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ВСТУП
Прийом на підготовку науковців за III освітньо-науковим рівнем доктор філософії (PhD) спеціальності 035 Філологія, напрям підготовки
яких не відповідає обраній для вступу спеціальності, здійснюється на
основі здобутого другого (магістерського) рівня вищої освіти та має за
мету відбір найкращих вступників-науковців, що мають бажання
продовжувати навчання на факультеті лінгвістики КШ імені Ігоря
Сікорського.
Головним
завданням
проведення
додаткового
вступного
випробування є перевірка рівня фундаментальної та професійної
підготовки, достатнього для продовження навчання фахівців за освітньонауковою програмою докторів філософії (PhD) спеціальності 035
Філологія факультету лінгвістики КШ імені Ігоря Сікорського.
Додаткове вступне випробування є комплексним та має перевірити
такі вміння та навички:
- володіння фундаментальними знаннями з перекладознавчих та
філологічних дисциплін згідно освітньо-професійної програми
магістрів філології;
- здійснення письмового перекладу науково-популярних та науковотехнічних текстів з основної іноземної мови рідною;
- здійснення письмового перекладу науково-популярних та науковотехнічних текстів з рідної іноземної мовою;
- володіння навичками перекладацьких трансформацій.
Програма додаткового вступного комплексного випробування
укладена згідно зазначених вище вимог на основі навчальних програм
наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:
1. Практичний курс галузевого перекладу з першої мови
2. Теорія перекладу
3. Комунікативна лінгвістика
4. Теорія міжкультурної комунікації
5. Методологія лінгвістичних та перекладознавчих досліджень
6. Теорія тексту та дискурсу
1. СТРУКТУРА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзаменаційний білет складається з трьох завдань:
Завдання 1. Фахові теоретичні питання.
Завдання 2. Переклад тексту з основної іноземної мови українською.
Завдання 3. Переклад тексту з української мови основною іноземною.
Комплексне додаткове вступне випробування з фаху триває 2
астрономічні години з таким розподілом:
1) теоретичні питання - 60 хвилин;
2) переклад тексту з основної іноземної мови українською - 30 хвилин
3) переклад тексту з української мови основною іноземною - 30 хвилин

Завдання 1. Фахові теоретичні питання
Завдання складається з 5 фахових теоретичних питань (по 1 питанню з
кожної дисципліни), що потребують ґрунтовного та повного розкриття.
Завдання 2. Переклад тексту з основної іноземної мови українською
Тексти, які пропонуються на переклад, належать до науковопопулярного чи науково-технічного стилів, обсяг кожного з них - 1000
друкованих знаків. На виконання даного завдання відводиться ЗО хвилин.
Завдання 3. Переклад тексту з української мови основною іноземною
Тексти, які пропонуються на переклад, належать до публіцистичного
або офіційно-ділового стилів, обсяг кожного з них - 1000 друкованих
знаків. На виконання даного завдання відводиться ЗО хвилин.
2. ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Теорія перекладу
1. Теорія перекладу як лінгвістична наука
2. Роль перекладу в розвитку світової культури, та зміцненні
міжнародних зв'язків
3. Проблема визначення перекладу. Класифікації видів перекладу.
4. Прагматичні, герменевтичні та нормативні аспекти перекладу.
5. Проблема моделювання перекладу.
6. Засоби, прийоми та методи перекладу.
7. Категорії еквівалентності та адекватності перекладу.
8. Лінгвістична характеристика лексико-семантичних перетворень .
9. Граматичні, лексичні, лексико-граматичні трансформації при
перекладі
10. Труднощі
перекладу,
зумовлені
морфологічними
та
синтаксичними особливостями.
Комунікативна лінгвістика
1. Комунікативний акт: структура та види
2. Сутність та складові комунікативного акту
3. Прагматичні аспекти комунікації
4. Ролі та позиції учасників спілкування
5. Тендерні аспекти спілкування
6. Суть, складові та види мовленнєвих стратегій спілкування
7. Комунікативні інтенції
8. Мовна та комунікативна компетентності
9. Комунікативний кодекс
10. Комунікативні девіації і невдачі

Теорія міжкультурної комунікації
1. Поняття «комунікація». Цілі комунікації.
2. Поняття культури та культурних стандартів.
3. Мовна картина світу
4. Мова та тип мислення.
5. Теорія прототипів / стереотипів як ключ до міжкультурних
феноменів
6. Семантика прототипів / стереотипів. Значення. Дефініція
7. Культурні ключові концепти
8. Міміка та жести. Невербальне та паравербальне срілкування.
Культурні кліше
9. Соціальний, конотативний компоненти лексики.
10. Ідіоматичне вживання лексики
Теорія тексту та дискурсу
1. Трактування тексту, його складових та підходи до
дослідження.
2. Типологія текстів за критеріями.
3. Категорії тексту, властивості та ознаки.
4. Тлумачення дискурсу, його визначення і підходи до
дослідження.
5. Типологія дискурсу за критеріями.
6. Категорії дискурсу.
7. Структурно-композиційна будова тексту.
8. Лінгвостилістичний аналіз тексту.
9. Методика проведення аналізу тексту.
10. Концептуальні виміри тексту і дискурсу.

