їхнє 

пояснення та підкріплення прикладами.  

 

3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  

З НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

     Питання з нормативних теоретичних дисциплін формулюються німецькою 

мовою в межах зазначеної нижче проблематики:  
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Вступ до перекладознавства 

1. Перекладознавство, його об’єкт, предмет, завдання, проблематика та зв'язок з 

іншими спорідненими науками.  

2. Діалектика форми та змісту, частини та цілого, суб’єктивного та 

об’єктивного у перекладі. 

3.  Українська та західноєвропейська перекладознавчі школи. 

4. Еквівалентність як загальна перекладознавча категорія. Рівні й види 

еквівалентності. 

5. Поняття перекладності. Адекватність перекладу.  

6. Перекладацькі трансформації.  

7. Безеквівалентна лексика та реалії.  Відтворення у перекладі. 

8. Переклад як вид комунікації. Види перекладу та їхні особливості. 

9.  Буквальний та вільний переклад. 

10. Категорії способу, методів і прийомів перекладу.  

11. Лексикографія і переклад. Типи словників.  

12. Фразеологічні труднощі перекладу. 

13. Проблема перекладу слова як змісту: полісемія та омонімія, 

метафоризація, гра слів.  

14. Морфологічні труднощі перекладу.  

15. Синтаксичні труднощі перекладу.  

16.    Індивідуально-стильові труднощі перекладу.  

17. Функціональні стилі і переклад.  

18. Науково-технічний переклад: особливості, вимоги, настанови. 

19. Проблеми художнього і поетичного перекладу. 

20. Моделі та теорії перекладу. 

 

Порівняльна лексикологія першої іноземної і української мов 

1. Порівняльна лексикологія як розділ контрастивної лінгвістики. Предмет та 

об’єкт дослідження порівняльної лексикології. 

2. Принципи та методи зіставного аналізу лексичних одиниць. 

3. Поняття «парадигма», «синтагма», «лексема», «автосемантичні слова», 

«синсемантичні слова» у лексикології. 

4. Денотат і референт. Компоненти семантичної структури слова. 

5. Поняття «семи» та «семеми». Типи сем. 

6. Способи номінації в німецькій та українській мовах. Типи значення слова. 

7. Явище полісемії у німецькій та українській мовах. 

8. Явище омонімії у німецькій та українській мовах. 



6 
 

9. Гіперо-гіпонімічні відношення між словами. 

10. Синонімія. Типи синонімів. Співвідношення синонімічних рядів у німецькій 

та українській мовах. 

11. Явище антонімії у німецькій та українській мовах. 

12. Синтагматичні зв’язки слів у лексико-семантичній системі мови. 

13. Теорія валентності. Співвідношення валентності німецьких слів та їхніх 

українських відповідників. 

14. Мовні та позамовні чинники зміни значення слова. 

15. Явище генералізації та спеціалізації. 

16. Типи переносу найменувань. 

17. Запозичення. Типи запозичень. Соціальні та мовні причини запозичень. 

18. Тенденції  поповнення словникового складу німецької та української мов. 

Неологізми. 

19. Архаїзми та історизми німецької та української мов. 

20. Рівні асиміляції запозичень. 

21. Термін. Вимоги до терміна. Способи творення термінів у німецькій та 

українській мовах. 

22. Термінологічна синонімія та полісемія. 

23. Типи міжмовних лексико-семантичних відношень між елементами 

термінологічних систем німецької та української мов. 

24. Міжмовні омоніми та проблема перекладу. 

25. Особливості молодіжної лексики у німецькій та українській мовах. 

Причини виникнення молодіжної лексики. 

26. Арго та його соціальне коріння. 

27. Зіставна фразеологія. Предмет і завдання зіставної фразеології. Аспекти 

синхронного зіставного вивчення фразеологізмів. Напрями досліджень у сфері 

зіставлення фразеологізмів. 

28. Семантична структура фразеологізмів. Типи фразеологічних відповідників 

та типи відношень між ними. 

29. Явища фразеологічної синонімії, полісемії та антонімії  у німецькій та 

українській мові. 

30. Класифікація фразеологізмів. 

