Додатковий вступний іспит може бути призначений вступникам, які
вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж
та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).
Додатковий вступний іспит передує вступним іспитам з іноземної мови та
спеціальності.
Програма додаткового іспиту відображає загальне коло кваліфікаційних
вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до ад’юнктури.
На основі цієї програми складається перелік питань додаткового іспиту і
формуються екзаменаційні білети.
РОЗДІЛ 1
Дисципліни перекладознавчого циклу
Загальна теорія перекладу
Становлення і розвиток теорії перекладу. Значення терміна «теорія
перекладу»
в
перекладознавстві.
Напрями,
завдання,
методи
дослідженнялінгвістичної теорії перекладу. Основні етапи становлення та
розвиткулінгвістичної теорії перекладу. Статус теорії перекладу.Переклад як
акт міжмовної комунікації. Сутність міжмовної комунікації.Види мовного
посередництва. Сутність перекладу.Визначення перекладу як подвійного
інтерпретаційно-породжувального дискурсу. Норми перекладу. Проблема
визначення одиниці перекладу. Видиперекладу (письмовий, усний (синхронний
(поняття компресії,прогнозування), послідовний). Специфіка усного і
письмового перекладу.Специфіка перекладу в залежності від типу тексту.Мовні
та позамовні аспекти перекладу. Компоненти перекладацькоїдіяльності; їх
співвідношення. Схема процесу перекладу з урахуванням йогомовних та
позамовних аспектів. Міжкультурна комунікація як вторинна моделювальна
система у процесі перекладу; роль фонових знань і правильного осмислення
предметної ситуації у процесі перекладу.
Проблема еквівалентності в перекладознавстві
Поняття еквівалентності та його співвідношення з поняттямадекватності
й тотожності. Відносна еквівалентність при усномусинхронному перекладі.
Відносність
еквівалентності
перекладу
письмовихтекстів.Типологія
еквівалентності.
Трансформації
як
спосіб
досягненняперекладацької
еквівалентності. Типи перекладацьких трансформацій:формальні та формальнозмістові трансформації.
Інформаційний обсяг слова і теорія перекладу
Поняття інформації. Типологія інформації в перекладознавстві.
Інформативний обсяг слова. Поняттєво-логічна інформація та її типи
(пропозиційна, асоціативно-метафорична). Конотативна інформація та її
типи(емоційно-оцінна, експресивна, стилістична та культурна). Прагматична
інформація (інтенціональна, стратегічна, жанрова, конситуативна).

Фонетичні та словотвірні проблеми перекладу
Проблеми
еквівалентності
текстів
оригіналу
й
перекладу
нафонетичному та словотвірному рівнях. Проблеми перекладу власних
імен.Формальні
трансформації
на
фонетичному
та
графічному
рівні:транслітерація,
транскрипція,
їхня
комбінація;
принцип
етимологічноївідповідності; фонографічна заміна за традицією. Формальнозмістовітрансформації:
зміна
ритміко-мелодійного
малюнку
віршів.
Трансформаціїна словотвірному рівні: словотвірне калькування, інверсія
складників слова.
Лексико-фразеологічні проблеми перекладу
Види
лексико-фразеологічних
відповідників
згідно
з
теорієюзакономірних
відповідностей:
еквіваленти
та
аналоги
(варіантнівідповідники).Лексико-семантичні трансформації у перекладі.
Диференціація
значень(синонімічні
відповідники),
генералізація
та
конкретизація значень (гіпероніми та гіпоніми). Логічний розвиток поняття
(метонімічний перенос уперекладі). Перефразування. Векторні заміни у
перекладі. Прийомикомпенсації та конденсації (компресії).Специфіка
перекладу окремих розрядів лексики. Переклад суспільнополітичних та
науково-технічних термінів. Експресивне вживання термінів ійого відтворення
у перекладі. Переклад власних імен, географічних назв,назв установ,
організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у перекладі власних імен.
Передавання інтернаціональної та псевдоінтернаціональної
лексики.
Сполучуваність слів у процесі перекладу. Особливості перекладустійких
словосполучень. Способи відтворення фразеологічних одиниць.Переклад
образних фразеологізмів. Повне та часткове збереження та втратиобразності
при перекладі. Передавання прислів'їв, крилатих слів.Експресивне
перетворення фразеології та його відображення у перекладі.Лексикографія у
перекладі. Види лексикографічних джерел.Використання словників різних
типів: двомовних, багатомовних, тлумачних,синонімічних, фразеологічних,
галузевих, словників скорочень і т.п.Енциклопедії, довідники та їх роль у
перекладі. Ведення перекладацькоїкартотеки.
Проблема лакун в перекладознавстві
Поняття лакуни, безеквівалентної лексики, реалій. Типологія лакун у
перекладознавстві. Системні й функціональні лакуни. Безеквівалентна лексика
та
шляхи
її
відтворення
у
перекладі:
транслітерація
та
транскрипція,калькування, описовий переклад і підстановка.Типологія реалій.
Способи перекладу слів-реалій. Проблемазбереження національної своєрідності
оригіналу в тексті перекладу.Прагматична адаптація елементів, що передають
асоціативні реалії. Перекладнеологізмів.
Граматичні проблеми перекладу
Граматичні значення та їх передавання в перекладі. Збіг тарозходження
граматичних моделей рідної та іноземної мов. Граматичнівідповідники, їхня
відносність. Вибір граматичного відповідника взалежності від семантикосинтаксичної функції, лексичного наповнення тастилістико-експресивної
функції конструкції.Обов'язкові граматичні заміни при відсутності деяких

