




 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Атестація випускників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша - французька)» є підсумковою формою перевірки і 

оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів факультету іноземних мов 

першого (бакалаврського) освітнього рівня. 

Для проведення кваліфікаційного іспиту з основної мови організується екзаменаційна 

комісія у складі голови та членів комісії. Комісія створюється щорічно. 

До складання кваліфікаційного іспиту з основної мови допускаються студенти, які 

виконали всі вимоги навчального плану. 

Програма кваліфікаційного іспиту з основної мови розрахована на студентів, які закінчують 

Чернівецький національний університет за спеціальністю за спеціальністю 035 Філологія 

спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша 

- французька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ, ЯКІ ПОВИННІ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ 

СТУДЕНТИ НА КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ІСПИТІ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ  

 

Кваліфікаційний іспит з основної іноземної мови має на меті перевірку й оцінку мовної, 

комунікативної, перекладознавчої компетенції студентів, наявності у них знань з таких 

нормативних дисциплін, як «Теорія перекладу», «Історія перекладу», «Порівняльна 

лексикологія», «Порівняльна стилістика». Студенти повинні реалізувати ці знання під час 

здійснення доперекладацького аналізу тексту художнього тексту та у процесі реферування 

української газетної статті іноземною мовою. Відповідаючи на питання з теоретичної 

дисципліни, студент повинен повністю розкрити його зміст, показати своє вміння 

визначати, систематизувати та аналізувати, навести відповідні приклади.  

Білет для комплексного іспиту складається з лексико-граматичних тестових завдань, одного 

теоретичного питання (теорії перекладу, історії перекладу, порівняльної лексикології, 

порівняльної стилістики) та двох практичних питань (доперекладацький аналіз художнього 

тексту та реферування української газетної статті іноземною (французькою) мовою).  
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Рівень вищої освіти      перший (бакалаврський) 
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Спеціалізація                035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад 
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Комплексний екзамен з навчальних дисциплін порівняльна лексикологія, порівняльна 
стилістика, історія перекладу, теорія перекладу 
 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 
1. Обрати одну вірну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів: (15 тестових 
завдань). 
2. Відповісти на теоретичне питання: Les traductions de la Bible en français.  
3. Здійснити доперекладацький аналіз художнього тексту французькою мовою. 
4. Здійснити реферування української газетної статті французькою мовою. 
 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри романської філології та перекладу 
 
Протокол №11 від „02” квітня 2021 року 
 
 
Завідувач кафедри 
               _____________                 проф. Попович М.М. 
                                                        (підпис)                      (прізвище та ініціали)       



 

 

Тести на кваліфікаційий іспит  
з основної іноземної мови для студентів 4 курсу 

спеціальності спеціальністю 035 Філологія  
спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - французька)» 
 

1. Choisissez la place correcte des adjectifs : Un ami (beau, intéressant) 
a) un bel ami intéressant 
b) un beau ami intéressant 
c) un ami beau, intéressant 
d) un bel et intéressant ami 
 
2. Choisissez la bonne réponse : Paul a invité Sylvie ... danser avec lui. 
a) de 
b) pour 
c) à 
d) par 
 
3. Employez un bon article sʼil est nécessaire : Cette question suppose ..... réponse très concrète. 
a) la 
b) une 
c) de 
d) de la 
 
4. Barrez l’intrus : 
a) prince 
b) poète 
c) hôte 
d) journaliste  
 
5. Mettez le pronom possessif convenable : Ils connaissent mes goûts et je connais ... . 
a) les tiens 
b) les miens 
c) les siens 
d) les leurs 
 
6. Choisissez la bonne réponse : Martin promit à ses amis qu’il leur (écrire) souvent. 
a) écrirait  
b) écrira 
c) écrivait 
d) a écrit 
 
7. Choisissez la bonne réponse : Pierre nous a dit qu’il (voir) déjà cette pièce, mais qu’il (aller) la 
voir avec plaisir encore une fois. 
a) avait vu / allait  
b) avait vu / irait  
c) a vu / est allé  
d) avait vu / était allé  
 
8. Remplacez les mots en italiques : Un homme qui parle tout seul a toujours l’air ridicule. 
a) parlé 
b) en parlant 



 

 

c) parlant 
d) ayant parlé 
 
9. Choisissez la forme verbale convenable : Des provisions (acheter) dans ce magasin sont très 
bonnes. 
a) achetées 
b) achetant 
c) en achetant 
d) ayant acheté 
 
10. Choisissez la traduction correcte : Це була людина, яка нічого не знає. 
a) C’est une personne ne sachant rien. 
b) C’était une fille ne sachant rien. 
c) C’était une personne ne sachant rien. 
d) C’était une personne sachant tout. 
 
