
 

 



 

 



 

Вступ 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Вступний іспит до магістратури має на меті визначення відповідностей знань, умінь 

та навичок вступників вимогам навчання за рівнем вищої освіти «Магістр» спеціальності 

035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська та додатковою спеціалізацією – викладач англійської та другої 

іноземної (німецької) мови у закладах вищої освіти.  

Вступне випробування має комбінований характер та складається з двох частин, 

інтегрованих у тестову складову із 487 питань. Перша частина питань пов’язана із вивченням 

курсів «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», що є 

базою для подальшого оволодіння фаховим інструментарієм, до складу якого входять 

питання із дисциплін «Вступ до перекладознавства», «Теорія перекладу», «Практика 

перекладу з англійської мови на українську мову», «Стилістика англійської мови», 

«Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна граматика 

англійської та української мов». Завдання складені відповідно до мовного наповнення і 

вимог до знань та умінь, передбачених рівнем вищої освіти «Бакалавр» зазначеного напряму.  

Метою вступного випробування є визначення рівня знань вступників, зокрема, 

основних фундаментальних та галузевих дисциплін: 

 Практична граматика англійської мови; 

 Практичний курс англійської мови. 

 Вступ до перекладознавства 

 Стилістика англійської мови 

 Теорія перекладу  

 Практика перекладу з англійської на українську мову 

 Порівняльна лексикологія англійської та української мов 

 Порівняльна граматика англійської та української мов. 

 

Вступний іспит до магістратури передбачає розуміння вступниками основних тем із 

зазначених вище дисциплін. 

студент повинен знати: 

- морфологію та синтаксис англійської мови: граматичну форму і граматичну 

категорію слова; категорії іменника; категорії дієслова; службові частини мови: 

сполучник, прийменник, частка, вигук, модальні дієслова; синтаксичні 

особливості обох мов: словосполучення, просте та складне речення; лексичний 

запас щодо вивчених тем, передбачених «Практичним курсом англійської мови»; 

стилістичні засоби вираження у тексті; теоретичні та практичні аспекти перекладу 

з англійської на українську мову (лексичні та граматичні трансформації); 

граматичні особливості  англійської та української мов (спільне та розбіжне в 

англійській та українській мовах) та лексичні особливості англійської та 

української мов (спільне та розбіжне в англійській та українській мовах). 

студент повинен уміти: 
- вільно читати та розуміти тексти англійською мовою відповідного ступеню складності, 

що містять засвоєний лексичний та граматичний матеріал; 
- перекладати з англійської мови українською та з української мови англійською речення, 

що містять засвоєний лексичний та граматичний матеріал; 

- визначати основні розбіжності між граматичними явищами англійської та 

української мов; 

- розрізняти синтетичні та аналітичні граматичні форми слова в англійській та 

українській мовах; 

- адекватно перекладати граматичні структури, уживані в усному мовленні та у 

письмових текстах. 

 



Вступний іспит відбувається у формі закритого тестування. Екзаменаційний білет 

містить 50 тестових завдань комбінованого характеру із зазначених вище дисциплін.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«ПРАКТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 

 

№ 

п/п 

Теми 

1. Артикль: означений та неозначений  

2. Іменник: однина та множина іменників, відмінки іменників 

3. Прикметник: ступені порівняння прикметників, субстантивізація прикметників 

4. Займенник: розряди займенників 

5. Числівники: кількісні, порядкові та дробові 

6. Модальні дієслова 

7. Дієслово: категорії дієслова; особові та не особові форми: інфінітив, дієприкметник, 

герундій 

8. Умовний спосіб дієслова 

9. Пасивний стан дієслова  

10. Прислівник та його функціональні характеристики  

11. Службові частини мови: прийменники, сполучники, частки, вигуки 

12. Порядок слів у реченні 

13. Узгодження часів. Пряма і непряма мова 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. Морфология. / Пособие для 

студентов педагогических институтов и университетов : В 2-х ч.– Ч 1. – К., 1997. – 214 с. 

2. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. Синтаксис. / Пособие для 

студентов педагогических институтов и университетов : В 2-х ч. – Ч 2. – К., 1997. – 100 с. 

3. Качалова К.П., Израилевич Г.Г. Практическая грамматика английского языка : В 2-

х т. – К. : Методика, 2003. – 367 с. 

4. Качалова К.П.. Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка: В 2-х 

т. –К. : Методика, 2003. – 304 с. 

5. Gordon Г.М., Krylova I.P. A Grammar of Present-Day English. – ML, 1980. – 335 p. 

6. Illyish. The Structure of Modern English. – M., 1965. – 342 р. 

7. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford: Oxford University 

Press,1986. – 350 p. 

