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Іспит складається з таких завдань: 

1. Письмовий переклад без словника суспільно-політичного тексту з 

іноземних мов українською з коментарем (1000 знаків). 

2. Усно: теоретичне питання за програмою нормативних курсів 

«Вступ до перекладознавства», «Порівняльна лексикологія», «Порівняльна 

граматика», «Стилістика». 

 

Оцінювання іспиту з фаху: 

Максимальна кількість балів за іспит - 200 балів. 

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху - 100 балів. 

 

Комбінований іспит проводиться іноземною мовою з метою перевірки 

теоретичних знань та визначення рівня сформованості іншомовної 

комунікативної компетенції вступників.



Теоретичні питання 

Мова як засіб спілкування і збереження суспільного досвіду. Взаємозв'язок 

і взаємовплив мови і суспільства.  

Поняття системи і структури мови. Методи досліджень у сучасній 

лінгвістиці. 

Класифікації мов світу. 

Періодизація історії мови: принципи виділення окремих періодів, загальна 

характеристика періодів щодо напрямку розвитку мови залежно від дії 

позамовних та мовних факторів. Граматичні категорії іменника, дієслова, 

прикметника та способи їхнього вираження в різні періоди розвитку мови. 

Словосполучення, речення, фраза як основні синтаксичні одиниці мови. 

Ієрархічні відношення компонентів словосполучення і речення в різні періоди 

розвитку мови. Розвиток наголосу, системи голосних і приголосних у різні 

періоди. Розвиток лексичної системи мови. Етимологічний склад мови. 

Особливості словотвору у різні періоди. 

Слово як основна одиниця мови. Значення слова: лексичне і граматичне. 

Типи значень слова. Поняття денотації і конотації. Поняття полісемії, її види. 

Функції слова. 

Основні типи морфем. Продуктивність різних типів словотворення. Види 

деривації. Продуктивні типи афіксальної деривації. Словоскладання і телескопія. 

Конверсія. 

Семантична еволюція слова. Розширення і звуження значення слова. 

Запозичення з інших мов як відображення культурно-історичних зв'язків 

між народами. Джерела запозичень. Проблеми асиміляції запозичень. 

Інтернаціоналізми і кальки. 

Основні лексичні парадигми. Синонімія і її джерела. Функції синонімів, їх 

класифікація. Омонімія, різні шляхи утворення омонімів, класифікація омонімів. 

Антоніми і їх види. Пароніми. Теорія лексичного поля. 

Фразеологічні одиниці як елементи словникового складу мови. Шляхи 

утворення фразеологічних одиниць. Основні класифікації фразеологічних 

одиниць. Поняття ідіоми. 

Основні проблеми сучасної лексикографії. Типи словників. 



Характеристика найважливіших словників. 

Фонетичний устрій мови. Система голосних, приголосних. Алфавіт, 

графіка, орфографія.  

Проблематика частин мови. Принципи виділення частин мови. 

Повнозначні та службові частини мови. Перехідність частин мови.  

Граматичні категорії та їхнє вираження в іноземній та українській мовах. 

Аналітизм і синтетизм. Типологічна класифікація мов. Аналітичні і синтетичні 

засоби вираження граматичної категорії. 

Іменник. Граматичне значення іменника. Семантико-граматичні підкласи 

іменників. Граматичні категорії іменника. Категорії числа і роду. Категорія 

детермінованості та засоби її вираження. Артикль, його форми і 

функціонування. Синтаксичні функції іменників.  

Прикметник і його граматичні категорії. Семантико-граматичні підкласи 

прикметників. 

Дієслово. Граматичне значення дієслова. Семантико-граматичні групи 

дієслів. Валентність дієслів. Граматичні категорії дієслова: вид, час, спосіб, стан 

й інш. Функціонально-семантичні поля темпоральності, стану та модальності. 

Система часів в іноземній мові. Безособові форми дієслова, їх граматичні 

категорії та сиктаксичні функції. 

Займенник. Семантична класифікація займенників. Дейктична та 

анафорична функції займенників. Синтаксичні особливості займенників. 

Граматичні категорії займенників. 

Числівник. Загальна характеристика та проблеми субкатегоризації.  

Предмет синтаксису, його основні одиниці. Речення, проблема його 

визначення, основні ознаки. Поняття предикативності і модальності. 

Співвідношення понять "речення" та "висловлювання". Головні і другорядні 

члени речення. Елементи ускладнення речення: однорідні, уточнюючі та 

відокремлені члени речення. Моделі речення. Актуальне членування речення. 

Тема та рема. Модус та диктум речення. Комунікативні типи речень. 

Структурно-синтаксичні типи речень. Просте речення, односкладне, 

двоскладне речення. Складні речення: складносурядні та складнопідрядні 

речення. Повні та еліптичні речення. 



Підходи до вивчення тексту і дискурсу в сучасній лінгвістиці. 

Предмет перекладознавства та його розділи. Переклад, його основні 

поняття і категорії. Переклад як вид комунікативної діяльності. Категорії 

сучасного перекладознавства. Основні моделі перекладу. 

Переклад як вид мовного посередництва. 

Поняття лінгвоетнічного бар’єру. 

Розвиток перекладу у різні історичні епохи. Суперництво різних тенденцій 

в історії перекладу. Переклад буквальний та вільний. Українська школа 

перекладу, її здобутки. 

Діалектика форми і змісту, частини і цілого, об'єктивного і суб'єктивного у 

перекладі. Еквівалентність та адекватність. 

Прийоми, способи та методи перекладу. 

Типи перекладу та їхні особливості. Різновиди письмового перекладу. 

Види усного перекладу. 

Предмет та об’єкт стилістики як науки. Поняття стилю, його 

характеристики. Поняття функціональних стилів, класифікація стилів. Поняття 

ідіостилю. Поняття стилістичного регістру. 

Текст як категорія лінгвостилістики. Поняття жанру. 

Науковий стиль, його підстилі і жанри. Офіційно-діловий стиль, його 

підстилі і жанри. Особливості медійного стилю. Стиль художньої літератури. 

Види стилістичного значення. Види конотації. Стилістичне значення і 

контекст. Види стилістичних синонімів. 

Поняття стилістичної маркованості та нейтральності. Стилістична 

диференціація лексики іноземної та української мов. 

Стилістичні прийоми і фігури мовлення. Теорія стилістичних фігур. 

Повтор, градація, хіазм, зевгма й інш. Теорія порівняння. 

Теорія тропів. Види метафор. Види метонімій. Види синекдохи. Інші тропи 

метафоричного та метонімічного типу. 
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