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1. Опис державної атестації

Державна атестація здобувачів, що навчаються за ОП «Переклад з 
англійської мови та другої іноземної українською», здійснюється у вигляді 
кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації, кваліфікаційного екзамену з техніки 
перекладу з другої іноземної мови та захисту кваліфікаційної роботи 
(магістерського проекту).

2. Мета та завдання державної атестації

Мета державної атестації -  визначення рівня теоретичної та практичної 
підготовки випускників, їхнього вміння самостійно, обґрунтовано і творчо 
приймати професійні рішення з врахуванням отриманої теоретичної підготовки 
та з використанням вироблених практичних навичок.Основна мета обумовлює 
вирішення наступних завдань: виявлення рівня знань та вмінь здобувачів при 
виконанні різних видів перекладу; виявлення рівня науково-дослідницької 
підготовки при проведенні самостійного наукового дослідження за обраною 
темою.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей:

Загальні компетентності:
ЗК 1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 2 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел.
ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5 Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення.
ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креатввність).
Фахові компетентності:
ФК 7 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної 
спеціалізації для вирішення професійних завдань.
ФК 8 Здатність розпізнавати основні перекладознавчі поняття, оперувати 
концепціями та терміносистемою контрастивної лінгвістики, використовувати 
цізнання для створення стратегії усного й письмового перекладу.
ФК 9 Усвідомлення ролі емоційно-експресивних, логічних засобів мови для 
досягнення запланованого прагматичного результату.
ФК 11 Здатність до вільного володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності 
(аудіюванням, говорінням, читанням, письмом) як засобами спілкування і як 
засобами здійснення перекладацької діяльності в різних комунікативних 
ситуаціях;
досконале володіння всіма видами перекладу.



ФК 12 Здатність до спілкування іноземними мовами з іноземними колегами, 
виконання функції посередника між культурами народів країн, мова яких 
вивчалася, і культурою свого народу, володіння основами риторики та 
ораторського мистецтва.
Програмні результати навчання:
РН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для 
реалізаціїписьмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного 
йнаукового спілкування; презентувати результати досліджень державною 
таіноземною мовами.
РН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 
успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 
забезпеченняякості дослідження в перекладознавстві.
РН 6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 
техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 
організації успішної комунікації.
РН 7 Аналізувати, порівнювати і к іасифікувати різні напрями і школи 
влінгвістиці.
РН 8 Демонструвати вміння здійснювати передперекладацький аналіз тексту 
для визначення загальної стратегії перекладу залежно від мети перекладу,стилю, 
жанру, типу тексту та характеру адресата.
РН 9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи,основні 
поняття тощо) та прикладні аспекти перекладознавства.
РН 10 Збирати й систематизувати мовні, літературні факти, інтерпретувати й 
перекладати тексти різних стилів і жанрів.
РН 11 Демонструвати вміння проводити лінгвостилістичний та 
перекладознавчий аналіз різножанрових текстів (оригіналів і 
перекладів),досконале знання термінології перекладознавства.
РН 12 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й 
літературногоматеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням 
доцільнихметодологічних принципів, формулювати узагальнення на основі 
самостійноопрацьованих даних.
РН 13 Дотримуватися правил академічної доброчесності.
РН 15 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та 
жанрів.Здійснювати редагування перекладу (власного і чужого).
РН 16 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для 
аналізуконкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
РН17 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання зперекладознавства 
для розв’язання складних задач і проблем, що потребуєоновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної/недостатньоїінформації та суперечливих вимог. 
РН 18 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати 
дослідженнята/або інноваційні розробки в перекладознавстві.
РН 19 Демонструвати досконале володіння навичками письмового та 
усногоперекладу, методологією, методикою та стратегіями, а також 
психологічнимизасадами перекладацької діяльності.



РН 20 Демонструвати вільне володіння навичками з основних видівперекладу -  
усного (послідовного, синхронного) та письмового всіх жанрово-стильових 
різновидів текстів, в тому числі на основі сучасних комп'ютернихтехнологій.

На момент проведення атестаційного випробуванняздобувач повинен 
знати: основні техніки, стратегії та інструментарій усного та письмового 
перекладу вмовній парі «англійська-українська» та «друга іноземна мова- 
українська»; правила академічної доброчесності щодо написання дипломної 
магістерської роботи, основні перекладацькі напрями та студії, методи 
проведення наукового дослідження в иарині перекладознавства.

На момент проведення атестаційного випробуванняздобувач повинен 
вміти: протягом обмеженого часу здійснити передперекладацький та 
перекладацький аналіз тексту, визначивши домінанти перекладу; здійснювати 
письмовий переклад з перекладацьким аналізом, послідовний переклад, в тому 
числі, фіксуючи інформацію за допомогою перекладацького скоропису; 
здійснювати двосторонній переклад у мовній парі «англійська-українська»та 
«друга іноземна мова-українська».

3. Зміст підсумкової державної атестації:

І Т / і  •  і  •  •  і »  о  •  •  * • • •. Кваліфікаціинии екзамен зі спещалнацн
Передбачає розкриття двох теоретичних питань, перед- та перекладацький аналіз 
тексту та здійснення його письмового перекладу; виконання послідовного 
перекладу з використання перекладацьього скоропису та/або (в залежності від 
спеціалізації) фрагменту інтерв’ю.

2. Кваліфікаційний екзамен з техніки перекладу другої іноземної мови.

Передбачає розкриття двох теоретичних питань, перед- та перекладацький аналіз 
тексту та здійснення його письмового перекладу; переклад з аркушу та 
двосторонній переклад фрагменту інтерв’ю.

3. Захист кваліфікаційної роботи (магістерського проекту)

Об’єм дипломної магістерської роботи складає щонайменше 60 сторінок (без 
додатків), список бібліографічних джерел складається з щонайменше 80 
сучасних теоретичних джерел.

