


Пояснювальна записка
Співбесіда   проводиться   в   усній   формі.   Хід   співбесіди

відображається   в   листі усної відповіді, де відображається повнота та
правильність  відповідей.  Співбесіда  передбачає:  запитання,  які  дають
змогу  виявити  інтереси  абітурієнта  до  обраної  спеціальності,  його
обізнаність  в  філологічній  літературі,  стиль  спілкування,  грамотність
мовлення та інше.

Критерії оцінювання:
«Рекомендований  до  зарахування»:  абітурієнт  виявив  глибину

знань  та  стійкий  інтерес  до  перекладацької  діяльності,  показав
мистецьке володіння словом, уміння обґрунтовувати, чітко формулювати
та точно, доступно, грамотно передавати  власні думки; виявив багатство
уявлень про професію перекладача.

«Не рекомендований до зарахування»: за умови , коли абітурієнт
не зміг відповісти на поставлені питання, демонструє суто поверхове та
формальне  знайомство  з  філологією,  логіка  викладання  відповідей  і
послідовність відсутня; допускає значні мовленнєві помилки.

Питання для співбесіди 
Питання щодо мотивації вибору професії

 Чим для вас є привабливою професія перекладача?
 Як відбулося усвідомлення того, що хочете займатися саме 

перекладацькою діяльністю?
 Чим обумовлений ваш вибір саме цього Університету?
 Якими, на ваш погляд, особистісними якостями повинен бути 

наділений професійний перекладач?
 Які, на ваш погляд, професійні уміння необхідні для роботи перекладача?
 Як ви вважаєте, чи існують протипоказання для роботи перекладачем?
 Чи подобається вам спілкуватися з людьми? Чому?
 Чи легко ви встановлюєте контакт з незнайомими людьми? Які якості 

вам допомагають у цьому?
 Коротко опишіть бачення себе через п'ять років.
 Чи є у вас головні цілі в житті, до досягнення яких ви прагнете?
 Щоб ви хотіли в собі виховати?
 Як ви розумієте поняття "вміння вчитися"
 Складіть портрет ідеального, на вашу думку, перекладача.
 На вашу думку, в чому полягають основні завдання перекладача?
 Які саме аспекти перекладацької теорії і практики цікавлять вас 

найбільше?

Загально наукові міркування з філології та перекладознавства

 Яку роль відіграє переклад в сучасному житті?



 Чим зумовлена потреба в спілкуванні між людьми?
 Які англомовні країни ви знаєте?
 Якими є умови ефективності спілкування між представниками різних 

культур?
 Які види перекладу вам відомі?
 В яких сферах працюють перекладачі в наш час?
 Кого з українських перекладачів ви знаєте?
 Які зарубіжні перекладачі вам відомі?
 Назвіть видатних письменників англомовних країн.
 Яких видатних політичних діячів США ви знаєте?
 Назвіть політичних діячів Великої Британії.
 Політичний устрій США та Великої Британії (політичні партії).

 Якими словниками ви користуєтеся при вивченні англійської мови?

Питання для співбесіди практичного спрямування, пов’язані з 
перекладом

Перекладіть з української на англійську
 Кого ви чекаєте?  - Я чекаю свого товариша. – Ви давно чекаєте? – Так, 

чекаю його вже годину.
 Сергій навчається у лінгвістичному університеті. Він навчається там вже 2

роки. Вечорами він часто ходить до бібліотеки. Вчора по дорозі у 
бібліотеку він зустрів  свого шкільного товариша Олега, якого не бачив 
відтоді, як закінчив школу.

 Петро сказав Миколі, що його батько хворів влітку.
 Мій товариш сказав, що не прийде до мене завтра, оскільки він буде 

робити доповідь о 5 годині.
 Відомо, що в ніч вчинення злочину вас бачили у місті.
 Якби Брюс знався на картинах, він зміг би оцінити смак пані Смоук.
 Якби машина не їхала з такою швидкістю, нещасного випадку б не було.
  Насправді, він не був би такий засмучений, якби йому  було потрібно 

відмовитися від спроби залицятися до Дороті.
 Коли б він не був таким начитаним, він не зміг би відповісти на всі ваші 

запитання.
 Це був мільйонний відвідувач і він отримав подарунок.
 Не може бути, щоб Йен переплив річку в цьому місці! Тут вона така 

широка.
 Безіл шукав по кишенях, але не зміг знайти квитка. Він, напевно, залишив 

його вдома.
 Відомо, що спектаклями Романа Віктюка захоплюється весь світ.
 Кажуть, що ця церква була збудована 700 років тому.



Перекладіть з англійської мови на українську
 The best  present I got on my 16th birthday was the chance to play the 

National Lottery.
 The British eat over thirty million hamburgers each year.
 The bad weather has spoiled my holiday plans.
 Do they always pay their workers on time?
 You should wash those walls  before you paint them.
 The Duffys had been flying their two-seater plane over the Amazon when 

they started  having engine trouble.
 The famous English painter Gainsborough was passionately fond of music  

and he filled his house with all kinds of musical instruments, which he could
play rather well.

 Nestor is often called ‘the chronicler’, but to call him a writer and a historian
would be more correct. 

 The summer holidays are approaching and you and your family just can’t 
decide where to go.

 For those who don’t fancy sunbathing or watersports, the surrounding 
countryside has lots to offer.

 Ottawa is the capital city of Canada. It is situated on the Ottawa River.
 Today Ottawa is an industrial and commercial centre of Canada.
 It happened while Harris  and his wife were riding through Holland during 

their holidays.
 He decided to show his wife how fast he could go.
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