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1. Мета і завдання атестаційного іспиту з практикуму перекладу  

 

Здобувачі ОС „Магістр” повинні володіти орфоепічною, лексичною та 

граматичною нормами англійської мови, вміти правильно реалізовувати ці норми в 

процесі перекладу, володіти навичками та вміннями, необхідними для роботи 

перекладача, зокрема, перекладацькими трансформаціями для досягнення 

адекватного перекладу.  

Атестаційний екзамен з практикуму перекладу з англійської на українську мову та 

з української мови на англійську має на меті перевірку і оцінку мовної, мовленнєвої, 

та перекладацької компетенцій студентів.  

 

2. Загальні компетентності 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність працювати в команді та автономно. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність проведення досліджень на належному рівні 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1) Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах. 

2) Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях 

розвитку вітчизняного і світового літературознавства. 

3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

4) Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / 

мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів. 
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5) Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філологи, 

презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної 

власності на результати досліджень та інновацій. 

6) Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації 

для вирішення професійних завдань. 

7) Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

філологічних досліджень. 

8) Здатність швидко знайти інформацію, необхідну для вирішення перекладацьких 

завдань; володіння теоретичними знаннями з питань методології наукових 

досліджень, володіння навичками постановки наукових задач і їх вирішення на 

теоретичному і емпіричному рівнях; вміння організовувати власну дослідницьку 

діяльність і провести пошук публікацій з теми досліджень. 

 

4. Результати навчання 

1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення. 

2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною 

мовами. 

3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в конкретний філологічній галузі. 

4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно-

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. 
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7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в 

лінгвістиці. 

8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства. 

9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 

поняття тощо) та прикладі аспектів обраної філологічної спеціалізації. 

10. Збирати систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, 

інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної 

спеціалізації). 

11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних 

методологічних принців, формулювати узагальнення на основі самостійно 

опрацьованих даних.  

12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.  

13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних 

питань, власну точку зору на них та їх обґрунтування як фахівцям, так і широкому 

загалу, зокрема особам, які навчаються.  

15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного матеріалу.  

16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної 

галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог.  

17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або 

інноваційні розробки в галузі перекладознавства.  
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6. Структура та зміст атестаційного іспиту 

 

Структура та зміст атестаційного екзамену з практикуму перекладу 

Час на підготовку –  1 година. 

      Перше завдання складається з письмового перекладу тексту з української мови 

на англійську за вищезазначеними темами. 

Друге завдання – письмовий переклад тексту з  англійської  мови на українську 

за вищезазначеними темами.  

Третє завдання — усна відповідь за темами, передбаченими робочою програмою з 

«Практикуму перекладу» для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» ОС 

«Магістр»: 

 

Тема 1. European Union – Ukraine summit: deepening cooperation 

Тема 2. NATO – Ukraine cooperation 

Тема 3. About UN in Ukraine 

Тема 4. Ukraine - UNESCO cooperation 

Тема 5. Ukraine - WHO cooperation 

Тема 6. Ukraine – monetary fund cooperation 

Тема 7. Anti-competitive practices 

Тема 8. Monetary policy 

Тема 9. Ukraine – Canada cooperation 

Тема 10. Ukraine – Asia Pacific cooperation 

Тема 11. Ukraine – Greece cooperation 

 

Четверте теоретичне завдання – надати пояснення певній перекладацькій 

трансформації та надати приклад  
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7. Структура екзаменаційного білету 

 

Перше питання – письмовий переклад тексту з української мови на 

англійську  

Друге питання – письмовий переклад тексту з  англійської  мови на українську 

  Третє питання – відповідь за темою  

Четверте теоретичне питання –  дефініція перекладацької трансформації та 

приклад 

 

Зразок екзаменаційного білету 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 0  

 

1. Translate into English the following passage: 

За Угодою про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та 

Державним комітетом КНР у справах освіти 14 навчальних закладів України 

здійснюють прямі контакти з 36 китайськими вищими навчальними закладами. 