4. Структура навчальної дисципліни

Форма підсумкової 
•••атестації

Кількість кредитів
Денне відділення Заочне відділення

Кваліфікаційний екзамен зі 
спеціалізації

1,5 1,5



Кваліфікаційний екзамен згехніки 
перекладу другої іноземної мови

1 5 1,5

Захист кваліфікаційної роботи 
(магістерського проекту)

1.5 1,5

Усього 4,5 4,5

1. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації 

Спеціалізація усний переклад:

• теоретичні питання з теорії та практики перекладу (письмово);
• письмовий переклад текстів різних жанрів з перед- та перекладацьким 

аналізом (біля 1500 др. зн.);
• послідовний переклад з використанням універсального перекладацького 

скоропису (біля 600 др.зн.);
• двосторонній переклад інтерв’ю (біля 900 др.зн.).

Спеціалізація письмовий переклад:

• теоретичні питання з теорії та практики перекладу (письмово);
• письмовий переклад текстів різних жанрів з перед- та перекладацьким 

аналізом (біля 2000др. зн.);
• двосторонній переклад інтерв’ю (біля 700 др.зн.).

2.Кваліфікаційний екзамен з техніки перекладу другої іноземної мови.

• теоретичні питання з теорії та практики перекладу (письмово);
• письмовий переклад текстів різних жанрів з перед- та перекладацьким 

аналізом (біля 1200др. зн.);
• переклад з аркушу (біля 600 др.зн.);
• двосторонній переклад інтерв’ю (біля 800 др.зн.).

3. Захист кваліфікаційної роботи (магістерського проекту)

• Представлення результатів дослідження;
• Обговорення результатів дослідження: дискусія, відповіді на питання.

5. Теми семшарських занять

Семінарські заняття навчальним планом не передбачені.

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття навчальним планом не передбачені.

7. Теми лабораторних занять



Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені.

8. Самостійна робота

Самостійна робота навчальним планом не передбачена.

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання навчальним планом не передбачено.

10. Методи навчання

Робота з основною і додатковою літературою, аналіз текстів оригіналу і 
перекладу, дискусія, обговорення найскладніших і суперечливих питань, 
відповіді на питання.

11. Методи контролю

Максимальний бал, який може отримувати здобувач за кваліфікаційний екзамен 
зі спеціалізації -  100.

Здобувачі з спеціалізацією усний переклад отримують 10 балів за теоретичне 
питання, 20 -  за письмовий переклад тексту з аналізом, та по 35 балів за 
представлені види усного перекладу.

Здобувачі зі спеціалізацією письмовий переклад отримують 10 балів за 
теоретичне питання, 60 -  за письмовий переклад тексту з аналізом, та 30 балів за 
переклад інтерв’ю. 1

Максимальний бал, який може отримувати здобувач за кваліфікаційний екзамен 
з техніки перекладу другої іноземної мови -  100.

Здобувачі отримують 10 балів за теоретичне питання, 40 -  за письмовий 
переклад тексту з аналізом, та по 20 балів за переклад з аркушу та 30 -  за 
переклад інтерв’ю.

Максимальний бал, який може отримувати здобувач за представлення та захист 
своєї кваліфікаційної роботи (магістерського проекту), складає 100 балів, з яких 
80 балів присуджується за вагомість висновків, доцільність використаних 
методів дослідження, сучасність матеріалу дослідження тощо; 10 балів -  за 
дотримання технічних вимог до написання дослідницької роботи такого рівня; 
10 балів -  за повноту відповідей на питання, що були поставлені під час дискусії.

12. Завдання для підсумкового контролю

Окреме проведення підсумкового контролю не передбачено.

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для денної форми



1. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації

Спеціалізація усний переклад:
Теор.
питання

Письмовий 
перекл. з аналізом

Послідовний 
перекл. з УЛС

Двосторонній 
переклад (інтерв’ю)

Усього

10 20 35 35 100

Спеціалізація письмовий переклад:
Теор.
питання

Письмовий 
перекл. з аналізом

Двосторонній 
переклад (інтерв’ю)

Усього

10 60 30 100

2. Кваліфікаційний екзамен з техніки перекладу другої іноземної
мови.

Теор.
питання

Письмовий 
перекл. з аналізом

Перекладі; з 
аркушу

Двосторонній 
переклад (інтерв’ю)

Усього

10 40 20 ЗО 100

3. Захист кваліфікаційної робот \ (магістерського проекту)
Вагомість висновків тощо Відповіді на питання Дотримання техн. вимог Усього

80 10 10 100

Для заочної форми

1. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації

Спеціалізація усний переклад:

Теор.
питання

Письмовий 
перекл. з аналізом

Послідовний 
перекл. з УПС

Двосторонній 
переклад (інтерв’ю)

Усього

10 20 35 * 35 100

Спеціалізація письмовий переклад:

Теор.
питання

Письмовий 
перекл. з аналізом

Двосторонній 
переклад (інтерв’ю)

Усього

10 60 30 100

2. Кваліфікаційний екзамен з техніки перекладу другої іноземної
мови.

Теор. Письмовий Переклад; з Двосторонній Усього
питання перекл. з аналізом аркушу переклад (інтерв’ю)



10 40 20 ЗО 100

3. Захист кваліфікаційної роботи (магістерського проекту)
Вагомість висновків тощо Відповіді на питання Дотримання техн. вимог Усього

80 10 10 100

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою

для іспиту та диференційного 
заліку

Для заліку

90-100 А Відмінно

зараховано

82-89 В
Добре74-81 С

64-73 Б
Задовільно60-63 Е

35-59 РХ незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання
0-34 Р незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни
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