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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма комплексного екзамену з теорії та практики перекладу призначена для 

студентів, які закінчують Київський університет імені Бориса Грінченка за денною 

(стаціонарною) формою навчання зі спеціальності «Філологія», за спеціалізацією 

«Германські мови і література (Переклад включно)», освітня програма «Переклад». 

Комплексний  екзамен з теорії та практики перекладу (англійська мова) має на меті 

визначення готовності студентів-випускників здійснювати професійні функції перекладача 

з англійської мови на українську та з української на англійську. В межах цього екзамену 

перевіряється й оцінюється науково-теоретична та практична підготовка майбутніх 

магістрів з двостороннього перекладу, які передбачають сформованість комунікативних 

умінь та перекладацьких навичок, необхідних перекладачеві у його професійній діяльності.  

До складання комплексного  екзамену з теорії та практики перекладу допускаються 

студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та програм з курсу комунікативні 

стратегії першої іноземної мови, а також із курсу професійно орієнтованих дисциплін: 

сучасні наукові аспекти вичення перекладознавчих дисциплін, лінгвокультурологія, 

методологія і методика перекладознавчих досліджень, актуальні питання 

перекладознавства, соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу, жанрові теорії 

перекладу, семантико-стилістичні проблеми перекладу, методика викладання перекладу у 

вищій школі, історія перекладу, техніка перекладу, практичний курс перекладу, теорія 

мовної комунікації, література англомовних країн і переклад, основи перекладу та 

редагування художніх текстів, науково-технічний переклад, комунікативні стратегії першої 

іноземної мови. 

Комплексний екзамен проводиться іноземною мовою, що вивчається, та українською 

мовою. 

Для проведення комплексного екзамену організовується державна екзаменаційна 

комісія у складі голови та екзаменаторів (членів) комісії. Комісія створюється щорічно 

наказом ректора і діє протягом календарного року. 

 

1. ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ  

ЕКЗАМЕНІ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

  

Комплексний державний екзамен з теорії та практики перекладу (англійська мова) 

передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів комунікативної, соціокультурної 

та професійної компетенції, наявності у студентів знань з перекладу та вмінь реалізовувати 

ці знання в майбутній професійній діяльності. 

На державному екзамені студенти повинні продемонструвати: 

 знання актуальних проблем теорії мови та підходів до аналізу мовних явищ у процесі 

перекладу; 

 уміння визначати відповідні мовні явища, здійснювати їх систематизацію та 

інтерпретацію, виходячи із загальних закономірностей мови оригіналу та мови перекладу; 

 комунікативну компетенцію, тобто володіння способами формулювання думок 

відповідною мовою, способами реалізації мовної норми в різних видах мовленнєвої 

діяльності; 

 уміння та навички використовувати базовий словник в обсязі програмних вимог 

(близько 4500 лексичних одиниць) та вживати їх в усній і письмовій формі в рецептивних 

та продуктивних видах мовленнєвої діяльності; 

 володіння професійними перекладацькими вміннями: під час відтворення тексту-

оригіналу засобами іншої мови уникати буквалізмів та довільного перекладу, долати 

неперекладність певних граматичних категорій, конструкцій, слів-реалій, усталених 

словосполучень та ідіом; 

 здатність реалізувати здобуті знання, сформовані професійні навички та вміння під 

час перекладацької діяльності. 



 

2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 Комплексний екзамен складається з усної частини та відбувається відповідно до 

розкладу проведення державних екзаменів. Комплексний  екзамен з англійської мови та 

філологічних фахових дисциплін включає такі кваліфікаційні завдання: 

 

1. Розкриття теоретичного питання однієї з вивчених філологічних дисциплін 

(семантико-стилістичні проблеми перекладу, науково-технічний переклад, методика 

викладання перекладу у вищій школі ); 

2. Перекладацький аналіз запропонованого іншомовного автентичного тексту  певного 

жанру (публіцистичний, науково-технічний або художній); 

3. Переклад з аркушу англомовної статті соціально-політичної спрямованості на 

українську мову. 

 

Зміст і вимоги до завдань на комплексному екзамені 

Кваліфікаційні завдання: 

1. Розкриття теоретичного питання однієї з вивчених дисциплін (семантико-стилістичні 

проблеми перекладу, науково-технічний переклад, методика викладання перекладу у вищій 

школі). 

Теоретичні питання зазначені в білетах до державного екзамену. 

Час, що надається для підготовки першого завдання – 20 хвилин. 

 

Під час відповіді на перше питання студент повинен продемонструвати відповідний 

рівень володіння теоретичним матеріалом у межах семантико-стилістичні проблеми 

перекладу, науково-технічний переклад, методика викладання перекладу у вищій школі.  

 

Семантико-прагматичні проблеми перекладу: 

1. Лексичне значення слова та проблеми перекладу. 

2. Сполучуваність слів в англійській та українській мовах як проблема перекладу. 

3. Переклад ідіом та фразеологічних одиниць з англійської мови на українську. 

4. Роль контексту у перекладі полісемантичних слів з англійської мови на українську. 

5. Прагматичний потенціал висловлювання як проблема перекладу з англійської мови 

на українську. 

6. Види прагматичної адаптації, які застосовуються під час перекладу з англійської 

мови на українську. 

7. Прагматичні ознаки англійського медіа-тексту як перекладацька проблема. 

8. Переклад рекламних слоганів із застосуванням прийомів прагматичної адаптації 

різних видів. 

 

Галузевий переклад: 

1. Переклад термінології як основна проблема науково-технічного перекладу. 

2. Структурні характеристики наукового тексту як проблема перекладу. 

3. Граматичні особливості англійського наукового тексту та особливості їх перекладу 

українською мовою. 

4. Типи технічних текстів та їх переклад з англійської мови на українську. 