 

Порівняльна граматика першої іноземної і української мов 

1. Порівняльна граматика. Об’єкт і предмет порівняльної граматики. Методи 

зіставного аналізу граматичних систем різних мов. 

2. Проблема мовної інтерференції: причини, типи, види. 
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3. Диференціація іменників за родами. Визначення роду іменників за 

семантичною мотивацією та словоформою. Причини виникнення іменників 

подвійного роду. Граматичний рід запозичених іменників, абревіатур. 

4. Співвідношення німецьких та українських іменників, що належать до груп 

singulariatantum, pluraliatantum. 

5. Співвідношення вживання відмінків у німецькій та українській мовах. 

Засоби відтворення функції українських орудного та місцевого відмінків у 

німецькій мові. 

6.  Функції артикля перед власними назвами у німецькій мові. Їхнє 

відтворення в українській мові. 

7. Особливості вживання артикля перед іменниками – назвами неістот. 

Категорія означеності / неозначеності в українській мові. 

8. Порівняльно-типологічна характеристика семантики прикметників у 

німецькій та українській мовах. 

9. Граматичні категорії прикметників у німецькій та українській мовах. 

10. Ступені порівняння прикметників. Додаткові засоби ступенювання 

прикметників. 

11.  Синтаксична та семантична класифікації дієслів. 

12.  Узгодження  у числі підмета і присудка.  

13. Засоби вираження категорії аспектуальності у німецькій та українській 

мовах. 

14.  Особливості категорії часу у німецькій та українській мовах. 

15.  Особливості категорії стану у німецькій та українській мовах. 

16. Особливості вживання форм українського умовного способу та німецького 

кон’юнктива. 

17. Функції інфінітива. Німецький субстантивований інфінітив та його 

українські відповідники. 

18.  Німецькі інфінітивні конструкції та їхній переклад українською мовою. 

19.  Синтаксичні функції Partizip І, ІІ та їхнє відтворення українською мовою. 

20.  Відтворення функцій українських дієприкметників німецькою мовою. 

21.  Відтворення функцій українських дієприслівників німецькою мовою. 

22.  Українські безособові форми на -но, -то та їхні німецькі відповідники. 

23.  Засоби вираження спонукання у німецькій та українській мовах. 

24.  Засоби реалізації категорії необхідності у німецькій та українській мовах. 

25.  Засоби вираження категорії можливості у німецькій та українській мовах. 

26.  Засоби вираження припущення у німецькій та українській мовах. 

27.  Засоби передачі чужої мови у німецькій та українській мовах. 

28.  Засоби вираження спонукання у німецькій та українській мовах. 
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29. Засоби української мови для відтворення функції німецьких модальних 

дієслів: müssen, sollen, mögen, wollen, können, dürfen, lassen. 

30.  Складне речення та його типи в німецькій та українській мовах. 

 

Стилістика першої іноземної мови 

1. Стилістика німецької мови: історія виникнення, область досліджень, 

предмет, завдання. 

2. Основні поняття мікро- та макростилістики. 

3. Абсолютне та контекстуальне значення мовних одиниць. 

5. Диференційована лексика: соціальний (професійний), територіальний, 

часовий колорит.  

4.  Функціональні стилі: дефініція, класифікація та характеристика. 

5. Засоби образності й наочності у німецькій мові. Типи метафоричних та 

метонімічних перенесень. 

6. Основні категорії стилістики. Функціональний стиль, стилістичні риси твору, 

індивідуальний стиль автора. 

7. Стилістична диференціація лексичного складу німецької мови. Групи 

стилістично диференційованого лексичного складу. 

8. Морфологічна стилістика. Словотвір з точки зору стилістики: похідні слова, 

конверсія, композити, зсуви, скорочення. 

9. Стилістичний синтаксис: стилістичний потенціал типів речень, стилістично 

маркований порядок слів. 

10. Граматичні елементи стилю. Стилістичний потенціал частин мови. 

11. Денотація і конотація. Стилістичне значення слова і контекст.   

12. Синоніми та антоніми, їхні види та стилістичні функції. 

13. Стилістичні фігури як засіб образності. 

14. Метафора, види метафор (персоніфікація, гіпербола, синестезія, алегорія, 

символ). 

