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Пояснювальна записка

З

Комплексний державний екзамен з теорії та практики перекладу призначений 
для визначення загальних і спеціальних компетенцій фахівця-філолога, що визначають 
його підготовленість до вирішення професійних завдань, встановлених державним 
освітнім стандартом, сприяючих його стійкості на ринку праці.

До складання комплексного державного екзамену допускаються студенти, які 
пройшли повний курс навчання у відповідності до навчального плану університету.

Комплексний державний екзамен з теорії та практики перекладу передбачає 
перевірку комунікативної компетенції та професійної мовленнєвої та 
перекладацької компетенції студентів. П ередперекладацький та перекладацький 
аналіз англомовних текстів різних функціональних стилів націлений на виявлення 
навичок використання студентами теоретичних знань в процесі аналізу мовного 
матеріалу.

Під час відповіді на питання з основної мови студент повинен показати: знання: 
схеми передперекладацького та перекладацького аналізу офіційно-ділового та 
публіцистичного текстів; лексико-граматичних, лексичних та стилістичних засобів, що 
дозволяють аналізувати виконаний переклад тексту певного функціонального стилю; 
трансформації, що застосовуються при перекладі текстів різних жанрів; технік 
перекладу з аркуш та вимог до презентації усного перекладу, вміння: вільно, впевнено 
і правильно користуватися англійською мовою у професійних цілях; здійснювати 
багаторівневий перед- та перекладацький аналіз текстів різних жанрів; розпізнавати 
основні перекладознавчі поняття, оперувати концепціями та терміносистемою 
контрастивної лінгвістики, використовувати ці знання для створення стратегії усного й 
письмового перекладу.

Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра повинні продемонструвати такі 
компетентності:

а) загальні (ЗК):
ЗКОЗ. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК05. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК06. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК07.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; приймати обґрунтовані 
рішення в професійній діяльності.
ЗК08. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК09. Здатність спілкуватися іноземними мовами.
ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для 
вирішення завдань у практичних ситуаціях.
3K13. Здатність здійснювати навчально-дослідницьку та/або науково-дослідницьку 
діяльність на належному рівні.

б) спеціальні (СК):

СК 1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, в тому числі 
перекладацьких, напрямах і школах.
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СК 2 Здатність розуміти спеціальну термінологію в галузі освіти та вільно нею 
користуватися.
СК 7 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації 
для вирішення професійних завдань.
СК 8 Здатність розпізнавати основні перекладознавчі поняття, оперувати концепціями 
та терміносистемою контрастивної лінгвістики, використовувати ці знання для 
створення стратегії усного й письмового перекладу.
СК 9 Усвідомлення ролі емоційно-експресивних, логічних засобів мови для досягнення 
запланованого прагматичного результату.
СК 10 Здатність до самостійного оволодіння новими знаннями, критичного оцінювання 
набутого досвіду з позиції останніх досягнень методики філологічної науки, зокрема 
перекладознавства та перекладу, та соціальної практики.
СК 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.
СК 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.
СК 13 Вміння використовувати Інтернет-ресурси для збору та поширення 
міждисциплінарних знань у сфері теорії га практики перекладу, кваліфіковане 
узагальнення наукових даних, самостійна підготовка публікацій у вітчизняних та 
зарубіжних виданнях.

Програмні результати навчання (PH). Під час державного екзамену студенти 
повинні продемонструвати такі вміння та навички:
PH 8 Демонструвати вміння здійснювати передперекладацький аналіз тексту для 
визначення загальної стратегії перекладу залежно від мети перекладу, стилю, жанру, 
типу тексту та характеру адресата.
PH 9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 
поняття тощо) та прикладні аспекти перекладознавства.
PH 10 Збирати й систематизувати мовні, літературні факти, інтерпретувати й 
перекладати тексти різних стилів і жанрів.
PH 11 Демонструвати вміння проводити лінгвостилістичний та перекладознавчий 
аналіз різножанрових текстів (оригіналів і перекладів), досконале знання термінології 
перекладознавства.
PH 19 Демонструвати досконале володіння навичками письмового та усного 
перекладу, методологією, методикою та стратегіями, а також психологічними засадами 
перекладацької діяльності.

Структура та зміст екзаменаційного білету1

Комплексний державний екзамен проводиться на основі екзаменаційного білету. 
Список питань до державного іспиту затверджується на засіданні кафедри. Об'єм і зміст 
екзаменаційних білетів затверджується на засіданні Вченої ради факультету РГФ. 

Структура білету до комплексного державного екзамену:
1. Теоретичне питання з теорії та практики перекладу.

' Зразок екзаменаційного білету наведено у Додатку А
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2. Реферативний переклад тексту з англійської мови українською.
3. Передперекладацький аналіз, переклад з англійської мови українською та 

перекладацький аналіз текстів різних жанрів.
4. Переклад з аркушу з англійської мови українською.

Тематика матеріалів для реферативного перекладу, письмового перекладу та 
перекладу з аркушу:

1. Lifestyle.
2. International organizations.
3. Elections.
4. Monarchy
5. European Union.
6. International Terrorism.
7. Law and law-enforcement agencies
8. Business and Finance

Критерії оцінювання відповіді на комплексному державному іспиті

При складанні державного іспиту студент повинен продемонструвати:
а) знання основ теорії та практики перекладу;
б) володіння термінологічним апаратом сучасного перекладознавства та 

мовознавства:
в) володіння різними сучасними методами перекладацького аналізу текстового 

матеріалу і здатність використовувати їх для вирішення конкретних перекладознавчих 
завдань;

г) здатність до самостійного творчого мислення при інтерпретації мовного 
матеріалу:

Оцінка "відмінно" ставиться за умови, якщо:
• студент володіє всіма знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному списку 

загальних компетенцій:
• зміст відповіді викладений чітко, послідовно;
• відсутність фактичних помилок у реферативному, письмовому перекладі та при 

перекладі з аркушу;
• передперекладацький та перекладацький аналіз текстового матеріалу проведений 

безпомилково і із застосуванням сучасних методів перекладацьких досліджень.