його

його

Методологія лінгвістичних та перекладознавчих досліджень
1. Типи наукових досліджень. Методологія і системність у науковому
пізнанні.
2. Методи наукових досліджень.
3. Основні напрями та підходи до лінгвістичних і перекладознавчих
досліджень.
4. Основні етапи і процедури лінгвістичних і перекладознавчих
досліджень.
5. Структурно-змістовий алгоритм виконання теоретичної частини
дисертації. Розкриття сутності етапів проведення дослідження.
6. Програма та методика виконання експериментальної частини
дослідження. Здійснення добору, аналізу та опису мовного матеріалу.

7. Мовностилістичні особливості викладу та оформлення результатів
наукового дослідження: правила й загальні вимоги до оформлення
наукових робіт, побудова таблиць, графіків, діаграм і схем.
8. Оформлення результатів магістерської роботи, наукових статей і тез
доповідей на конференціях за матеріалами дослідження.
9. Науковий стиль мовлення. Наукова етика цитувань та посилань.
10. Рецензування науково-дослідних робіт, відкриттів, винаходів та
раціоналізаторських пропозицій.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ І ПРИНЦИПИ ВИСТАВЛЕННЯ
КІНЦЕВОЇ ОЦІНКИ
Оцінювання здійснюється у відповідності до загальноприйнятої в
НТУУ «КШ» рейтингової системи:
Завдання 1 "Фахові теоретичні питання" оцінюється в 5 балів за кожну
вірно надану відповідь (5 х 10=50 балів). Таким чином, максимальний бал
за перше завдання дорівнює 50 балам.
Завдання 2 "Переклад іноземного тексту українською мовою"
оцінюються не лише за критеріями їх виконання, але й за комунікативною
якістю роботи студентів. Оцінки виставляються за:
1) зміст;
2) передачу зв'язності тексту;
3) дотримання стилю;
4) відповідність тексту оригіналу;
5) точність перекладу;
6) відповідність мовних засобів завданню;
7) володіння граматичними структурами, характерними для даного
рівня;
8) точне використання лексики, орфографії та пунктуації;
9) володіння лексичним і граматичним діапазонами;
10) дотримання реєстру та формату.
При виконанні перекладів оцінюється кожен з поданих вище аспектів,
за кожен з яких ставиться по 2 бали (максимум), що в сумі дорівнює 20
балам за виконаний переклад.
19-20 балів - ставляться за 100% виконання завдання за всіма аспектами
оцінювання, але допускаються одна або дві неточності, які суттєво не
впливають на загальне враження від перекладу;
15-18 балів - отримує студент, який виконав 80-90% перекладу за всіма
аспектами оцінювання;
12-14 балів - ставиться за 65-70% виконання завдання за всіма
аспектами оцінювання;
11 балів і менше - отримує вступник, якщо виконав 64% і менше
перекладу за всіма аспектами оцінювання.
Завдання 3 "Переклад тексту з української мови основною
іноземною" оцінюються за тими ж критеріями, що й завдання 2. Лише, при

виконанні перекладів оцінюється кожен з поданих аспектів, за кожен з
яких ставиться по 3 бали (максимум), що в сумі дорівнює ЗО балам за
виконаний переклад.
28-30 балів - ставляться за 100% виконання завдання за всіма аспектами
оцінювання, але допускаються одна або дві неточності, які суттєво не
впливають на загальне враження від перекладу;
22-27 балів - отримує студент, який виконав 80-90% перекладу за всіма
аспектами оцінювання;
18-21 балів - ставиться за 65-70% виконання завдання за всіма
аспектами оцінювання;
17 балів і менше - отримує вступник, якщо виконав 64% і менше
перекладу за всіма аспектами оцінювання.
Сумарна максимальна кількість балів, отриманих за виконання всіх
завдань випробування складає 100 балів, що за шкалою ECTS оцінювання
дорівнює:
Кількість балів
95-100 балів
85-94 бала
75-84 бала
65-74 бала
60-64 бала
Менше 60 балів

Оцінка за шкалою ECTS
тлумачення
Оцінка
А
В
зараховано
С
D
Е
не зараховано
Fx

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Під час складання додаткового вступного випробування не
дозволяється використання жодних допоміжних матеріалів, у тому числі
паперових та електронних словників, довідників та електронних
перекладачів.
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