11. Quel verbe n'est pas conjugué au conditionnel présent ? 
a) il verrait 
b) tu courais 
c) je collerais 
d) vous acquerriez 
 
12. Choisissez la bonne réponse : Je vous … savoir, si j’avais retrouvé votre livre hier.  
a) aurai fait 
b) avais fait 
c) aurais fait 
c) ai fait 
 
13. Choisissez la bonne réponse : Sans que je les ... , ils arrivent chaque matin. 
a) attends 
b) attende 
c) attend 
d) attendre 
 
14. Choisissez la bonne réponse : C'est le plat que tu ... le mieux. 
a) réussis 
b) réussisse 
c) réussisses 
d) réussir 
 
15. Choisissez la bonne réponse : Hélène était la seule personne sur laquelle il ... compter. 
a) put 
b) pu 
c) pouvoir 
d) pût 
 



 

 

Компетентності, які має продемонструвати студент 
 

Історія перекладу  
 
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: особливості перекладу 
античної епохи; специфіку перекладацької діяльності в Середньовіччі; характерні риси 
перекладу епохи Відродження; основні риси перекладацької думки в епоху Класицизму; 
особливості перекладацької діяльності європейських країн; специфіку розвитку 
перекладацтва на Україні.    
Підготовлений фахівець повинен вміти: охарактеризувати основні основні риси 
перекладацької думки різних епох; розкрити особливості перекладу в різних європейських 
країнах; описати чинники, що впливають на розвиток перекладацької думки; 
проаналізувати основні етапи розвитку перекладацької діяльності на Україні; назвати 
найбільш відомих українських представників перекладацького процесу. 
У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК): 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 
ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні 
періоди розвитку зарубіжної літератури, від давнини до сьогодення, еволюцію напрямів, 
жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції 
розвитку світового літературного процесу та французької літератури. 
 
 
Порівняльна стилістика  
 
Студент повинен знати знати: основні етапи історії дослідження стилю французької мови 
у французьких літературознавчій та мовознавчій науках; визначення основних ключових 
понять стилістики французької мови; визначення основних стилістичних фігур і тропів 
французькою мовою. 
Підготовлений фахівець повинен вміти: перерахувати основні етапи історії дослідження 
стилю французької мови у французьких літературознавчій та мовознавчій науках; 
проілюструвати за допомогою літературного матеріалу досягнення досліджень стилю 
французької мови у різні історико-літературні періоди; дати визначення основних 
ключових понять стилістики французької мови; встановлювати та коментувати зв’язки 
стилістики з іншими лінгвістичними дисциплінами; послуговуватися законами, які 
управляють функціонуванням мовних засобів у різних сферах спілкування; розрізняти 
специфічні особливості функціональних стилів; використовувати основні методи 
мовностилістичного аналізу тексту; застосовувати мовні навички в процесі інтерпретації 
літературно-критичного матеріалу. 
У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК): 
ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми. 
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 



 

 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 
знакову систему, її природу, функції, рівні. 
ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди французької мови, описувати 
соціолінгвальну ситуацію. 
ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, літературних, 
соціокультурних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 
ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 
завдань. 
ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною 
та іноземними мовами. 
 
 
Порівняльна лексикологія 
 
В результаті вивчення дисципліни «Порівняльна лексикологія» підготовлений фахівець 
повинен знати: про місце лексикології в ряді інших теоретичних дисциплін, про 
лексикологію як розділ мовознавства; основні положення лексикології французької мови, 
що становлять основу теоретичної і практичної професійної підготовки спеціалістів 
відповідних кваліфікацій; лінгвістичні особливості лексичної системи французької мови у 
порівнянні з українською, закономірності та основні тенденції її розвитку; основні правила 
утворення та принципи функціонування лексичних одиниць французької мови у порівнянні 
з українською; походження словникового складу французької та української мов та шляхи 
його збагачення; якісно різні типи лексичних одиниць, їх місце в лексико-семантичній 
системі мови; основні типи фразеологічних одиниць; неологізми та архаїзми; лексичні 
підсистеми сучасної французької та української мови. 
Підготовлений фахівець повинен вміти: аналізувати різні мовні явища: запозичення, 
синонімію, антонімію, стійкі словосполучення, образні порівняння тощо; класифікувати 
лексичні підсистеми сучасної французької мови у порівнянні з українською; аналізувати 
значення слова в контексті і ізольовано; застосовувати теоретичні знання з лексикології в 
курсі перекладу, в процесі викладання французької мови та міжкультурної комунікації; 
навчитися реферувати наукову літературу з лексикології, користуватися іншомовними 
довідковими виданнями, автентичними ресурсами для отримання необхідної інформації, 
аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал і робити висновки; виробити вміння та 
навички самостійного аналізу лексики, вміння здійснювати самоконтроль  та самоаналіз 
якості та рівня сформованості своїх знань на аудиторних заняттях та через Інтернет в 
системі он лайн дистанційного навчання університету, яке відкрило значні можливості для 
самостійної роботи студентів в поза аудиторний, зручний для студента час. 
У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК): 
ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 
ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 
знакову систему, її природу, функції, рівні. 
ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди французької мови, описувати 
соціолінгвальну ситуацію. 
ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, літературних, 
соціокультурних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 
ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 
завдань. 
 