15. Метонімія та її види: синекдоха, антономазія, промовисті імена, бахуврихі.  

16. Перифраз, евфемізм, літота та іронія як засоби вторинної номінації.  

17. Епітети та їхні види. 

18. Порівняння та їхні види. 

19. Засоби вираження гумору та сатири: зевгма, каламбур, обрив речення, 

оксюморон. 

20. Стилістичні фігури протиставлення: антитеза, оксюморон, хіазм.  

21. Граматичні метафори. Стилістичне забарвлення граматичних категорій. 

Номінальний та вербальний стиль.  
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22. Стилістичні фігури та їхні види: парантеза, повтори (граматичний 

паралелізм, анафора, епіфора, клімакс, антиклімакс, перелічення, пролепсіс, 

анадіплозіс, асиндетон). 

23. Макростилістика. Стилістика тексту. Текст як категорія лінгвостилістики. 

Поняття літературного жанру і виду тексту. 

 

4. КРИТЕРІЇ ТА ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ З ФАХУ 

 

     При оцінюванні фахового іспиту враховується змістовність і ґрунтовність 

відповідей вступника на питання екзаменаційного білету, його мовна, 

комунікативна та лінгвокраїнознавча компетенція, а також рівень володіння 

перекладацькими стратегіями і тактиками. Оцінювання відповідей 

здійснюється відповідно до вимог кожного із передбачених завдань. 

      Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за іспит, 

становить 200 (з них: письмовий переклад суспільно-політичного тексту з 

німецької мови українською – 70 балів, перекладацький коментар до 

виконаного перекладу – 30 балів, відповідь на теоретичне питання – 100 балів). 

Мінімальна позитивна кількість балів за фаховий іспит – 100.  

 

4.1. Критерії та параметри оцінювання письмового перекладу 

суспільно-політичного тексту з німецької мови українською та 

перекладацького коментаря до виконаного перекладу  

       Максимальна кількість балів за виконаний письмовий переклад суспільно-

політичного тексту з німецької мови українською становить 70 балів. 

Перекладацький коментар оцінюється максимально у 30 балів. При перевірці 

завдання оцінюються: повний переклад тексту зі збереженням його змісту та 

функції; правильне відтворенням ключових смислових компонентів тексту 

оригіналу; дотримання вимог до стилю тексту; правильне використання 

лексичних та граматичних засобів під час здійснення перекладу. 

      Під час перевірки письмового перекладу німецькомовного суспільно-

політичного тексту українською мовою знімаються бали за допущені помилки: 

1) помилки, які суттєво впливають на зміст тексту оригіналу: втрата чи 

спотворення важливої інформації; необґрунтоване опущення лексичних 

одиниць оригіналу; невиправдана заміна слів та їхніх форм через відсутність чи 

брак фонових знань або невірне тлумачення контексту. За допущення подібної 

помилки знімаються 4 бали. 

2) помилки, які можуть змінити зміст тексту оригіналу: необґрунтовані  

заміни лексичних значень, часу, форм та виду дієслів, частин мови, числа тощо; 

різні типи неузгоджень; порушення порядку слів у реченні; неправильний вибір 



10 
 

стилістичного регістру лексичних одиниць. За допущення подібної помилки 

знімаються 3 бали. 

3) помилки, які несуттєво впливають на зміст тексту оригіналу: 

неприродність звучання тексту через зловживання дослівним перекладом; 

необґрунтоване застосування описового перекладу; тавтологія; змішування 

схожих за значенням чи формою слів; порушення правил сполучуваності слів у 

реченнях; орфографічні та пунктуаційні помилки. За допущення подібної 

помилки знімається 1 бал. 

Оцінка «відмінно» 

       Вступник вільно володіє практичними перекладацькими навичками та 

використовує набуті теоретичні знання під час перекладу; виконав адекватний 

переклад запропонованого німецькомовного суспільно-політичного тексту 

українською мовою. Переклад передає відтінки значень та інтенцію автора; 

стильова форма, соціальна маркованість та образність збережені; між 

оригіналом і текстом перекладу немає семантико-структурних розбіжностей; 

комунікативно-функціональні властивості тексту оригіналу і тексту перекладу 

відносно рівні. Вступник добре володіє українською мовою; текст перекладу 

відповідає орфографічним, лексичним, граматичним, пунктуаційним та 

стилістичним нормам мови перекладу, не містить діалектизмів, русизмів, 

тавтології. Допускаються 3-4 незначні помилки. 

