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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

(спеціалізації) 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (Переклад 

включно)) ОП: Переклад (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) 

розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю (спеціалізацією) 035.04 Філологія (Германські мови 

та літератури (Переклад включно)) ОП: Переклад. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавр і 

формування рейтингового списку з абітурієнтів, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю (спеціалізацією) 035.04 Філологія 

(Германські мови та літератури (Переклад включно)) ОП: Переклад. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – Порівняльна 

граматика іноземної та української мов; Порівняльна лексикологія іноземної 

та української мов; Порівняльна стилістика іноземної та української мов; 

Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови); Теорія перекладу. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

― основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально- 

економічних наук; 

― етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення 

людини до навколишнього середовища; 

― сучасні наукові методи філологічних досліджень; 

― розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, 

культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і 

світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і 

мовлення; 

― функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості; 

― основні категорії та види перекладу; 

― особливості перекладацької діяльності; 

― особливості ділового мовлення та ведення діловодства. 
Вступник повинен вміти: 

― володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово; володіти навичками 

наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами 

застосування комп’ютерної техніки в своїй діяльності; 

― бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позиції останніх досягнень філологічної науки та 
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соціальної практики; розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що 

визначають конкретну галузь його діяльності; 

― володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього 

обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та 

лінгвокраїнознавства; 

― перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами 

різножанрові тексти; 

― застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше); 

― враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; 
― використовувати довідкову літературу, різнотипні словники, електронні 

бази даних; 

― вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях. 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Програма навчальної дисципліни 

«Порівняльна граматика іноземної та української мов» 

Тема 1. Головні питання порівняльної лінгвістики. Класифікація мов. 

Визначення порівняльної лінгвістики. Цілі порівняльної лінгвістики. Методи 

дослідження порівняльної лінгвістики. Термінологія (науковий апарат) 

порівняльної лінгвістики. Короткий огляд досліджень в порівняльній 

лінгвістиці. Мовні родини. Типи мов. 

Тема 2. Типологія фонетичної та фонологічної систем англійської та 

української мов. Типологія системи голосних звуків. Типологія системи 

приголосних звуків. Артикуляційні зміни в англійській та українській мовах. 

Склад в англійській та українській мовах. Наголос у словах та логічний 

наголос. Інтонація англійській та українській мовах. 

Тема 3. Типологія морфологічних систем англійської та української 

мов. Морфемна структура англійського та українського слів. Граматичне 
значення та граматична категорія. Граматичні форми англійських та 
українських слів. Частини мови в англійській та українській мовах. 

Тема 4. Самостійні частини мови в англійській та українській мовах. 

Іменник. Граматичні категорії в англійській та українській мовах. Типологія 

словосполучень в англійських та українських мовах. Типологія речень в 

англійських та українських мовах. Пунктуація в англійських та українських 

мовах. 

Тема 5. Самостійні частини мови в англійській та українській мовах. 

Службові части мови. Займенник. Числівник. Прикметник. Прислівник. 

Дієслово. Статистичний пасив. Службові части мови. 

Тема 6. Граматичні категорії в англійській та українській мовах. 
Граматичні категорії як основні критерії для порівняння частин мови. 

Номінативні категорії. Дієслівні категорії. 

Тема 7. Типологія словосполучень в англійських та українських 

мовах. Синтагматичні зв’язки слів. Структурні типи словосполучень в 
англійських та українських мовах. 
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Тема 8. Типологія речень в англійських та українських мовах. 

Комунікативні типи речень. Структурні типи речень. Члени речень. 
Тема 9. Пунктуація в англійських та українських мовах. Пунктуація 

простого речення. Пунктуація складного речення. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Порівняльна лексикологія іноземної та української мов» 

Тема 1. Фундаментальні засади порівняльної лексикології. Галузі 

лексикологічних досліджень: етимологія, неологія, дериватологія, ономастика, 

семасіологія, фразеологія, фоносемантика, діалектологія, лексикографія. 