Одним із реальних проектів двостороннього співробітництва стало 

започаткування науково-технічних проектів та їх освоєння, впровадження у 

виробництво і подальший вихід на китайський, український та інші ринки; 

створення спільних підприємств з реалізації високотехнологічної продукції; 

рекламно-інформаційна, кадрова і маркетингова підтримка спільних науково-

технічних проектів. Значного розвитку набули двосторонні зв'язки між Україною 

і КНР у гуманітарній та культурній галузях. У жовтні 1993 р. підписано 

міжурядову Угоду про культурне співробітництво.  

 

2. Translate into Ukrainian the following passage: 

The Parties reaffirmed their joint strategic interest in energy co-operation and 

reconfirmed that the energy security needs of the EU and Ukraine are intrinsically linked. 

The Parties welcomed the commitment of Ukraine to progress in the reforms of the gas 

sector and to establish efficient financial mechanisms for the modernisation of the gas 
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transit system of Ukraine. In this context, the Parties welcome the forthcoming 

conference on the modernization of the gas transportation system of Ukraine. 

They also welcomed the significant progress achieved in implementing the priorities 

of the EU-Ukraine Memorandum of Understanding on co-operation in the field of energy 

of 1 December 2005, as reflected in the 3rd progress report presented to the Summit. 

They agreed to continue co-operation with the aim of advancing Ukrainian energy sector 

reform and of ensuring safe, reliable and transparent energy transit through Ukraine. 

The leaders welcomed progress made on Ukraine’s integration into the EU’s energy 

system, in particular the imminent start of negotiations regarding Ukraine’s accession to 

the Energy Community Treaty and the preparatory studies concerning the synchronous 

interconnection of the Ukrainian electricity network with that of the Union for the 

Coordination of the Transmission of Electricity. They also welcomed the continuing 

good progress on nuclear safety cooperation.   

 

3. Deliver a speech on the topic «Ukraine – Greece cooperation»  

 

 

4. Give the definition to modulation as translation transformation and illustrate it 

with example  
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8. Критерії оцінювання атестаційного екзамену з практикуму 

перекладу 

 

Шкала оцінювання дорівнює 100 балів. Згідно цієї шкали студенти, що 

складають державний екзамен та набирають від 0 до 59 балів демонструють 

низький рівень володіння предметом; від 60 до 73 – нижче середнього, від 74 до 

81 – середній, від 82 до 89 – вище середнього, від 90 до 100 – високий рівень 

володіння предметом. 

A (відмінно) – 90-100 балів; 

B (добре) – 82-89 балів; 

C (добре) – 74-81 бал; 

D (задовільно) – 64-73 бали; 

E (задовільно) – 60-63 бали. 

 

№ з/п Критерії оцінювання Бали 

1. Письмовий переклад тексту  з  української мови на 

англійську оцінюється наступним чином: 

- 20 балів: 5 - володіння англійською лексикою за 

виучуваними темами; 5 - адекватність перекладу з 

використанням перекладацьких засобів та 

трансформацій; 

-10 балів – 2 - загально-лінгвістична компетентність: 

2 - правопис, 2 - вживання часу, способу дієслова, 4 -

адекватність синтаксичних структур, тощо. 

 

30 

2. Письмовий переклад тексту з  англійської  мови на 

українську оцінюється наступним чином: 

- 20 балів: 10 - адекватність перекладу з використанням 

перекладацьких засобів та трансформацій;  

- 10 балів: 2 -  загально-лінгвістична компетентність: 2 - 

правопис, 2 - вживання часу, способу дієслова, 4 - 

адекватність синтаксичних структур, тощо. 

30 
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3. Відповідь за темою оцінюється наступним чином: 

- 5 балів – володіння лексикою за темою; 

- 5 балів – правильне граматичне оформлення; 

- 5 балів – правильне стилістичне оформлення; 

- 5 балів – повнота розкриття теми; 

- 10 балів – відповіді на запитання. 

30 

4. Дефініція перекладацької трансформації – 5 балів   

Приклад з поясненнями – 5 балів  

10 

Усього  100 
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