 

 

 
Теорія перекладу  
 
 Підготовлений фахівець повинен знати:  основні положення теорії перекладу, способи та 
прийоми перекладу; етапи перекладацької діяльності; міжмовні відповідники та 
особливості перекладацьких трансформацій в залежності від функціонального стилю 
тексту; лексичні та граматичні проблеми перекладу; прагматичні аспекти перекладу. 
Підготовлений фахівець повинен вміти правильно формулювати основні теоретичні 
проблеми перекладознавства; розрізняти рівні, одиниці, види та типи перекладу; вибирати 
перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу;  робити адекватний переклад текстів 
будь-якого функціонального стилю мови; самостійно застосовувати лексичні та граматичні 
трансформації під час перекладу; здійснювати адекватний письмовий та усний переклад з 
іноземної (французької) мови на українську та навпаки, відтворюючи прагматичний 
потенціал тексту, та оцінювати якість виконаного перекладу; використовувати навички 
лексичного аналізу мовних одиниць в процесі перекладу; зіставляти граматичні явища 
французької та української мов, уточнюючи сферу їхнього вживання та систематуючи їх на 
парадигматичній і функціональній основі; правильно застосовувати лексико-граматичні 
перекладацькі трансформації при перекладі одиниць різних рівнів мови. 
У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК): 
ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 
ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 
завдань. 
ФК 10. Здатність здійснювати комплексний філологічний, доперекладацький та 
перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів. 
ФК 13. Здатність ефективно виконувати свою професійну діяльність, використовуючи 
знання з теорії перекладу та суміжних теоретичних дисциплін (порівняльної лексикології, 
граматики й порівняльної стилістики вихідної та цільової мови), усвідомлюючи 
мовностилістичні норми обох мов та перекладацькі норми, що визначають вибір стратегії 
перекладу. 
 
Програмні результати навчання (ПРН), які має продемонструвати студент 
ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною 
та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для розв’язання 
складних спеціалізованих задач і проблем професійної перекладацької діяльності. 
ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології (перекладу) і підходи до їх розв’язання із 
застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 
ПН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 
історію мови й літератури, що вивчаються, та вміти застосовувати ці знання у професійній 
діяльності. 
ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди французької мови та її явищ у 
порівнянні з української мовою, описувати соціолінгвальну ситуацію. 
ПРН 10. Знати норми літературної української мови та іноземних мов, що вивчаються, а 
також вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 
ПРН 11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних 
жанрів і стилів державною та іноземними мовами. 



 

 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 
явища і процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори художньої літератури, написані іноземними 
мовами, що вивчаються, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі. 
ПРН 14. Використовувати іноземні мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у 
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 
нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 
навчальній, професійній, науковій сферах життя. 
ПРН 15. Здійснювати комплексний філологічний, доперекладацький та перекладацький 
аналіз текстів різних стилів і жанрів. 
ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції перекладу, вміти 
застосовувати їх у професійній діяльності. 
ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення, 
використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності та/або навчання. 
ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні 
складних проблем у професійній діяльності в галузі перекладу та нести відповідальність за 
прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 
ПРН 20. Здійснювати фаховий письмовий та усний переклад. 
ПРН 21. Правильно визначати тип тексту оригіналу, його структуру й складові елементи, 
знати алгоритм переходу – перекладацькі стратегії та прийоми – від тексту оригіналу до 
тексту перекладу зі збереженням типологічних ознак, чітко слідувати стилістичним 
настановам та спеціалізованим глосаріям. 
 



 

 

ВИМОГИ 

до доперекладацького аналізу уривка з художнього прозового твору  

ХІХ-ХХІ ст 

 

Основні фахові компетентності, які має продемонструвати студент (з ОПП): 

Лінгвістичну – володіння літературною нормою іноземної мови, використання мовних 

засобів з різними комунікативно-прагматичними інтенціями (оповісти, описати, 

обґрунтувати тощо).  

Літературознавчу – знання літературних течій країни, мова якої вивчається;  уміння 

інтерпретації художніх творів та аналізу літературної творчості письменників країни, мова 

якої вивчається. 

Перекладознавчу – здатністю передавати (як в письмовій, так і в усній формі) 

спеціалізовану інформацію з однієї мови іншою, з урахуванням відмінностей між двома 

текстами, комунікативними ситуаціями та культурами 

 

Вимоги до доперекладацького аналізу тексту вихідної мови 

 

Доперекладацький аналіз — це багатоаспектний аналіз з метою виокремлення жанрових і 

стильових особливостей вихідного тексту, а також його лексичних, граматичних, 

стилістичних, прагматичних особливостей для подальшого визначення вибору 

перекладацької стратегії для досягнення кращого рівня еквівалентності. 

 

Етапи доперекладацького аналізу тексту вихідної мови: 

1. Екстралінгвістична характеристика вихідного тексту 

Студент повинен уміти: 

● визначити вихідні дані тексту (місце та час створення та джерело тексту); 

● визначити автора тексту оригіналу та реципієнта перекладу та охарактеризувати їх 

(колективний автор, адресат чи окрема особа, спеціаліст певної галузі чи журналіст та ін.);  

● визначити комунікативний намір автора та основну функцію тексту; 

● визначити тему тексту та проблематику, якій він присвячений (повідомлення тексту); 

● визначити мовленнєвий жанр та функціональний стиль тексту; 

● виокремити статичну структуру тексту (вступ, основна частина, висновки); 

● проаналізувати композицію мовленнєвого жанру в динаміці: розвиток основної теми та 

підтем (основної та додаткової інформації) по абзацах; 

● виокремити засоби логічного зв’язку для подачі основної та додаткової інформації. 