Оцінка «добре» 

      Вступник володіє практичними перекладацькими навичками та застосовує 

їх під час виконання перекладу; здійснив адекватний переклад запропонованого 

німецькомовного суспільно-політичного тексту українською мовою, 

допустивши при цьому помилки, які суттєво не впливають на адекватність 

перекладу: необґрунтований описовий переклад, тавтологія, необґрунтовані 

опущення або додавання, невдалий порядок слів тощо. Допускаються до 5-7 

незначних помилок чи 1-2 помилки, що впливають на розуміння тексту. 

Оцінка «задовільно» 

       Вступник недостатнім чином застосовує під час перекладу 

запропонованого тексту теоретичні знання; допустив помилки, що свідчать про 

недостатній словниковий запас, невідповідність виконаного перекладу жанру та 

стилю оригіналу; вступник недосконало володіє українською мовою: у 

перекладі спостерігаються необґрунтовані  заміни лексичних значень, часу, 

форм та виду дієслів, частин мови, числа, різні типи неузгоджень, порушення 
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порядку слів у реченнях; неправильний вибір стилістичного регістру лексичних 

одиниць тощо. Допускаються 3-4 помилки, що впливають на розуміння 

тексту або до 10 незначних помилок. 

Оцінка «незадовільно» 

      Вступник демонструю відсутність теоретичних знань з теорії та практики 

перекладу; не володіє перекладацькими навичками та вміннями; переклад 

тексту неякісний, містить багато помилок, які призводять до втрати або 

спотворення важливої інформації чи змісту тексту оригіналу загалом; вступник 

не володіє належним чином українською мовою: у перекладі спостерігаються 

необґрунтовані заміни лексичних значень, зловживання дослівним перекладом, 

неправильний вибір стилістичного регістру лексичних одиниць, порушення 

узгодження; переклад містить русизми, діалектизми, орфографічні, 

пунктуаційні помилки. Кількість знятих балів – більше 20. 

Таблиця оцінювання письмового перекладу суспільно-політичного тексту 

з німецької мови українською  

Оцінка за національною шкалою  Загальна кількість балів  

Відмінно  65-70 

Добре  58-64 

Задовільно  50-57 

Незадовільно  0-49 

 

       При оцінюванні перекладацького коментаря до виконаного перекладу 

враховуються: 

1) визначення особливостей спеціального тексту та з’ясування його 

функцій; 

2) аналіз внутрішньої структури тексту оригіналу (лексичний, 

морфологічний, синтаксичний рівні тексту); 

3) виявлення труднощів перекладу даного тексту та визначення способів 

їхнього подолання; 

4) аналіз використаних стратегій і тактик перекладу. 

 

Оцінка «відмінно» 

      Вступник демонструє розуміння вжитих стратегій та тактик, може пояснити 

перекладацькі труднощі та проблеми, а також обґрунтувати шляхи їхнього 

подолання. 

 

Оцінка «добре» 
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      Вступник бачить перекладацькі труднощі та проблеми, вирішує їх більшою 

чи меншою мірою та не завжди може обґрунтувати свої перекладацькі рішення. 

 

Оцінка «задовільно» 

       Вступник може назвати деякі перекладацькі проблеми та труднощі, але не 

може пояснити підходи до їхнього вирішення. 

 

Оцінка «незадовільно» 

      Вступник не диференціює перекладацькі проблеми та труднощі і не може 

пояснити підходи до їхнього вирішення. 

 

Таблиця оцінювання перекладацького коментаря до  

виконаного перекладу   

Оцінка за національною шкалою  Загальна кількість балів  

Відмінно  26-30 

Добре  20-25 

Задовільно  15-19 

Незадовільно  0-14 

 

4.2. Критерії та параметри оцінювання відповіді  

на теоретичне питання 

    Відповідь на теоретичне питання вступного іспиту з фаху оцінюється 

максимально у 100 балів.  

