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Форма проведення: письмовий іспит на платформі MOODLE  

Тривалість проведення: 80 хвилин  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання, кожне з яких 

оцінюється в 20 балів.  

 

Орієнтовний перелік питань: 

  

1. Герменевтична спрямованість художнього твору.  

2. Механізм читацького сприйняття (крізь призму рецептивної естетики). 

3. Об’єкт, предмету, мета й одиниці теорії перекладу.  

4. Дефініції перекладу, теорії одиниць перекладу.  

5. Проблеми еквівалентності та адекватності перекладу в сучасних 

дослідженнях.  

6. Ф.Шляйєрмахер про дослівний переклад.  

7. Дослівний переклад у працях В, Беньяміна.  

8. Види мовного посередництва: переказ, реферування, переклад, переспів 

тощо.  

9. Гібридні форми перекладу. 

10. Герменевтичні фази тлумачення Дж. Стейнера.  

11. Гіпотеза неозначеності В. Квайна. 

12. Різні види помилок при перекладі. 

13. Поняття безаквівалентних  лексичних одиниць. 

14. Теорія етнокультурних стереотипів А. Вежбіцької. 

15. Знакові постаті українського перекладознавства: Борис Тен.  

16. Знакові постаті українського перекладознавства: Всеволод Ткаченко. 

17. Знакові постаті українського перекладознавства: Максим Стріха.  

18. Знакові постаті українського перекладознавства: Марія Новикова. 

19. Знакові постаті українського перекладознавства: Олександр 

Чередниченко. 



20. Знакові постаті українського перекладознавства: Лада Коломієць. 

21. Знакові постаті українського перекладознавства: Роксолана Зорівчак. 

22. Знакові постаті українського перекладознавства: Борис Кияк. 

23. Знакові постаті українського перекладознавства: Дмитро Павличко. 

24. Знакові постаті українського перекладознавства: Василь Мисик. 

25. Знакові постаті українського перекладознавства: Анатоль Перепадя. 

26. Знакові постаті українського перекладознавства: Андрій Содомора. 

27. Знакові постаті українського перекладознавства: Григорій Чубай. 

28. Знакові постаті українського перекладознавства: Юрій Покальчук. 

29. Знакові постаті українського перекладознавства: Соломія Павличко.  

30. Знакові постаті українського перекладознавства: Віктор Морозов. 

31. Переклад як перекодування. 

32. Перекладацький почерк Миколи Лукаша. 

33. Перекладацький почерк Григорія Кочура. 

34. Історія становлення скопос-теорії. 

35. Наукова рецепція скопос-теорії. 

36. Засади і правила скопос-теорії (на основі праці Katharina Reiß, Hans J. 

Vermeer «Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie»). 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури 

протокол № 3 від «2» листопада 2022 р.  
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Екзаменатор:                                              д-р ф. н., доцент Вишницька Ю.В. 
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