 

 

 

2. Лінгвістична характеристика вихідного тексту 

Студент повинен уміти здійснювати: 

● Лексичну характеристику: насиченість термінами, неологізмами, нестандартною 

або неконвеційною лексикою, архаїзмами, унікальними культурними реаліями. 

● Граматичну характеристику: синтаксичні особливості мовленнєвих структур; 

вживання пасивного стану тощо. 

● Стилістичну характеристику: насиченість різноманітними стилістичними 

зображувально-виразними засобами, види тропів. 

● Прагматичну характеристику: ступінь і специфіка очікуваного впливу на 

рецепієнта: інформаційний вплив; естетичний вплив; негативний вплив; позитивний вплив. 

 

3. Оптимальна модель перекладу*, перекладацькі стратегії та перекладацькі 

трансформації 

Студент повинен уміти обрати та обґрунтувати: 

● оптимальну модель перекладу, 

● перекладацькі стратегії, 

● перекладацькі трансформації,  

 

спрямовані на розв’язання локальних та глобальних проблем перекладу тексту задля 

досягнення певних перекладацьких цілей, а саме – створення тексту перекладу, 

еквівалентного в комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу.  

 
* перекладацькі моделі: умовно-лінгвістичні моделі (ситуативна, (денотативна), трансформаційна, 
семантична); умовно-психолінгвістичні моделі (інтерпретативна модель, дискурсивна і т. ін.); умовно-
культурологічні моделі (соціолінгвокультурологічна модель); інші перекладацькі моделі. 



 

 

Реферування української газетної статті іноземною (французькою) мовою   

 

Реферування – процес створення коротких повідомлень про друкований твір (стаття, 

доповідь тощо), які дозволяють робити висновки про доцільність його докладнішого 

вивчення. При реферуванні враховується зміст твору, його призначення, цінність, 

направленість. 

Основні вимоги до реферування: 

1. Реферування повинно мати лаконічну, конкретну форму, але при цьому давати 

містку характеристику статті без побічної інформації. 

2. Обсяг не має перевищувати 500–600 знаків.  

3. В процесі реферування використовується загальновживана лексика. Якщо у назві є 

малозрозумілі слова, їх потрібно пояснити. Не рекомендується наводити цитати з тексту.  

4. Текст не повинен викривляти об'єктивну характеристику видання. 

Отже, реферування статті – це скорочений виклад змісту первинного документа з 

основними фактичними відомостями і висновками. Воно повинно мати повну змістову й 

частково формальну залежність від первинного документа. В результаті реферування 

семантичні особливості тексту оригіналу подаються в максимально ущільненому вигляді 

без інтерпретації чи критичних зауважень.  

 



 

 

Перелік питань до кваліфікаційного іспиту з основної іноземної мови для 4 курсу 035 

Філологія спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша - французька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

1. Les traductions de la Bible en français.  

2. Les traductions à la Renaissance en Italie et en France. 

3. Les traductions à l’époque classique (XVIIe e XVIIIe siècles) en France. 

4. Comment les correspondances lexicales interlinguistiques sont-elles réparties d`après le 

volume de l’information significative? 

5. L’adaptation de la traduction des textes de différents genres. 

6. Mentionnez deux types essentiels de correspondances lexicales interlinguistiques d’après 

le caractère de fonctionnement. 

7. Nommez les espèces de correspondances lexicales interlinguistiques résultant du procédé 

de traduction. 

8. Parlez de la théorie des correspondances lexicales dans la traduction avancée par 

J. Retzker. 

9. Parlez des types de correspondances lexicales interlinguistiques proposés par 

V.Vinogradov. 

10. Parlez du problème de la traduisibilité. 

11. Quels sont les cinq facteurs de différentiation des internationalismes? 

12. Quels sont les moyens de l`adaptation des noms propres dans les textes traduits? 

13. Précisez les différents types des mots désignant les réalia et parlez des procédés de leur 

traduction. 

14. Parlez de la notion des soi-disant « faux amis » du traducteur. 

15. Nommez les différents types de bilinguisme. 

16. Parlez des types de l’équivalence. 

17. Les registres de langue : définitions et situations d’emploi. 

18. Les tropes (métaphore, métonymie, synecdoque) : définitions,  exemples,  effets 

stylistiques. 

19. Les figures d’atténuation : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets et 

situations d’emploi. 

20. Les figures d’opposition : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets et 

situations d’emploi. 

21. Les voies d’enrichissement du lexique. 

22. Les séries lexicales en français et en ukrainien. 



 

 

23. La variation sociale du lexique français.  

24. La variation territoriale du lexique français.  

25. Les emprunts en français. Leur assimilation. 

 

Перелік додаткових питань до кваліфікаційного іспиту з основної іноземної мови для 

4 курсу 035 Філологія спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша - французька)» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

 

1. Donnez la définition de la notion du style dans la théorie de la traduction. 

2. La caractérisation et le style. 

3. La lexicologie en tant que science. Les types d’études lexicologiques.  

4. La variation temporelle du lexique français.  

5. Le calembour,  mots forgés et mots valises : définitions,  exemples,  effets et utilisation. 

6. Le problème de l’adéquation. 

7. Les figures d’amplification et et d’insistance : définitions, types, exemples, effets et 

situations d’emploi. 

