
Варіант 1 

1. Перекладацький прийом компенсації передбачає: 

(а) збільшення кількості елементів при перекладів; 

(b) зменшення кількості елементів при перекладі; 

(с) заміну прямих еквівалентів непрямими; 

(d) заміну порядку розташування елементів. 

2. Переклад відрізняється від інших видів міжмовної комунікації (анотація, реферат, 

переказ): 

(а) формою передачі інформації; (b) ступенем повноти передачі інформації; (с) рівнем 

адекватності; (d) орієнтацією на різні групи реципієнтів. 

3. Який чинник перекладу є об’єктивним? 

(а) функціональна спрямованість тексту; (b) умови перекладу; (с) особливості мови 

оригіналу і мови перекладу; (d) особливості учасників перекладацького процесу. 

4. Який з типів інформації НЕ належить до рівня структури висловлювання? 

(a) інформація про тип речення; 

(b) інформація про порядок розташування елементів речення; 

(c) інформація про стійкі сполучення одиниць; 

(d) інформація про стилістичне забарвлення елементів речення. 

5. Головна відміна художнього перекладу від інформативного полягає у: 

(a) творчому характері діяльності перекладача; 

(b) необхідності досягнути художньо-естетичного впливу на реципієнта; 

(c) необхідності перекладати мовні явища, що є порушенням мовної норми; 

(d) практично повній відсутності термінологічних одиниць. 

6. Яка з теоретичних моделей перекладу носить найбільш узагальнений характер: 

(а) теорія рівнів еквівалентності; (b)трансформаційна теорія; (c) семантична теорія; (d) 

ситуативно-денотативна теорія. 

7. Яке з тверджень є вірним по відношенню до ситуативно-денотативної моделі 

перекладу: 

(a) вона пояснює проблему вибору лексичних еквівалентів на основі спільності набору 

елементарних змістів; 

(b) вона вирішує проблему передачі асоціативно-образних характеристик при перекладі; 

(c) вона пояснює роль категорії мети комунікації при перекладі; 

(d) вона пояснює особливості перекладу у випадках, коли необхідно звертання до 

навколишньої дійсності. 

8. Яка з сем є комунікативно НЕ релевантною при перекладі англійською мовою речення 

“Учень увійшов до класу”? 

(a) той, хто навчається (не навчає); 

(b) той, хто навчається у школі (не у ВНЗ); 

(c) чоловічий рід (не учениця); 

(d) одна особа (не учні). 

9. Як співвідносяться поняття перекладацької адекватності та еквівалентності: 

(a) адекватність – синонім структурно-семантичної еквівалентності; 

(b) адекватність та еквівалентність – тотожні поняття, які позначають одне й те саме 

явище; 

(c) адекватність та еквівалентність – несумісні поняття, які не можна порівняти; 

(d) адекватність – синонім комунікативно-функціональної еквівалентності. 

 

10. Який з чинників більш за все обумовив виникнення та розвиток суперечки щодо 

можливості перекладу: 

(a) розвиток романтичної поезії; (b) ідеалістичні тенденцій у філософії та літературі; (c) 

розвиток лінгвістичної теорії Гумбольдта; (d) війни Наполеона. 
 