5. Особливості перекладу юридичних документів з англійської на українську. 

6. Типи юридичних документів та їх переклад з української мови на англійську. 

7. Переклад стандартизованої документації з української мови на англійську. 

 

Методика викладання перекладу у вищій школі: 

1. Викладання перекладу як окрема дисципліна з у рамках методики викладання у 

вищому навчальному закладі. 

2. Методи викладання письмового перекладу. 



3. Методи викладання усного перекладу. 

4. Методи навчання інформаційних технологій у перекладі. 

 

2. Ознайомлення із запропонованим іншомовним автентичним текстом  певного 

жанру (публіцистичний, науково-технічний або художній) та його перекладом 

українською мовою; виразне читання вказаного фрагмента тексту оригіналу; 

перекладацький коментар. 

 

Обсяг тексту-оригіналу та його відповідника українською мовою  

– 500 друкованих знаків (кожен). 

Час, що надається для підготовки другого завдання 

– 30 хвилин. 

 

Перекладацький коментар тексту передбачає виклад в стислій формі основних 

лінгвостилістичних особливостей запропонованого друкованого уривку тексту оригіналу 

та його україномовного перекладу, а саме: 

- визначення функціонального стилю та жанрової належності тексту оригіналу; 

- ідентифікацію у тексті оригіналу морфологічних, лексичних, семасіологічних 

виражальних засобів і стилістичних прийомів та визначення їхньої функції; 

- порівняльний аналіз текстів оригіналу та перекладу; 

- виявлення у тексті перекладу перекладацьких трансформацій та коментар щодо 

їхнього застосування. 

 

3. Переклад з аркушу англомовної статті соціально-політичної спрямованості 

українською мовою. 

 

Обсяг тексту – 600-700 знаків. 

Час, що надається для підготовки третього завдання – 5-10 хвилин. 

 

Переклад з аркушу передбачає відтворення англомовної статті засобами української 

мови зі збереженням її основного змісту. Під час виконання цього завдання студенти 

повинні продемонструвати знання лексичного матеріалу, набуті протягом вивчення таких 

модульних тем: 

1. Міжнародне право, дотримання прав людини: 

- структура законодавчої влади країни, мова якої вивчається; 

- структура законодавчої влади України; 

- моральні та правові цінності людства; 

- взаємозв’язок моралі та права. 

2. Міжнародні організації та їх роль у сучасному світі:  

- міжнародні контакти України; 

- роль міжнародних організацій у боротьбі з проявами агресії та тероризму. 

3. Економічні відносини у суспільстві: 

- глобалізація у сучасному світі; 

- банки та банківська система; 

- менеджмент та людські ресурси. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

При виставленні оцінки враховується змістовність та ґрунтовність всіх відповідей 

студента на питання екзаменаційного білету; мовна, комунікативна, лінгвокраїнознавча та 

перекладацька компетенція та рівень володіння основами теорії мови. Оцінювання усних 

відповідей здійснюється відповідно до вимог з конкретних питань екзаменаційного білету. 

 

КРИТЕРІЇ  

комплексної оцінки за результатами 

екзамену 

При виставленні підсумкової оцінки за державний екзамен усі складові питання 

вважаються рівноцінними. Кожен вид роботи оцінюється за шкалою ECTS («A», «B», «C», 

«D», «E», «F», «FX»). 

Кількість балів за державний екзамен обчислюється як середнє арифметичне з усіх 

отриманих балів.  

 

Підсумкова 

кількість 

балів 

(max – 100) 

Рейтинг  

ECTS 

Критерії оцінювання 

90-100 А студент, який продемонстрував всебічні, систематичні й 

глибокі знання програмового матеріалу, вільно володіє 

спеціальною термінологією, викладає матеріал 

послідовно, правильно застосовує теоретичні знання з усіх 

фахових дисциплін для розв’язання практичних завдань; 

уміє розробляти методику вирішення дослідницьких 

проблем, використовуючи при цьому новітні досягнення 

мовознавства і літературознавства;  

82-89 

 

В 

 

Відповідь демонструє всебічні, систематичні й глибокі 

знання програмового матеріалу, вільне володіння 

спеціальною термінологією, матеріал викладено 

послідовно, із застосованням теоретичних знань з різних 

дисциплін для розв’язання практичних завдань; 

припускається 1-2 неточності у викладенні матеріалу, які 

не призводять до помилкових висновків і рішень 

 

 

75-81 

 

 

С 

студент, який достатньо розкриває основний зміст 

теоретичних питань, володіє навичками лінгвістичного й 

літературознавчого аналізу, вміє теоретично обґрунтувати 

й застосувати набуті знання з мовознавства і 

літературознавства; правильно використовує професійну 

термінологію, не допускає у відповіді грубих помилок; 

можливі 3-4 неточності у використанні спеціальної 

термінології, несуттєві помилки у висновках, 

узагальненнях, які не спотворюють зміст відповіді 

66-74 Д 

 

студент, який в основному правильно відповідає на 

питання, але викладає матеріал неповно, не завжди 

послідовно; відчуває певні труднощі у застосуванні 

теоретичного матеріалу для виконання практичних 

завдань; помиляється в застосуванні професійної 

термінології 

 

60-65 

 

Е 

студент, який коротко, схематично, але в основному 

правильно відповідає на питання; викладає матеріал 

неповно, не завжди послідовно; відчуває певні труднощі у 



застосуванні теоретичного матеріалу для виконання 

практичних завдань; помиляється в застосуванні 

професійної термінології 

35-59 

 

FX студент, який не може розкрити основний зміст 

теоретичних питань, не володіє навичками застосування 

набутих знань для виконання практичних завдань; не 

володіє професійною термінологією; допускає грубі 

помилки в остаточних висновках 
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