8. Les liens de la lexicologie avec les autres branches de la linguistique  

9. Les métaplasmes par permutation et substitution : définitions,  exemples,  effets et 

utilisation. 

10. Les origines et les fondateurs de la stylistique française, les définitions de la stylistique 

linguistique et de la stylistique littéraire, la liaison de la stylistique aux autres disciplines 

linguistiques. 

11. Les traits particuliers de la composition des mots en français  

12. Les trois types des unités phraséologiques en français  

13. Les types de textes selon leurs enjeux : définitions, caractéristiques et situations 

d’emploi. 

14. Parlez des problèmes particulières de la traduction littéraire. 

15. Quels sont les composants informatifs du mot? 

 

Перелік авторів до до кваліфікаційного іспиту з основної іноземної мови для 4 курсу 

035 Філологія спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - французька)» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

 



 

 

1. Antoine de Saint-Exupéry. Terre des hommes  

2. André Maurois. Les fourmis. 

3. André Maurois. La cathédrale. 

4. Marcel Pagnol. Topaze 

5. Irène Nemirovsky. Le Bal 

6. François Mauriac. Thérèse Desqueyroux 

7. Stendhal Le Rouge et le noir (1830) 

8. Honoré de Balzac Eugénie Grandet (1834) 

9. Prosper Mérimée Carmen (1847) 

10. Gustave Flaubert Madame Bovary (1857) 

11. Victor Hugo Les Misérables (1862) 

12. Émile Zola Germinal (1885) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КРИТЕРІЇ  
оцінювання відповідей студентів  

факультету іноземних мов для атестації освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності  
035 Філологія спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад 
включно), перша - французька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

 

Критерії оцінювання відповідей на питання №1 (тестові завдання): 

Загальна кількість тестових завдань у білеті – 15. Студент отримує 1 бал за кожну вірну 
відповідь. Максимальна кількість балів – 15. 

 
Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання №2 (теоретичне): 

Бали Характеристика відповіді 

26-30 студент вичерпно висвітлює теоретичне питання; чітко і конкретно визначає 
головні моменти, логічно структурує відповідь; наводить адекватні різноманітні 
приклади; вживає адекватні лексико-граматичні структури; логічно 
обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; 

21-25 студент достатньо повно висвітлює теоретичне питання; правильно виокремлює 
головні моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні лексико-
граматичні структури; логічно і структурно правильно будує відповідь; проте 
відповідь має незначні неточності та помилки; 

16-20 студент неповно висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу на головних 
моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні 
лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує 
відповідь; відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;  

9-15 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; не акцентує увагу 
на головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає 
некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно 
будує відповідь; відповідь має деякі значні неточності та помилки;  

1-8 студент частково і недостатньо висвітлює теоретичне питання; викладає 
недостатній для висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює 
головні думки; не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні 
лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує 
відповідь; відповідь має велику кількість значних помилок. 

 
Критерії та параметри оцінювання відповідей  

на питання 3 (доперекладацький аналіз тексту): 
Бали Характеристика відповіді 

26-30 студент здійснює вичерпний доперекладацький аналіз автентичного 
художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно аналізує 
потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, 
граматичному, стилістичному рівнях; наводить адекватні приклади; вживає 



 

 

коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно 
правильно будує відповідь; 

21-25 студент здійснює достатньо повний доперекладацький аналіз автентичного 
художнього тексту; вірно інтерпретує зміст і деталі; чітко і конкретно аналізує 
потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, 
граматичному, стилістичному рівнях; наводить адекватні приклади; вживає 
коректні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно 
правильно будує відповідь; відповідь містить незначні неточності, огріхи та 
помилки; 

16-20 студент здійснює коректний, але з деякими недоліками/помилками 
доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; вірно інтерпретує 
зміст і деталі; чітко і конкретно аналізує потенційні проблеми перекладу на 
лексичному, лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; 
наводить адекватні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; 
логічно обґрунтовано і структурно правильно будує відповідь; відповідь містить 
деякі як незначні, так і значні неточності та помилки; 

9-15 студент здійснює частковий / з деякими недоліками доперекладацький аналіз 
автентичного художнього тексту; частково інтерпретує зміст і деталі; неповно 
аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, лексико-граматичному, 
граматичному, стилістичному рівнях; наводить не цілком адекватні приклади; 
вживає не цілком коректні лексико-граматичні структури; дещо нелогічно будує 
відповідь; відповідь містить деякі як незначні, так і значні неточності та 
помилки; 

1-8 студент здійснює поверховий / із значними огріхами й недоліками 
доперекладацький аналіз автентичного художнього тексту; частково інтерпретує 
зміст і деталі; неповно аналізує потенційні проблеми перекладу на лексичному, 
лексико-граматичному, граматичному, стилістичному рівнях; нелогічно 
структурує відповідь; наводить недостатню кількість прикладів або наводить 
нерелевантні/неправильно обрані приклади; вживає некоректні лексико-
граматичні структури; відповідь містить велику кількість значних помилок.  

