
Екзаменаційна/залікова контрольна робота 

з курсу «Історія перекладу» 

 

 

1. Which illustrious translator summed up his method of translation in  these 

words, "...to offer (to the reader of a translation) not the same number (of words) 

but the same weight."]? 

\ 

a)Jacques Amyot 

\ 

b)Saint Jerome 

\ 

c) Cicero 

\ 

d)Etienne Dolet 

2. William Shakespeare integrated almost entire passages from the English 

translation of "Parallel Lives", by Plutarch. This translation is the work of  

\ 

a)Thomas Hoby. 

\ 

b) Thomas North. 

\ 

c) John Florio. 

\ 

d)Philemon Holland. 

\ 

.3.  By translating Milton's "Paradise Lost", Chateaubriand wanted to 

\ 

a)give French readers a taste of the English language and in doing so, he  

sometimes brutalized French syntax. 

\ 

b)render only the meaning of the difficult-to-translate work. 

\ 

c)imitate the translators of the 16th century. 

\ 

d)"get his feet wet" before writing "The Genius of Christianity"--for many  

writers, translation is a method for practicing and improving style. 

4..The author of 'Essay on the Principles of Translation' is 

\ 

a)George Campbell. 

\ 

b)George Chapman. 

\ 

c) Sir Thomas North. 

\ 



d) Alexander Fraser Tytler. 

\ 

5. Which of the following statements is FALSE?. The manifesto of the Pleiade 

authors, published during the French Renaissance, 

\ 

a)recommends the creation of a French literature inspired by the authors of the 

Ancient Times. 

\ 

b)denounces bad translations and bad translators. 

\ 

c)states the poetic art rules of a group of Greek poets by the same name that 

existed during the 3rd century B.C. 

\ 

d)is a collection of arguments promoting the French language. 

\ 

 

\6. What period in the history of translation does the following quotation 

refer to? "Throughout the entire history of translation in France, there has 

never been a period that aroused more interest in theory."  

\ 

a)the Enlightenment 

\ 

b)the 17th century 

\ 

c)the Renaissance 

\ 

d)the Middle Ages 

\ 

 

7.  Which of the following Arab works was NOT translated by Gerard of 

Cremona? 

\ 

a)"A Thousand And One Nights". 

\ 

b)"The Almagest", by Ptolemy. 

\ 

c)"The Canon", by Avicenna. 

\ 

d)"Algebra" and "Arithmetic", by al-Khumarizmi. 

\ 

8. During the 6th and 7th centuries, the scholars chased out of Byzantium 

after a religious schism (the nestorianism), and took refuge in Persia 

where they were warmly welcomed. There they translated Greek works into 

\ 

a)Arabic. 



\ 

b)Syriac. 

\ 

c)Hebrew. 

\ 

d)Aramaic. 

\ 

9/ The monk Xuan Zang (7 century) contributed to the spread of which religion in 

China? 

\ 

a)Hinduism 

\ 

b)Taoism. 

\ 

c)Budddism 

\ 

d)Sanskrit. 

\ 

10. The writing system invented by the missionary-translator Cyril in the  

ninth century is 

\ 

a)the Old Slavonic. 

\ 

b)the Glagolitic. 

\ 

c)the Gothic. 

\ 

d)the Cyrillic. 

\ 

 



Портрети 

Написати портрет перекладача 

Під “портретом” ми розуміємо завдання, які включатимуть наступні 

складові: релевантні біографічні відомості, історичний опис літературного, 

культурного, релігійного чи політичного контексту тієї доби, за якої цей 

перекладач жив; оцінка значення його перекладацького доробку; його 

концепція перекладу; уявлення про його творчий метод, якщо такі дані 

існують. Коротка хронологічна таблиця життя та творчості перекладача на 

тлі основний подій його доби. Використана література.  

• Обсяг 7-8 сторінок формату А4.  

• Завдання подається в електронному вигляді та у паперовому 

варіанті. 

Критерії оцінювання знань студентів 

• Оцінка “зараховано” ставиться, якщо студент захистив завдання для 

самостійної роботи і дав обґрунтовану відповідь на запитання, та 

позитивно написав тест за матеріалом лекцій.  

• Оцінка “не зараховано” ставиться, якщо студент не виконав одне із 

перелічених вище завдань. 
 

10. Критерії оцінювання:  

 

Оцінювання складається з трьох компонентів: (1) робота в семестрі (15 балів); (2) 

іспит/заліковий тест (60 балів); (3) портрет перекладача (індивідуальна дослідницька 

робота) – (25 балів) 

(1). Робота в семестрі. Студент отримує бали за письмовий дослідницький реферат (до 

25 балів) і відвідування лекцій (15). 

Відповіді на заліковому тесті/іспиті, що охоплює весь матеріал (б0 балів), даються на 

останньому занятті. 

Критерії оцінювання та бали: 

відповіді на іспиті/ заліковому тесті – кожна правильна відповідь один бал 

Реферат: повна відповідь на всі питання за запропонованим планом – 25 балів; 

 



Пропонуються наступні персоналії  
o Цицерон 

o Ієронім Стридонський 

o Боецій 

o Гунайн ібн Ісхак 

o Кумараджива 

o Герард Кремонський 

o Альфред Великий 

o Кирило та Мефодій 

o Ноткер Губастий 

o Джеффрі Чосер 

o Вільям Кекстон 

o Ніколай Оремський 

o Лоран де Прем’єрфе 

o Джон Флоріо 

o Хуан Луїс Вівес 

o Томас Норт 

o Томас Лінакер 

o Еразм Роттердамський 

o Жоашен дю Белле 

o Леонардо Бруні Аретіно 

o Мартін Лютер 

o Нікола Перро Д’Абланкур 

o Джон Драйден 

o П’єр-Данієль Юе 

o Александр Тайтлер 

o Александр Поуп 

o Максим Грек 

o Клемент Охридський 

o Ричард Френсіс Бартон 

o Шатобріан 

o брати Шлегелі 

o Шлайєрмахер 

o Еміль Літре 

o Валері Ларбо 

o Констанс Гарнетт 

o Ян Фу 

o Вільям Кері 

o Антуан Галлан 

o Бодмер та Брайтінгер 

o Мельхіор Чезаротті 

o Жак Аміо 

o Лукаш Гурніцький 

o Тредіаковський 

o В.А. Жуковський 

o Валерій Брюсов 

o М. Лозинський 

o М.Л. Гаспаров 



o Іван Кашкін 

o П. Куліш 

o Іван Франко 

o О.О. Потебня 

o М.Старицький 

o Леся Українка 

o А. Кримський 

o М. Зеров 

o О. Фінкель 

o М. Рильський 

o В. Державин 

o В. Підмогильний 

o Д. Загул 

o В. Мисик 

o Борис Тен 

o Г. Кочур 

o М. Лукаш 

o І. Стешенко 

o Р. Доценко 

o М. Орест 

o Є. Дроб’язко 

o Д. Паламарчук 

o Євген Попович 

o П. Ріттер 

o М. Драй-Хмара 

o Анатоль Перепадя 

o Юрко Покальчук 

o ваш власний вибір 
 

 


