
Спецкурс (два тематичні блоки) 

Тест з дисципліни «Основи анотування та реферування» 

 

1. До первинних документів/матеріалів (першоджерел) відносять:  

А. каталоги  

Б. статті  

В. анотації  

Г. бібліографічні описи   

 

2. До вторинних документів/матеріалів відносять:  

А. реферати  

Б. матеріали конференцій та конгресів  

В. підручники  

Г. монографії  

 

3. Найбільш стислий, лаконічний вторинний документ, який дозволяє 

ідентифікувати першоджерело, це:  

А. реферат 

Б. каталог 

В. бібліографічний запис  

Г. конспект  

 

4. Сутність анотування та реферування полягає в:  

А. максимальному уточненні та доповненні тексту джерела інформації  

Б. максимально адекватному та еквівалентному перекладі змісту 

першоджерела  

В. максимально повному переказі змісту первинного документа  

Г. максимальному скороченні обсягу джерела інформації при збереженні 

його основного змісту  

 

5. Призначення анотацій та рефератів полягає в:  

А. детальному ознайомленні широкого кола читачів зі змістом 

першоджерела  

Б. наданні найсуттєвішої інформації про зміст первинного документа  

В. розповсюдженні інформації про авторів наукових досліджень  

Г. наданні роз’яснень про новітні науково-технічні досягнення   

 

6. Анотації, які містять основні відомості про тематику та проблематику 

першоджерела та вказують на його призначення для певної цільової 

аудиторії, називають:  

А. загальними 

Б. спеціалізованими   

В. оглядовими  

Г. рекомендаційними  



 

7. Анотації, які характеризують первинний документ лише в певних 

аспектах, що стануть корисними лише для вузького кола зацікавлених 

фахівців в галузі, називають:  

А. загальними  

Б. спеціалізованими  

В. оглядовими  

Г. рекомендаційними 

 

8. Анотації, які містять загальні відомості двох чи більше документів, 

називають:  

А. загальними  

Б. спеціалізованими  

В. оглядовими  

Г. рекомендаційними  

 

9. З викладених характеристик 1) точність інформації, 2) надійність 

інформації, 3) експресивність викладу, 4) емоційність викладу, 5) 

нейтральність викладу, 6) лаконічність викладу, – реферату властиві:  

А. 1, 2, 3, 4 

Б. 1, 2, 5, 6 

В. 3, 4, 5, 6 

Г. 1, 2, 3, 6  

 

10. Під повнотою реферату зазвичай мають на увазі:  

А. точний виклад сутності та змісту першоджерела  

Б. збереження обсягу першоджерела  

В. відображення деяких суттєвих питань першоджерела  

Г. виклад власного ставлення референта до тематики та проблематики 

першоджерела    

 

11. В залежності від методів згортання інформації реферати підрозділяють 

на:  

А. інформативні, індикативні, змішані  

Б. монографічні, оглядові, аналітичні  

В. загальні та спеціалізовані  

Г. реферати-екстракти, «перефразовані» та реферати-інтерпретації  

 

12. Реферат, який в узагальненому вигляді викладає всі основні положення 

оригіналу називають:  

А. інформативним 

Б. індикативним 

В. змішаним 

Г. спеціалізованим  



 

13. Реферування за використання формально-синтаксичного методу 

характеризується:  

А. майже дослівним перенесенням до тексту реферату інформаційних 

фрагментів першоджерела  

Б. семантичною та синтаксичною перебудовою ключових фрагментів 

першоджерела   

В. інтерпретаційною обробкою тексту першоджерела  

Г. широким вживанням абревіатур та скорочень у тексті реферату   

 

14. Логіко-смислові конектори – це 

А. лексичні одиниці, які містять ключове смислове навантаження тексту 

повідомлення    

Б. лексичні одиниці, які забезпечують міжфразові зв’язки в тексті 

повідомлення  

В. лексичні одиниці, які референт обов’язково має включити до тексту 

реферату   

Г. лексичні одиниці, які наділені великим ступенем експресивності  

 

15. Під час укладання реферату компресія первинного тексту здійснюється за 

рахунок:  

А. компресії другорядної інформації 

Б. відкидання фрагментів, що містять ключову інформацію 

В. відкидання фрагментів, які містять як ключову, так і другорядну 

інформацію  

Г. відкидання другорядної інформації   

 

 

Закінчить речення:  

1) Аналітико-синтетична обробка тексту – це …  

2) Бібліографічний запис – це …  

3) Анотація – це …  

4) Реферат – це …  

5) Основна відмінність анотації від реферату полягає в … 

  



«Основи англо-українського кіноперекладу» 

Група________ Прізвище,ім’я _______________________________ Дата______________ 

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. Знайдіть невірні твердження. Кіносценарій з художнім (драматичним) твором 

поєднують: 

a) форма – діалог та ремарки; зав’язка, кульмінація, розв’язка; 

b) реалістичне мовлення персонажів; 

c) версіонність; 

d) створення його штатним співробітником або людиною, що працює на контрактній основі; 

e) незавершеність; 

f) значна частина кіносценарію створюється професійним літератором; 

g) написання сценарію у певні строки. 

3. Як називають перший етап роботи над сценарієм: 

a) step outline    

b) draft script 

c) synopsis 

d) treatment 

e) shooting script 

f) continuity script 

4. Режисерський сценарій (останній етап) – це: 

a) step outline 

b) draft script 

c) synopsis 

d) treatment 

e) shooting script 

f) continuity script 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Джерелом кіномовлення служать лише … титри: 

a) проміжні; 

b) заголовні; 

c) заключні. 



9. Концепція культурного переносу з’явилася вперше у: 

a) Радянському Союзі; 

b) Франції; 

c) Іспанії; 

d) США. 

10. При перекладі культурно-специфічних одиниць 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. 

11. 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; 

12. 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. 

13. Знайдіть неправильну відповідь. Звернення залишають лише у таких випадках: 

a) якщо звертаються до однієї людини з двох присутніх; 

b) якщо персонажа окликають на вулиці; 

c) якщо персонаж з’являється вперше на екрані й необхідно познайомити глядачів із ним; 

d) якщо звертання неможливо уникнути. 

14. Знайдіть неправильну відповідь. Діалекти дозволено використовувати лише в разі: 

a) їх неодноразового використання у друкованих матеріалах 

b) якщо це фонетична або синтаксична транскрипція розмовної форми регіональних або 

соціальних діалектів; 

c) якщо можливий переклад сумішшю кількох діалектів або говірок цільової мови. 

 

15. Знайдіть невірні твердження. Переклад дитячого мовлення у мультфільмах 

відрізняється: 

a)низький тон голосу; 

b)смішна вимова; 

c)перебільшена інтонація; 

d)короткі твердження; 

e)значна кількість дієслів; 

f)значна кількість іменників та прикметників.  

16. Знайдіть невірне твердження. Основні засоби при перекладі мультфільмів, якими має 

оперувати фахівець: 

a)симпліфікація; 

b)генералізація; 

c)повторення; 

d)конкретизація; 

e)експлікація. 

17. Знайдіть невірне твердження. Найчастіш уживаними фігурами заміни у дитячих 

мультиплікаційних фільмах є: 

a)метафора; 

b)іронія; 

c)гіпербола; 



d)метонімія. 

18. Назвіть основні стандарти субтитрування у Європі (надати розгорнуту відповідь). 

19. Назвіть та розкрийте сутність вправ на розвиток операційного навику субтитрування 

(надати розгорнуту відповідь). 

20. Вправи на субтитрування для людей з вадами слуху (надати розгорнуту відповідь). 

 

 

 

 