Оцінка "добре" ставиться за умови, якщо:
• студент володіє знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному списку 

загальних компетенцій:
• зміст відповіді викладений в цілому послідовно;
• допущені деякі малозначні фактичні помилки у реферативному, письмовому 

перекладі та при перекладі з аркушу:
• передперекладацький та перекладацький аналіз текстового матеріалу проведений 

без істотних помилок і із застосуванням сучасних методів перекладацьких 
досліджень.

Оцінка "задовільно" ставиться за умови, якщо:
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• студент володіє не всіма знаннями і уміннями, перерахованими в наведеному 
списку загальних компетенцій:

• зміст відповіді викладений фрагментарно;
• допущені фактичні помилки у реферативному, письмовому перекладі та при 

перекладі з аркушу;
• передперекладацький та перекладацький аналіз матеріалу проведений з істотними 

помилками.

Оцінка "незадовільно" ставиться за умови, якщо
• студент не володіє знаннями і уміннями, перерахованими в списку загальних 

компетенцій;
• студент не може чітко викласти зміст відповіді;
• допущені істотні фактичні помилки у реферативному, письмовому перекладі та при 

перекладі з аркушу;
• передперекладацький та перекладацький аналіз текстового матеріалу не 

проведений.

Під час іспиту студент отримує оцінку від кожного члена комісії за 100-бальною 
шкалою за окремий вид екзаменаційних завдань. Підсумкова оцінка з іспиту це середнє 
арифметичне усіх оцінок, у разі відсутності відповіді, за яку студент отримав менше 60 
балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

9 0 -1 0 0 А відмінно

зараховано
85-89 В добре
75-84 С
70-74 D задовільно60-69 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 F
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

І

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика.—Санкт- Петербург, 2001.—
278 с.

2. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: 3 -  
е изд. -  М.: Изд -  во УРАО. 2002.-208 с.
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4. Карабан В.I., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний 
посібник -  довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: Нова книга, 2003. -  608с.

6. Латышев JI.K., Привоторов В.И. Структура и содержание подготовки переводчиков в 
языковом вузе: Учебно-методическое пособие. -  М.: НВИ -  Тезаурус, 2001. -  136 с.

7. Маркунін O.JL, Стукаленко В.О., Павлова Т.М. Практика письмового перекладу. 
Навчальний посібник для студентів IV курсу. Одеса. 2010. 30 с.

Режим доступу: https://drive.google.eom/file/d/lwOM-kAYY9bQiGHvLZXB_ tcBnv- 
1 PwefX/view?usp=sharing

8. Матузкова Е.П. Предпереводческий анализ письменного текста: Теория и практика. 
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, №22, 2011. С. 44-53.

Режим доступу :https://drive.google.com/file/d/1 f4NniBNuPHl OVWDilzl Yp-a9Lgyp-
ENn/view?usp=sharing

9. Матузкова Е.П. Перевод с английского: основы теории и практики: учебное пособие 
для студентов 3-4 курсов переводческих отделений и факультетов высших учебных зведений, 
Одесса, Изд-во КП ОГТ, 2018. 114 с. Режим доступу: 
https://drive.google.eom/file/d/l b7txboz5N0T90KiONLXZFvZoFWSmeQzI/view?usp=sharing

10. Матузкова О.П. Переводим на английский профессионально: Учебное пособие по 
основам теории и практики перевода, Одесса: Изд-во КП ОМД, 2017. 92 с. Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/lmy3fKnG69i8TWIytEnl8kzj34vvHdt7P/view?usp=sharing

11. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической 
теории перевода. -  М.: Р.Валент, 2006. -  240 с.

12. Корунець I.B. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -  
Вінниця: Нова книга, 2003. -  448с.

Додаткова

13. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для 
студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». -  Вінниця: Нова книга. 2013. -  
376 с.

14. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment. Council of Cultural Co-operation Education Committee. Modem Languages Division, 
Strasbourg. -  Cambridge: Cambridge University Press, 2001. -  260 p.

15. Daniel Gile. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. -  John 
Benjamins, 1999.

16. Roger T. Bell. Translation and Translating: Theory and Practice. -  London and New York: 
Longman, 1997. -  298 p.

https://drive.google.eom/file/d/lwOM-kAYY9bQiGHvLZXB_
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.eom/file/d/l
https://drive.google.com/file/d/lmy3fKnG69i8TWIytEnl8kzj34vvHdt7P/view?usp=sharing


Додаток А

Зразок екзаменаційного білету

Форма № Н-5.04
Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова 
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Напрям підготовки 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
Семестр VIII Державний іспит
Навчальна дисципліна Теорія та практика перекладу основної мови (англійська)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Теоретичне питання з теорії та практики перекладу.

2. Реферативний переклад тексту з англійської мови українською.

3. Передперекладацький аналіз, переклад з англійської мови українською та 

перекладацький аналіз текстів різних жанрів.

4. Переклад з аркушу з англійської мови українською.

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету романо-германської філології 
протокол № ____від " ______ " ____________20 р.

Голова Вченої ради_________ ____Голубенко Л.М.