8. Raymond Murphy. English Grammar in Use.  –  Cambridge  University  Press, 1994. –

350 p. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 

 

№ 

п/п 

Теми 

1 Сім’я. Соціальні проблеми сім’ї. 

2 Зовнішність та характер людини, одяг. 

3 Помешкання, опис будинку, типи будівель. 

4 Їжа, національні кухні, сфера обслуговування. 

5 Освіта в Україні, Великій Британії та США. 

6 Театр, кіно, музика,  дозвілля та мистецтво. 



7 Види подорожей та типи готелів. 

8 Здоров’я людини та медичне обслуговування. 

9 Покупки у супермаркеті. 

10 Спорт : традиційні та екстремальні види спорту. 

11 Погода, клімат, глобальні екологічні проблеми. 

12 Медицина, здоров’я людини.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Англійська мова. ІІІ курс. Підручник / Возна М.О. – Вінниця: «НОВА КНИГА», 

2007. – 496 с. 

2. Черноватий Л.М., Карабан B.I. Практичний курс англійської мови : Підручник для 

студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «переклад»). – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 432 с. 

3. Черноватий Я.М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови :Підручник для 

студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «переклад»). – Вінниця : Нова книга, 2008. – 608 с. 

4. Черноватий Я.М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови : Підручник для 

студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

спеціальність «переклад»). – Вінниця : Нова книга, 2008. – 608 с. 

5. Soars.J., Soars. L. New Headway. Advanced English Course. Student’s Book. – Oxford : 

Oxford University Press,1989. – 156 p. 

6. Pretten J. Banking English / J. Pretten. – Harlow : Longman, 1998. – 160 p. 

7.  Intermediate English (Practical course of English) = Практичний курс англійської 

мови: навч. Посібник / Бойко Ю.П. –  Хмельницький: ХНУ, 2018. – 433 с.  (англ.). 

8. Thomson A. J., Martinet A.V., A Practical English Grammar. – Oxford University Press 

1996. – 383 pp.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 

 

Теми: 

1. Основні поняття стилістики – стиль, контекст, образ. 

2. Стилістичний контекст. Засоби створення стилістичного контексту. 

3. Фонетичні стилістичні засоби – типи і функції. 

4. Стилістична морфологія. Аломорфні види транспозиції в англійській мові.  

5. Класифікація синтаксичних виразових засобів. 

6. Стилістична семасіологія. Види вторинної номінації. 

7. Семантичні та структурні типи тропів якості в англійській мові. 

8. Лексичні засоби стилістики. Літературні слова. 

9. Лексичні засоби стилістики. Розмовна лексика, її функції. 

10. Функціональні стилі, їх мовні ознаки. 

11. Тропи кількості. 

12. Фігури стилістичного синтаксису. 

13. Стилістична класифікація лексики в англійській мові. 

14. Класифікація тропів.  

15. Класифікація епітетів. 

 

Розглядаються різні підходи до стилю, стилістики та стилістичного аналізу; теорія 

стилістики декодування; теорія образів; теорія рівневої стилістики; різниця між тропами і 

фігурами мовлення; фоностилістичні засоби; лексикостилістичні засоби; засоби стилістичної 

морфології; засоби стилістичного синтаксису; теорія стилістики тексту і контексту. З огляду 

на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній 

площині зіставлення англійської мови з українською. У результаті вивчення курсу студент 



повинен уміти здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту; проводити зіставний 

лінгвостилістичний аналіз; наводити власні приклади стилістичних засобів; проводити 

структурно-семантичний аналіз образу. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка : (стилистика 

декодирования) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. “Иностранные языки” / И. 

В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 432 с. 

2. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : посіб. для 

студ. та виклад. вищих навч. заходів / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 375 с. 

3. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : учб.-метод. 

посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 364 с. 

4. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. для студентів старших курсів 

факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004.–442 с. 

5. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови / О. Пономарів. – Київ : 

Либідь, 1992. –324 с. 

6. Скребнев Ю. М. Основы стилістики английского языка : учеб. для ин-тов и фак. 

иностр. яз / Ю.М. Скребнев. – Москва : АСТ, Астркль, 2000. – 385 с. 

7. Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin.  –  Moscow : Higher  School  Publ.  House,  

1971. – 410 р. 

8. Kukharenko V. A. A Book of Practice in Stylistics / V. A. Kukharenko. – Vinnytsia : 

Nova Knyga, 2000. – 160 p. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«ПОРІВНЯЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ» 

 

Теми: 

1. Частини мови в англійській та українській мовах. Проблема класифікації частин 

мови. 

2. Іменник в англійській та українській мовах. Морфологічні категорії іменника. 

3. Зіставна характеристика прикметника та його категорій в українській та англійській 

мовах. 