Зв’язок лексикології з іншими галузями лінгвістики. Типи словників. Способи 

формування словникового гнізда / статті. Методи дослідження словникового 

складу мови. Загальна, порівняльна, контрастивна лексикології: завдання, 

об’єкт та предмет дослідження. 

Тема 2. Слово як базова лінгвістична одиниця. Поняття слова у 

лексикологічних студіях. Слово у семіотичному розрізі. Функції та 

характеристика слова як сигніфікативного знака. Семіотичний трикутник. 

Функціональний та референційний підходи до визначення значення. 

Співвідношення між концептом та поняттям. Денотативне (пряме/ логічне) і 

конотативне (непряме/ переносне/ образне) значення слова. Лексичне та 

граматичне значення слова. Внутрішня структура слова. Морфемна будова 

українських та англійських слів. Поняття морфу, морфеми та аломорфу. Вільні 

та зв’язані морфеми. Класифікація морфем за структурно-функціональним 

критерієм: корінь, основа, афікси, інтерфікси, постфікси, флексії. Структурні 

відмінності морфемної будови слів в аналітичних і синтетичних мовах. Прості, 

похідні та складні слова у зіставлюваних мовах. Типові моделі похідних і 

складних слів в українській та англійській мовах. 

Тема 3. Способи словотвору в англійській та українських мовах. 

Афіксальна деривація іменників, прикметників, дієслів, числівників англійської 

та української мов. Зіставний аналіз афіксів за частотним критерієм 

(продуктивні, непродуктивні), за семантичним критерієм (формант виконавця 

дії, статі, пестливості, згрубілості, зменшення ознаки, неповноти ознаки, 

приблизності, перебільшення ознаки, семантичної ознаки збірності, разовості, 

неподільності, нескінченності тощо), за функціональним критерієм (афікси 

частиномовної належності, категоріальні афікси, граматична транспозиція 

дієслівних префіксів в українській мові). Словоскладання і скорочення в 

українській та англійській мовах. Конверсія на морфологічному, 

синтаксичному та семантичному рівнях. Другорядні способи словотвору: 

чергування голосного, наголосу; зворотний словотвір, реконверсія, 

звукоімітація, римокомбінація та їх вага у нейтральному, розмовному та 

офіційному регістрах мовлення у зіставлюваних мовах. 

Тема 4. Семантичні класи слів в англійській та українській мовах. 
Моносемія та полісемія. Пряме й переносне значення слова, характер денотації. 

Радіальність та ланцюжковість як способи зв’язку при полісемії. Омонімія та 
класи: омофони, омографи, омоформи та омофрази. Омонімія у власних назвах 
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(антропоніми, фітоніми, топоніми тощо). Абсолютні, ідеографічні, стилістичні, 

фразеологічні, контекстуальні синоніми. Зіставний аналіз питомої ваги кожного 

класу в англійській та українській мовах. Кореневі, афіксальні антоніми. 

Тема 5. Фразеологізми: види, характеристика значень. Вільні 

словосполучення та усталені вирази. Диференційні риси. Вітчизняні та 

зарубіжні підходи до проблеми виокремлення та класифікації фразеологізмів: 

єдності, сполучення, зрощення, фразеологічні вирази; колокації, ідіоми. 

Характеристика структури та семантики класів усталених виразів. Афоризми, 

приказки та паремії у системі фразеології. Джерела походження фразеологізмів 

в українській та англійській мовах, стильова ознака їх вживання. 