морфологічнихкатегорій у мові перекладу: передавання засобами іноземної
мови видовихформ рідної мови, функцій артиклів, особливих випадків
вживаннязайменників, конструкцій з безособовими формами дієслів, які
відсутні урідній мові і т.п. Передавання модальності у перекладі.Суб'єктнооб'єктна трансформація в перекладі. Трансформаціяскладного речення у просте
і навпаки. Заміна підрядності сурядністю тасурядності підрядністю. Способи
підкреслення смислового центру (реми)висловлювання у рідній та іноземній
мовах. Шляхи подолання інверсії вреченні при перекладі. Комунікативне
членування тексту і його відтворенняв перекладі.
Стилістичні та прагматичні проблеми перекладу
Стилістична та прагматична характеристики тексту як цілого та
їївідтворення у перекладі. Поняття комунікативної мети тексту.
Передаваннястилістичного забарвлення слів і граматичних зворотів (архаїзми,
вульгаризм, канцеляризм, колоквіалізми тощо). Експресивна конкретизаціяпри
перекладі на рідну мову.Прагматична адаптація тексту при перекладі. Слова,
що виражаютьоб'єктивні поняття, переклад їх на рідну мову. Відтворення у
перекладівласних назв; історичні та екстралінгвістичні фактори добору засобів
їхперекладу, транскрибування власних назв. Прагматична адаптація
інтернаціоналізмів. Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів,
метафор, метонімій, гри слів і т.п. Розкриття алюзій та прихованих цитат.
Передачакомпозиційних
особливостей
оригіналу.Формально-змістові
трансформації з прагматичним компонентом якзміна форми та змісту одиниць у
тексті, текстових фрагментів з метоюзбалансування прагматичного впливу
перекладу на свого читача(фразеологічні, фігуративні, концептуальні,
аксіологічні, метатекстові).
Перекладацька діяльність
Основні
особливості
перекладацької
діяльності.
Організація
перекладацької справи в Україні та за її межами. Елементи науковоїорганізації
праці перекладача. Етика перекладача. Сутність професійноїетики перекладача.
Моральні принципи перекладача. Норми професійноїповедінки перекладача.
Професійна придатність і професійні вимоги.
Лінгвістичне забезпечення військ (сил)
Військовий переклад як один з видів спеціального перекладу. Зміст та
структура лінгвістичного забезпечення військ (ЛЗВ). Лінгводидактична
діяльність військового перекладача. Лінгводіагностика та лінгвокваліметрія в
системі ЛЗВ. Термінологічна та лексикографічна діяльність військового
перекладача.

РОЗДІЛ 2.
Дисципліни мовознавчого циклу
Історія основної іноземної мови
Головні характеристики фонетичного, лексичного, морфологічного та
синтаксичного рівнів основної іноземної мови на різних етапах розвитку (від
стародавнього періоду до новітнього).
Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов
Шляхи розвитку та характеристика словникового складу в основній
іноземній та українській мовах, моделі словотвору, запозичення в основній
іноземній та українській мовах, система частин мови в основній іноземній та
українській мовах, види смислового зв'язку між словами в реченнях в основній
іноземній та українській мовах, види лексикографічних видань.
Порівняльна стилістика основної іноземної та української мов
Особливості функціональних стилів основної іноземної та української
мов, стилістичні фігури, тропи та прийоми в основній іноземній та українській
мовах.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНАНЬ
на додатковому вступному іспиті до ад’юнктури за спеціальністю
035 ФІЛОЛОГІЯ
Оцінювання знань відбувається за двобальною шкалою: "зараховано" або
"не зараховано".
У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник
отримав оцінку "не зараховано", він не допускається до наступного вступного
іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.
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