Критерії та параметри оцінювання відповідей 

на питання 4 (реферування газетної статті): 

Бали Характеристика відповіді 

24-25 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і 
коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних 
деталях; вживає різноманітні коректні лексико-граматичні структури; допускає 
не більше 3 незначних мовних помилок та виправляє їх самостійно;  

21-23 студент здійснює адекватний переклад і реферування газетної статті; логічно і 
коректно узагальнює наведену у статті інформацію, наголошуючи на головних 
деталях; вживає коректні лексико-граматичні структури; допускає не більше 5 
незначних мовних помилок, які виправляє  самостійно; 

16-20 студент здійснює в загальному адекватний переклад і реферування газетної 
статті; логічно і коректно узагальнює наведену у статті інформацію, частково 
наголошуючи на головних деталях; вживає адекватні лексико-граматичні 
структури; допускає не більше 7 незначних мовних помилок, які виправляє  
самостійно, та 1-3 помилки, які виправили члени комісії;  

9-15 студент здійснює частково адекватний переклад і реферування газетної статті; 
частково узагальнює наведену у статті інформацію, не наголошуючи на 
головних деталях; вживає дещо некоректні лексико-граматичні структури; 



 

 

допускає 8-12 як незначних, так і значних мовних помилок, які виправляють 
переважно члени комісії; 

1-8 студент здійснює частково неадекватний із значними огріхами й недоліками 
переклад і реферування газетної статті; не узагальнює наведену у статті 
інформацію, не наголошує на головних деталях; вживає велику кількість 
некоректних лексико-граматичних структур; допускає 13-20 як незначних, так і 
значних мовних помилок, які виправляють члени комісії.  

 
За результатами оцінки відповідей виставляється оцінка відповідно до шкали оцінювання: 
 

За шкалою ECTS За національною системою За системою навчального 
закладу 

A 5 (відмінно) 90-100 

B 4 (добре) 80-89 

C 4 (добре) 70-79 

D 3 (задовільно) 60-69 

E 3 (задовільно) 50-59 

FX 2 (незадовільно) з 
можливістю перескласти 

35-49 

F 2 (незадовільно) з 
обов’язковим повторним 

курсом 

0-34 

 
  



 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
 

● Ознайомтеся з питаннями до іспиту, перегляньте конспекти лекцій з різних 

теоретичних дисциплін, опрацюйте рекомендовану літературу та додаткові джерела за 

темою; 

● Знайдіть відповіді на усі питання у конспектах з дисципліни; 

● Складіть і запишіть детальний план відповіді на кожне питання; 

● При цьому зорієнтуйтеся на те, що відповідь на теоретичне питання повинна 

відповідати таким характеристикам: релевантність представленого матеріалу; чіткість та 

конкретність викладу; точність формулювань; обґрунтованість та аргументованість; 

логічно побудована структура викладу; наведення достатньої кількості прикладів; 

відповідність мовним нормам (граматична й лексична коректність); 

● Вивчіть відповіді на питання; 

● Потренуйтесь робити доперекладацький аналіз художнього тексту та реферувати 

статтю; 

● Обов’язково відвідайте консультацію до державного іспиту. 
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Історія перекладу  
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во Моск. ун-та, 2007. – 544 с. 
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2006. – 592 с.  
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М.: URSS, 2019. 464 с. 
 
Порівняльна стилістика 
 
1. Драненко Г., Стефурак О. Практикум з порівняльної стилістики для студентів 
спеціальності “Французько-український переклад”. Чернівці, Чернівецький національний 
університет, 2021. 102 с. 
2. Драненко Г. Ф. Методичні поради для аналізу художнього тексту. Чернівці : Рута, 
2003. 102 с. 
3. Голотюк, О. В. Стилістика французької мови : навч. посіб. для студ.-філологів вищ. 
закл. освіти / Голотюк О. В. ; Херсон. держ. ун-т, Каф. романо-герм. мов. - Херсон : ХДУ, 
2013.  
4. Кость, Ганна. Стилістика французької мови = La stylistique française : навч. посіб для 
студентів фр. філології / Ганна Кость ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2017.  
5. Gardes-Tamine J., La stylistique, Paris, Colin, 1992. 
6. Peyroutet C., Style et rhétorique. Paris, Nathan, 1994.  
 
