
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра англійської філології  та перекладу 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«СУЧАСНІ ІКТ В ПЕРЕКЛАДІ» 
5 курс 

Спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: Переклад 

Освітній рівень: другий (магістерський) 

 

Форма проведення: комбінована (практичне завдання та усне опитування). 

Тривалість проведення: практичне завдання – 50 хвилин, усна частина – 10 хвилин. 

Максимальна кількість балів: 40 балів, з них: практичне завдання – 30 балів, усна частина – 10 балів. 

Критерії оцінювання: 
1. Практичне завдання передбачає виконання певної послідовності дій, спрямованих на вирішення проблеми, з 

використанням комп’ютера в межах відведеного часу. Вибір практичного завдання здійснюється комп’ютером. 

2. Усне опитування включає обґрунтування і коментування студентом власних рішень щодо вибору 

програмного забезпечення та способу розв’язання проблеми, поставленої у практичному завданні. 

 

Завдання Бали 

Практичне завдання  

Завдання виконане повністю в межах відведеного часу 30 

Завдання виконане повністю із затримкою в часі до 5 хвилин 28-29 

Завдання виконане повністю із затримкою в часі 6-10 хвилин 25-27 

Завдання виконане повністю із затримкою в часі понад 10 хвилин, обраний 

нераціональний спосіб вирішення проблеми, або завдання виконане на 90-99%1 

20-24 

Завдання виконане на 80-89% 16-19 

Завдання виконане на 70-79% 12-15 

Завдання виконане на 50-69% 8-11 

Завдання виконане менш, ніж на 50% 1-7 

Усне опитування  

Повне, зважене й аргументоване обґрунтування всіх власних рішень 10 

Зважене й аргументоване обґрунтування більшості власних рішень 9 

Переважно зважене й аргументоване обґрунтування більшості власних рішень, 

допускається 1-2 помилки у використанні термінології 

8 

Переважно зважене й аргументоване обґрунтування більшості власних рішень, 

допускається 3-4 помилки у використанні фахової термінології 

7 

Наявне обґрунтування більшості власних рішень, допускається 1-2 випадки 

відсутності аргументації в обґрунтуванні, 5-6 помилок у використанні 

термінології 

6 

Наявне обґрунтування близько половини власних рішень, допускається 3-4 

випадки відсутності аргументації в обґрунтуванні, 6-7 помилок у використанні 

термінології 

5 

Наявне обґрунтування близько половини власних рішень, допускається 8-9 

помилок у використанні термінології 

4 

Наявне обґрунтування 25-40% власних рішень, допускається наявність помилок 

у використанні термінології 

3 

Обґрунтування 10-25% власних рішень, наявність значної кількості помилок у 

використанні термінології 

2 

Обґрунтування до 10% власних рішень, наявність значної кількості помилок у 

використанні термінології 

1 

 

 

 

 

                                                           

1 Обсяг виконання завдання вимірюється з урахуванням кількості тексту, який не містить мовних та фактичних помилок, 

а також, у якому дотримані всі технічні вимоги. 



Орієнтовний перелік типів практичних завдань: 

 

1. Виконати переклад у середовищі різних програм, зберегти файл з перекладом у різних місцях у різних 

форматах. 

2. Переконвертувати звукову інформацію у текстову. 

3. Переконвертувати графічну інформацію у текстову. 

4. Здійснити редагування та форматування тексту. 

5. Знайти необхідну інформацію у тексті. 

6. Виконати переклад з використанням електронного словника. 

7. Виконати переклад з використанням програми машинного перекладу та здійснити його редагування. 

8. Виконати переклад з використанням технології пам’яті перекладів. 

 

 

   Екзаменатор:      ст. викл. Козачук А.М. 

 

   Завідувач кафедри:     доц. Якуба В.В. 

 

 