 

     При оцінюванні відповіді враховуються:   

1) демонстрація повного висвітлення теоретичного питання з відповідної 

дисципліни; 

2)  чітке визначення мовознавчих та перекладацьких термінів і понять;  

3) вміння пояснити смислові, структурні, функціональні, загальні та 

відмінні особливості мовознавчих та перекладацьких понять і навести 

відповідні приклади;  

4) здатність робити власні висновки у випадку неоднозначності, спірного чи 

проблемного характеру поставленого питання чи проблеми. 

 

Оцінка «відмінно»  

      Відповідь ґрунтовна і повна, питання висвітлене глибоко та всебічно: 

названі прізвища науковців, що займалися цим питанням, дано дефініції 

основним поняттям, наведені приклади. Вступник розуміє взаємозв’язки між 

мовними явищами і може їх пояснити.  
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Оцінка «добре» 

      Відповідь достатньо повна та обґрунтована, зміст теоретичного питання в 

основному розкрито, але не вистачає достатньої глибини та аргументації. 

Вступник допускає окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

 

Оцінка «задовільно» 

       Загалом вступник володіє теоретичним матеріалом та викладає його 

основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу та обґрунтування, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

 

Оцінка «незадовільно» 

      Вступник лише частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі 

викласти зміст питання, назвати прізвища науковців, що займалися цією 

проблемою, допускає грубі помилки. 

 

Таблиця оцінювання відповіді на теоретичне питання 

 

Оцінка за національною шкалою  Загальна кількість балів  

Відмінно  90-100 

Добре  75-89 

Задовільно  60-74 

Незадовільно  0-59 

 

 

5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Вступ до перекладознавства 

Основна:  

 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

переводов. – Москва: Международные отношения, 1975. – 239 с.  

2.  Виноградов В.С. Введение в переводоведение. Общие и лексические 

вопросы: Пособие. – М.: ИОСО РАО, 2001. – 224 с.  

3.  Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Узд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с. 

4.  Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу(німецька 

мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова 

книга, 2006. – 592 с. 

5. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) підручник / Т. 

Р. Кияк А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2008. – 543 с. 
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6. Комисcаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. – Москва: 

Издательство «ЭТС», 1999. – 192 с. 

7. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник. – Київ: 

Юніверс, 2002. – 280 с. 

8. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова 

Книга, 2008. – 512 с. 

9. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность и способы ее  достижения. – 

М. : Международные отношения, 1981. – 248 с. 

10. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики – М.: 

Просвещение, 1988. – 159 с. 

11. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 

1996. – 208 с. 

12. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 

лингвистической теории перевода. – Москва: Международные отношения,  

1974. – 216 с.  

13. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы). Учеб. пособие. – Издание 5-е. – СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с.  

14. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т.Шмігер. 

– К.: Смолоскип, 2009. – 342 с. 

15. Handbuch Translation. Snell-Hornby M., Hönig Hans G., Kußmaul P., Schmitt 

Peter A.– Tübingen: Stauffenburg, 2003. – 434 S.  

16.  Koller W. Einführung in Übersetzungswissenschaft. – 7. Auslage. - Quelle & 

Meyer Verlag GmbH & Co., Wiebelsheim. – 2004. – 343 S.  

17.  Schreiber M. Übersetzungstypen und Übersetzungsverfahren // Handbuch 

Translation. – Tübingen: Stauffenburg Verlag, 1998. – S. 151-154. 

 

Додаткова:  

 

18.  Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – Москва: 

Международные отношения, 1980. – 352 с. 

19.  Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – 

Москва: Советский писатель, 1980 (2-е изд.). – 255 с. 

20.  Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні 

та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Видав. дім “KMAcademia”, 2000. – 216 с. 

21.  Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Львів: Видавництво при Львівському 

університеті, 1989. – 216 с.  

22.  Іваницька М.Л. Особистість перекладача в українсько-німецьких 

літературних взаєминах: монографія / М. Л. Іваницька. – Чернівці: Книги – 

ХХІ, 2015. – 604 с. 
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