Порівняльна лексикологія  
 
1. Гак В. Г.Сопоставительная лексикология. — М.: Высш. шк., 1977. — 247 с. 
2. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. – Харків. 1977.—133с. 
3. Манакин М.В. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. 
4. Смущинська І.В. Французька лексикологія : [навч. посіб.]. – К. : Видав. дім Дмитра 
Бураго, 2015. 
5. Lehmann A., Martin-Berthet F. Introduction à la lexicologie. Sémantique et la 
morphologie. – P. : Nathan, 2000. 
6. Polická A. Initiation à la lexicologie française. – Brno : Masarikova univerzita, 2014. 
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1. Бабенко Є., Амеліна С., Білоус Н. Актуальні проблеми теорії і практики сучасного 
перекладу. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 470 с. 
2. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М.: URSS, 2020. 
288 с. 
3. Гудманян А.Г., Сітко А.В., Єнчева Г.Г. Основи перекладознавства. Вінниця: Нова 
книга, 2020. 352 с. 
4. Кириленко К.І. , Сухаревська В.І. Теорія і практика перекладу французької мови: 
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	8. Remplacez les mots en italiques : Un homme qui parle tout seul a toujours l�air ridicule.
	a) parlé
	b) en parlant
	c) parlant
	d) ayant parlé
	9. Choisissez la forme verbale convenable : Des provisions (acheter) dans ce magasin sont très bonnes.
	a) achetées
	b) achetant
	c) en achetant
	d) ayant acheté
	10. Choisissez la traduction correcte : Це була людина, яка нічого не знає.
	a) C�est une personne ne sachant rien.
	b) C�était une fille ne sachant rien.
	c) C�était une personne ne sachant rien.
	d) C�était une personne sachant tout.
	11. Quel verbe n'est pas conjugué au conditionnel présent ?
	a) il verrait
	b) tu courais
	c) je collerais
	d) vous acquerriez
	12. Choisissez la bonne réponse : Je vous � savoir, si j�avais retrouvé votre livre hier.
	a) aurai fait
	b) avais fait
	c) aurais fait
	c) ai fait
	13. Choisissez la bonne réponse : Sans que je les ... , ils arrivent chaque matin.
	a) attends
	b) attende
	c) attend
	d) attendre
	14. Choisissez la bonne réponse : C'est le plat que tu ... le mieux.
	a) réussis
	b) réussisse
	c) réussisses
	d) réussir
	15. Choisissez la bonne réponse : Hélène était la seule personne sur laquelle il ... compter.
	a) put
	b) pu
	c) pouvoir
	d) pût
	Компетентності, які має продемонструвати студент
	Історія перекладу
	У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: особливості перекладу античної епохи; специфіку перекладацької діяльності в Середньовіччі; характерні риси перекладу епохи Відродження; основні риси перекладацької думки в епоху Класицизму; особ...
	Підготовлений фахівець повинен вміти: охарактеризувати основні основні риси перекладацької думки різних епох; розкрити особливості перекладу в різних європейських країнах; описати чинники, що впливають на розвиток перекладацької думки; проаналізувати ...
	У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК):
	ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розв...
	ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання.
	ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
	ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
	ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної літератури, від давнини до сьогодення, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенд...
	Порівняльна стилістика
	Студент повинен знати знати: основні етапи історії дослідження стилю французької мови у французьких літературознавчій та мовознавчій науках; визначення основних ключових понять стилістики французької мови; визначення основних стилістичних фігур і троп...
	Підготовлений фахівець повинен вміти: перерахувати основні етапи історії дослідження стилю французької мови у французьких літературознавчій та мовознавчій науках; проілюструвати за допомогою літературного матеріалу досягнення досліджень стилю французь...
	У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК):
	ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання.
	ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
	ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
	ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
	ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
	ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди французької мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
	ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, літературних, соціокультурних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
	ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
	ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
	Порівняльна лексикологія
	В результаті вивчення дисципліни «Порівняльна лексикологія» підготовлений фахівець повинен знати: про місце лексикології в ряді інших теоретичних дисциплін, про лексикологію як розділ мовознавства; основні положення лексикології французької мови, що с...
	Підготовлений фахівець повинен вміти: аналізувати різні мовні явища: запозичення, синонімію, антонімію, стійкі словосполучення, образні порівняння тощо; класифікувати лексичні підсистеми сучасної французької мови у порівнянні з українською; аналізуват...
	У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК):
	ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання.
	ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
	ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
	ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
	ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди французької мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
	ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації, інтерпретації мовних, літературних, соціокультурних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
	ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
	Теорія перекладу
	Підготовлений фахівець повинен знати:  основні положення теорії перекладу, способи та прийоми перекладу; етапи перекладацької діяльності; міжмовні відповідники та особливості перекладацьких трансформацій в залежності від функціонального стилю тексту;...
	Підготовлений фахівець повинен вміти правильно формулювати основні теоретичні проблеми перекладознавства; розрізняти рівні, одиниці, види та типи перекладу; вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу;  робити адекватний переклад текстів...
	У термінах загальних (ЗК) та фахових компетентностей (ФК):
	ЗК 5. Здатність учитися й опановувати сучасні знання.
	ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
	ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
	ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
	ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
	ФК 10. Здатність здійснювати комплексний філологічний, доперекладацький та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
	ФК 13. Здатність ефективно виконувати свою професійну діяльність, використовуючи знання з теорії перекладу та суміжних теоретичних дисциплін (порівняльної лексикології, граматики й порівняльної стилістики вихідної та цільової мови), усвідомлюючи мовно...
	Програмні результати навчання (ПРН), які має продемонструвати студент
	ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
	ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем професійної перекладацької діяльності.
	ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології (перекладу) і підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
	ПН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови й літератури, що вивчаються, та вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
	ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди французької мови та її явищ у порівнянні з української мовою, описувати соціолінгвальну ситуацію.
	ПРН 10. Знати норми літературної української мови та іноземних мов, що вивчаються, а також вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
	ПРН 11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
	ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
	ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори художньої літератури, написані іноземними мовами, що вивчаються, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.
	ПРН 14. Використовувати іноземні мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, на...
	ПРН 15. Здійснювати комплексний філологічний, доперекладацький та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
	ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції перекладу, вміти застосовувати їх у професійній діяльності.
	ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення, використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
	ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі перекладу та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
	ПРН 20. Здійснювати фаховий письмовий та усний переклад.
	ПРН 21. Правильно визначати тип тексту оригіналу, його структуру й складові елементи, знати алгоритм переходу – перекладацькі стратегії та прийоми – від тексту оригіналу до тексту перекладу зі збереженням типологічних ознак, чітко слідувати стилістичн...
	ВИМОГИ
	до доперекладацького аналізу уривка з художнього прозового твору
	ХІХ-ХХІ ст
	Основні фахові компетентності, які має продемонструвати студент (з ОПП):
	Лінгвістичну – володіння літературною нормою іноземної мови, використання мовних засобів з різними комунікативно-прагматичними інтенціями (оповісти, описати, обґрунтувати тощо).
	Літературознавчу – знання літературних течій країни, мова якої вивчається;  уміння інтерпретації художніх творів та аналізу літературної творчості письменників країни, мова якої вивчається.
	Перекладознавчу – здатністю передавати (як в письмовій, так і в усній формі) спеціалізовану інформацію з однієї мови іншою, з урахуванням відмінностей між двома текстами, комунікативними ситуаціями та культурами
	Вимоги до доперекладацького аналізу тексту вихідної мови
	Доперекладацький аналіз — це багатоаспектний аналіз з метою виокремлення жанрових і стильових особливостей вихідного тексту, а також його лексичних, граматичних, стилістичних, прагматичних особливостей для подальшого визначення вибору перекладацької с...
	Етапи доперекладацького аналізу тексту вихідної мови:
	1. Екстралінгвістична характеристика вихідного тексту
	Студент повинен уміти:
	● визначити вихідні дані тексту (місце та час створення та джерело тексту);
	● визначити автора тексту оригіналу та реципієнта перекладу та охарактеризувати їх (колективний автор, адресат чи окрема особа, спеціаліст певної галузі чи журналіст та ін.);
	● визначити комунікативний намір автора та основну функцію тексту;
	● визначити тему тексту та проблематику, якій він присвячений (повідомлення тексту);
	● визначити мовленнєвий жанр та функціональний стиль тексту;
	● виокремити статичну структуру тексту (вступ, основна частина, висновки);
	● проаналізувати композицію мовленнєвого жанру в динаміці: розвиток основної теми та підтем (основної та додаткової інформації) по абзацах;
	● виокремити засоби логічного зв’язку для подачі основної та додаткової інформації.
	2. Лінгвістична характеристика вихідного тексту
	Студент повинен уміти здійснювати:
	● Лексичну характеристику: насиченість термінами, неологізмами, нестандартною або неконвеційною лексикою, архаїзмами, унікальними культурними реаліями.
	● Граматичну характеристику: синтаксичні особливості мовленнєвих структур; вживання пасивного стану тощо.
	● Стилістичну характеристику: насиченість різноманітними стилістичними зображувально-виразними засобами, види тропів.
	● Прагматичну характеристику: ступінь і специфіка очікуваного впливу на рецепієнта: інформаційний вплив; естетичний вплив; негативний вплив; позитивний вплив.
	3. Оптимальна модель перекладу*, перекладацькі стратегії та перекладацькі трансформації
	Студент повинен уміти обрати та обґрунтувати:
	● оптимальну модель перекладу,
	● перекладацькі стратегії,
	● перекладацькі трансформації,
	спрямовані на розв’язання локальних та глобальних проблем перекладу тексту задля досягнення певних перекладацьких цілей, а саме – створення тексту перекладу, еквівалентного в комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу.
	* перекладацькі моделі: умовно-лінгвістичні моделі (ситуативна, (денотативна), трансформаційна, семантична); умовно-психолінгвістичні моделі (інтерпретативна модель, дискурсивна і т. ін.); умовно-культурологічні моделі (соціолінгвокультурологічна моде...
	Реферування української газетної статті іноземною (французькою) мовою
	Реферування – процес створення коротких повідомлень про друкований твір (стаття, доповідь тощо), які дозволяють робити висновки про доцільність його докладнішого вивчення. При реферуванні враховується зміст твору, його призначення, цінність, направлен...
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	Отже, реферування статті – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Воно повинно мати повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа. В результаті реферування семантичні...
	Перелік питань до кваліфікаційного іспиту з основної іноземної мови для 4 курсу 035 Філологія спеціалізація 035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
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	7. Nommez les espèces de correspondances lexicales interlinguistiques résultant du procédé de traduction.
	8. Parlez de la théorie des correspondances lexicales dans la traduction avancée par J. Retzker.
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	МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
	● Ознайомтеся з питаннями до іспиту, перегляньте конспекти лекцій з різних теоретичних дисциплін, опрацюйте рекомендовану літературу та додаткові джерела за темою;
	● Знайдіть відповіді на усі питання у конспектах з дисципліни;
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	● При цьому зорієнтуйтеся на те, що відповідь на теоретичне питання повинна відповідати таким характеристикам: релевантність представленого матеріалу; чіткість та конкретність викладу; точність формулювань; обґрунтованість та аргументованість; логічно...
	● Вивчіть відповіді на питання;
	● Потренуйтесь робити доперекладацький аналіз художнього тексту та реферувати статтю;
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