
Зразок поточної контрольної роботи зі спецкурсу 

«Основи аудіовізуального перекладу»* 

 

Тест на множинний вибір 

 

1. Кінотекст визначають як: 

a) частину саундтреку фільму, яка містить мовлення персонажів; 

b) осмислену послідовність ланцюга різноманітних кадрів; 

c) спектр виразних засобів у кіномистецтві: кадр, монтаж, музичний супровід, шумові ефекти, 

крупний, далекий й панорамний плани, темп, міміка, жести, мовлення персонажів та диктора. 

2. Як називають перший етап роботи над сценарієм: 

a) step outline    

b) draft script 

c) synopsis 

d) treatment 

e) shooting script 

f) continuity script 

3. Назвіть другий етап роботи над кіносценарієм: 

a) літературний сценарій; 

b) літературна заявка; 

c) чернова версія сценарію; 

d) лібрето; 

e) пооб’єктний сценарій; 

f) робочий/режисерський сценарій. 

4. Назвіть третій етап роботи над кіносценарієм: 

a) літературний сценарій; 

b) літературна заявка; 

c) чернова версія сценарію; 

d) лібрето; 

e) пооб’єктний сценарій; 

f) робочий/режисерський сценарій. 

5. Знайдіть невірні відповіді. Пооб’єктний сценарій містить інформацію про: 

a) сюжет фільму у теперішньому часі; b) експозицію та діалоги; c) настройки та положення 

камери; d) погодні умови; e) точні деталі всього, що відбувається у кадрі. 

6. Джерелом кіномовлення служать лише … титри: 

a) проміжні; b) заголовні; c) заключні. 

7. Концепція культурного переносу з’явилася вперше у: 

a) Радянському Союзі; b) Франції; c) Іспанії; d) США. 

8. При перекладі культурно-специфічних одиниць для субтитрів частіше: 

a) культурні контексти культури-відправника заміщують на контексти, максимально близькі до 

культури реципієнта; 

b) культурні контексти культури-відправника зберігаються максимально близькими до культури-

джерела; 

c) надається пояснювальний культурологічний коментар. 

9. До дієгетичних елементів лінгвістичної системи кінофільму відносять: 

a) закадрове мовлення; 



b) мовлення персонажів; 

c) пісні, які персонажі виконують та чують самі; 

d) пісні, які звучать за кадром; 

 

10. Письмові тексти недієгетичної лінгвістичної системи кінофільму включають: 

a) начальні та кінцеві титри; 

b) інтертитри; 

c) вивіски, надписи; 

d) титри, що пояснюють час та місце дії; 

e) міжмовні субтитри; 

f) тексти листів у кадрі, на екранах TV, на моніторах. 

Тест для підсумкового контролю також є формалізованим тестом за принципом множинного 

вибору (кількість питань зазначена у робочій програмі) 

 