4. Зіставна характеристика числівника в українській та англійській мовах. 

5. Зіставна характеристика займенника в українській та англійській мовах. 

6. Зіставна характеристика дієслова в англійській та українській мовах. 

7. Категорії дієслова в англійській та українській мовах. 

8. Типологія прислівника в англійській та українській мовах. 

9. Службові частини мови в англійській та українській мовах. 

10. Зіставний аналіз словосполучень в англійській та українській мовах. Типи 

словосполучень. 

11. Просте речення в англійській та українській мовах. 

12. Складнопідрядне речення в англійській та українській мовах. 

13. Складносурядне речення в англійській та українській мовах. 

14. Комунікативні типи речень в англійській та українській мовах. 

15. Структурна модель простого речення в англійській та українській мовах. 

16. Типологія словопорядку та синтаксичного зв’язку в англійській та українській 

мовах. 

17. Типологія головних членів речення в англійській та українській мовах. 

18. Типологія другорядних членів речення в англійській та українській мовах. 

19. Зіставна характеристика не особових форм дієслова: інфінітив, герундій, Participle I, 

Participle II. 

 



Вивчаються граматичні структури англійської та української мов; граматичні 

значення в різних мовах; збіг та розходження граматичних моделей української та 

англійської мови; граматичні трансформації при перекладі: перестановка, заміни членів 

речення та частин мови, додавання та вилучення слів; структурна зумовленість граматичних 

трансформацій; взаємозалежність синтаксичних і лексико-семантичних перетворень при 

перекладі висловлювання. Відпрацьовуються навички застосування контрастивного аналізу 

граматичних систем англійської та української мов.  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Жлуктенко Ю. О. Контрастивна лінгвістика : проблеми і перспективи / 

Ю. О. Жлуктенко, В. Н. Бублик // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 3-15. 

2. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов / 

Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Радянська шк. – 1960. – 160 с.     

3. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : підручник / 

А. Е. Левицький. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 

264 с.   

4. Karamysheva I.D. Contrastive Grammar of  the English and Ukrainian languages / - 

Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2017. 336 p. 

5. Korunets I.V. Contrastive typology of the English and Ukrainian languages / 

I.V. Korunets. – Kyiv : Lybid publ, 1995. – 238 p. 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ» 

  

Теми: 
1. Структура слова. Типи морфем та їх характеристики. 

2. Основні види словотвору в англійській та українській мовах. 

3. Морфологічний словотвір або деривація. 

4. Конверсія як продуктивний тип словотвору. 

5. Скорочення як особливий вид словотвору. 

6. Слово та його значення. Типи значень слова. 

7. Полісемія в англійській та українській мовах. 

8. Неологізми та оказіоналізми в англійській та українській мовах. 

9. Функціональна диференціація лексики. 

10. Синоніми та антоніми в англійській та українській мовах. 

11. Омоніми та пароніми в англійській та українській мовах. 

12. Фразеологізми в англійській та українській мовах: їх класифікація. 

13. Запозичення в англійській та українській мовах: їх типи та види. 

14. Класифікація словникового запасу: літературний та колоквіальний вокабуляри. 

15. Типи словників в англійській та українській мовах. 

 

 Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з головними теоретичними 

положеннями лексикології сучасної англійської мови. Курс формує у студентів наукове 

уявлення про системний характер  лексики англійської мови, висвітлює головні способи 

номінації в мові, знайомить з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення, 

особливостями формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань 

лексики, можливостями збагачення лексичного складу (словотворення, зміна лексичного 

значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць), її соціальним та територіальним 

поділом. Курс розвиває вміння оперувати основними поняттями лексикології, кваліфіковано 

аналізувати лексичне значення слова. З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові 

проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення англійської мови з 



українською. Процес зіставлення полягає у вивченні певного явища в обох мовах і 

подальшого аналізу отриманого матеріалу. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІЗ 

«ВСТУПУ ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА» 

«ТЕОРІЇ ПЕРКЛАДУ» 
«ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ» 

 

 

Теми: 
1. Переклад як процес та результат. Переклад як засіб мовного спілкування. 

2. Види та способи перекладу.  

3. Проблема перекладності. Мовна не перекладність та культурна не перекладність. 

4. Ключові поняття перекладознавства: еквівалентність, одиниця перекладу, інваріант, 

перекладацька норма. 

5. Типи лексичних трансформацій при перекладі. 

6. Способи перекладу географічних та власних назв. 

7. Шляхи відтворення безеквівалентної лексики, переклад неологізмів.   

8. Способи перекладу термінів та інтернаціональної лексики. 

9. Реалія як проблема перекладу. Основні методи відтворення функцій реалії засобами 

цільової мови. 