Тема 6. Етимологічна характеристика словникового складу сучасної 

англійської та української мов. Етимологічний склад української мови: 

лексика індоєвропейського походження, праслов’янського пласту, власне 

українська, запозичена (тюркського походження, з класичних мов, 

французької,італійської, німецької, англійської). Періоди запозичення; 

фонетичні, морфологічні диференційні риси запозичень, позначувані поняття та 

класи слів, сфери функціонування запозиченої лексики. Етимологічний склад 

англійської мови: лексика індоєвропейського походження, германського 

походження, власне англійська лексика; ранні та пізні запозичення до 

словникового складу зі Скандинавії, класичних мов, іспанської, французької, 

італійської, східних мов. Періодизація запозичень, сфери денотації, фонетичні 

та морфологічні форманти запозичень. 

Тема 7. Соціальні, стилістичні та функціональні класи слів у 

порівнюваних мовах. Територіальна диференціація лексики в англійській та 

українській мовах. Діалекти української та англійської мов. Функціональна 

диференціація лексики в порівнюваних мовах: а) стилістично нейтральна 

лексика; б) книжна лексика. Сленг, жаргон, арго в англійській та українській 

мовах. Терміни, термінологічна і професійна лексика у порівнюваних мовах. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Порівняльна стилістика іноземної та української мов» 

Тема 1. Предмет і завдання порівняльної стилістики. Поняття стилю. 

Жанрова своєрідність творів. Взаємозв’язок стилістики з іншими галузями 

лінгвістики. Основні відмінності та схожості. 

Тема 2. Стилістична семасіологія. Лексико-семантичні стилістичні 

прийоми. Стилістичні засоби заміни. Стилістичні засоби з’єднання. 

Порівняння. Синоніми. Оксюморон. Антитеза. Зевгма. Каламбур. Кульмінація. 

Синтаксичні стилістичні прийоми та їх стилістична функція. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови)» 

Тема 1. Предмет лінгвокраїнознавства. Загальні відомості про мову 

(структура та історія англійської мови). Основні поняття лінгвокраїнознавства. 
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Тема 2. Розповсюдження англійської мови у  світі. 

Культурокумулятивна функція мови. Особливості виражальних засобів 

національних мов. 

Тема 3.  Соціолінгвістична ситуація  у Великої Британії та США. 

Відображення національної своєрідності життя народу в лексиці мови. 

Тема 4. Соціолінгвістична ситуація у Канаді, Австралії, Нової Зеландії. 

Відображення національної своєрідності життя народу в лексиці мови. 

Тема 5. Фонові знання та їх мовні репрезентанти. Прогрес суспільства 

та його відбиття у мові. Лінгвокультурні чинники у міжкультурному 

спілкуванні. 

Тема 6. Культурно-історична мінливість мови і мовлення. Історія країн 

у етноспецифічній історичній лексиці. Вертикальний контекст як історико- 

філологічний аспект тексту. 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Теорія перекладу» 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Визначення перекладу. Диференційні 

ознаки перекладу. Розділи перекладознавства. Види перекладів. 

Тема 2. Проблема еквівалентності в перекладі. Поняття еквівалентності 

та його співвідношення з поняттям адекватності. Типи еквівалентності. 

Тема 3. Трансформації в процесі перекладу. Визначення поняття 

трансформації. Підходи російської та української шкіл до визначення 

трансформацій в перекладі. Види трансформацій. 

Тема 4. Моделі перекладу. Семантична модель. Денотативна модель. 

Трансформаційна модель. Теорія закономірних відповідностей. Теорія рівнів 

еквівалентності Комунікативна модель перекладу. Прагматика перекладу. 

Прагматична адаптація тексту під час перекладу. 

Тема 5. Структурно-типологічні особливості текстів в перекладі. 

Особливості перекладу науково-технічних текстів. Особливості перекладу 
офіційно-ділових текстів. Особливості перекладу публіцистичних текстів. 

Особливості перекладу художніх текстів. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. 
Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua). 
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Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому  до  Миколаївського  національного  університету  імені  

В. О. Сухомлинського. 

Розклад  фахових  вступних  випробувань,  що  проводяться  МНУ  імені  

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється     шляхом     розміщення     на     веб-сайті      МНУ      імені  

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 
Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, для 

кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями. 

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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