10. Труднощі відтворення у перекладі фразеологічних одиниць.  

11. Фразеологічна одиниця як проблема перекладу. Основні методи відтворення 

фразеологічних одиниць цільовою мовою. 

12. Граматичні трансформації при перекладі. Поняття про інварант. 

13. Стратегії перекладу: очуження, одомашнення та нейтралізація. 

14. Жанрово-стилістичні особливості перекладу художньої літератури. 

15. Термінологічні проблеми перекладу спеціальної літератури. 

16. Жанрово-стилістичні особливості перекладу текстів офіційно-ділового та 

публіцистичного стилів. 

17. Синтаксичні проблеми перекладу. 

18. Стилістичні проблеми перекладу: проблема збереження авторського стилю при 

перекладі. 

19. Майстри українського перекладу. 

20. Сучасні інформаційні технології у професії перекладача. САТ технології. 

21. Способи передачі експресивного та емоційного забарвлення лексики. 



22. Способи перекладу авторських порівнянь і метафор. 

23. Електронні словники. Принцип організації електронного словника та додаткові 

можливості. Популярні перекладацькі електронні словники. 

 

Курси формують знання студентів про роль перекладу у сучасному світі, загальну та 

спеціальні теорії перекладу, історію, критику та дидактику перекладу, поняття 

перекладацької еквівалентності та адекватності перекладу, основні типи перекладу залежно 

від типу та функцій тексту, лексико-граматичні та стилістичні труднощі перекладу, основні 

випадки розходжень між структурою англійської та української мови.  

 Курси покликані навчити вмінню бачити текст з усіма його перекладацькими 

проблемами та аналізувати його з погляду перекладацьких стратегій, виокремлювати 

одиниці перекладу в тексті і адекватно відображати їх у мові перекладу, загострити увагу 

студентів на лексико-семантичних, граматичних і стилістичних особливостях англійських та 

українських текстів, розвинути відповідальне ставлення до перекладацької роботи з огляду 

на автора тексту оригіналу і читача тексту перекладу. 
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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

  

1. Вкажіть правильний варіант перекладу речення: «In 1889 Kreisler visited America 

returning to Vienna to finish his education and to do his military service»: 

 

a) У 1889 році Крейслер відвідав Америку, після чого повернувся у Відень, щоб закінчити 

свою освіту і відбути військову 

повинність. 

b) У 1889 році Крейслер відвідав Америку, повертаючись з Відня, щоб завершити свою 

освіту та відслужити в армії. 

c) У 1889 році Крейслер, повертаючись до Відня, відвідав Америку, щоб довчитись та 

відслужити в армії. 

d) По поверненню з Відня у Америку, у 1889 році Крейслер закінчив навчання та пішов на 

службу в армію. 

 

2. Вкажіть правильний варіант перекладу речення: “A great number of Scandinavian 

families went to England never to return”: 

 

a) Багато скандинавських сімей переселилися в Англію і залишилися там назавжди. 

b) Велика кількість Скандинавських сімей приїхали в Англію, але ніхто з них там не 

залишився назавжди. 

c) Низка скандинавських родин відвідали Англію, щоб залишитись там назавжди. 

d) Багато Скандинавських сімей виїхало, щоб ніколи не повертатись в Англію.  

 

3. Вкажіть правильний варіант перекладу речення: “The Earth revolves about the sun, 

the mean distance of the Earth from the sun being the most important astronomical 

constant”: 

 

a) Земля обертається навколо Сонця. Середня відстань від Землі до Сонця є найважливішою 

астрономічною величиною. 

b) Земля обертається навколо сонця. Основна відстань від Землі до Сонця – є найважливішим 

астрономічним відкриттям. 

c) Земля обертається навколо Сонця. Те, що між Сонцем і Землею є значна відстань – є 

найбільш важливим твердженням 

астрономів. 

d) Значна відстань між Сонцем та Землею – є найважливішим астрономічним відкриттям і 

підтверджує те, що Земля 

обертається навколо Сонця. 

 

4. Вкажіть правильний варіант перекладу речення: “He was not the Jeff Miller of a week 

ago”: 

a) Він уже не був тим Джеффом Міллером, яким він був тиждень тому. 

b) Це був не Джефф Міллер, який був тут тиждень тому. 

c) Це був не той Джефф Міллер, що був тут минулого тижня. 

d) Це був несправжній Джефф Міллер, якого ми знали тиждень тому.  

 

5. Назвіть трансформацію, використану для перекладу речення: «The woman at the 

other end asked him to hang on” «Жінка на другому кінці дроту попросила його не 

класти слухавку»: 

 

a) Перестановка. 

b) Заміна частин мови. 

c) Антонімічний переклад. 

d) Внутрішнє членування. 


