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Загальні відомості 

 

Кваліфікаційною роботою може бути не тільки дослідницька робота, але й 

практичне виконання фахового проекту, який обов’язково супроводжується 

професійним коментарем та виноситься на захист. Студент може самостійно 

обрати текст будь якої форми / стилю, обсягом 4 000 – 5 000 слів для перекладу. 

Обраний текст повинен бути оригінальним та перекладатися вперше. Для 

перекладу рекомендуються тексти різних жанрів та стилів. 

 

Мета перекладацького проекту полягає в інтегруванні мовної та 

перекладацької підготовки для вирішення конкретних завдань наближених до 

практичної професійної перекладацької діяльності; засвоєнні та систематизації 

теоретичних знань, а також формуванні необхідних практичних навичок і вмінь 

для удосконалення професійної компетенції майбутніх перекладачів.  

Виконання перекладацького проекту дозволяє студентам системно 

демонструвати не тільки рівень володіння теоретичними знаннями з фахових 

дисциплін та рівень сформованості професійної перекладацької компетенції, але й 

проявити навички та уміння проведення практичного дослідження  такого зразка. 

У процесі виконання перекладацького проекту студенти на практиці знайомляться 

з основними етапами і принципами організації та методикою проведення 

практичного дослідження, з правилами узагальнення та оформлення результатів.  

 

Мова написання бакалаврського проекту 

 

Бакалаврський проект з англійської філології або перекладознавства 

виконується письмово та захищається усно англійською мовою. Виклад тексту 

роботи ведеться академічним стилем. 

Мова оригіналу та перекладу обирається дослідником і погоджується із 

науковим радником, допускаються мовні пари «англійська – українська» та 

«українська – англійська». Перекладацький коментар пишеться мовою фаху. 

 

 

Правила оформлення бакалаврського проекту 

 

Обсяг бакалаврської роботи складає 4 000 - 5 500 слів. З них орієнтовно 4 

000 слів власне перекладу, та 1 000 - 1 500 слів перекладацького коментаря. 

До загального обсягу роботи не входять список використаних джерел, 

таблиці, рисунки та додатки. Всі сторінки зазначених елементів підлягають 

нумерації на загальних засадах. 

 

Робота подається у форматі Word, шрифт Times New Roman, розмір 12, 

міжрядковий інтервал 1. Поля: 2,5 см; відступ перед та після абзацу – 0 (нуль); 



відступ абзацу – 1,25 см. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або 

багаторазовими пробілами. 
 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знака “№”. Необхідно чітко диференціюються 

тире (–) та дефіс (-). 

 

Кожен розділ починають з нової сторінки. Назви розділів пишуть великими 

літерами. Номер розділу ставлять після слова CHAPTER. Після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка великими літерами симетрично набору (по центру) 

друкують заголовок розділу. Після заголовку розділу крапку не ставлять. Шрифт 

набору заголовку розділу – жирний. 

Перший розділ оформлюється максимально наближено до оригіналу. 

Підрозділи НЕ друкуються з нової сторінки і нумеруються у межах кожного 

розділу. Відстань між назвою розділу та назвою підрозділу складає 1 інтервал, між 

назвою підрозділу й текстом – також 1 інтервал. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У 

кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Шрифт набору 

нумерації та назв підрозділів – жирний. 

Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох 

або більше речень, їх розділяють крапкою.  

 

Структурні частини бакалаврського проекту 

1. Титульна сторінка (Title page); 

2. Зміст (Contents); 

3. Перелік умовних скорочень (за потреби) 

(Conventional Shortenings (Abbreviation); 

4. Вступ (Introduction); 

5. Текстова частина: 

TRANSLATION – містить власний оригінальний переклад обраного тексту; 

TRANSLATION COMMENTARY/TRANSLATOR’S NOTES – містить 

перекладацький коментар. 

За потреби можна виділити більше підрозділів. 

6. Список використаних джерел (References/ List of References); 

7. Анотація (Summary) 

8. Додатки (Додаток А – текст оригіналу; Додаток Б (В) – таблиці, діаграми, та ін. 

(за потреби) (Appendix (-ces). 

 



Зміст структурних частин бакалаврського проекту 

 

Титульна сторінка (Title page) оформлюється мовою написання 

перекладацького проекту (англійська мова). Титульний аркуш повинен містити: 1) 

відомості про установу, де виконано роботу; 2) відомості про випускову кафедру; 

3) назву роботи; 4) шифр і найменування спеціальності; 5) ПІБ студента. На 

титульному аркуші неприпустимо використання будь-яких скорочень.  

 

Зміст (Contents) 

Зміст включає перелік назв структурних частин перекладацького проекту 

(розділів, підрозділів, вступу, додатків списку використаної літератури) із 

зазначенням номерів початкових сторінок. 

Наведення переліку умовних скорочень (Сonventional Shortenings/ 

Abbreviation) дає право використовувати скорочення в тексті роботи з метою 

уникнення повторів.  

Заголовки структурних частин роботи – ЗМІСТ (CONTENTS), ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (CONVENTIONAL SHORTEINGS/ABBREVIATION), 

ВСТУП (INTRODUCTION), ТЕКСТОВА ЧАСТИНА (TRANSLATION, 

TRANSLATION COMMENTARY / TRANSLATOR’S NOTES), СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (REFERENCES/REFERENCE LIST), ДОДАТКИ 

(APPENDIX (-CES) – друкують з нової сторінки великими літерами симетрично 

тексту (по центру), шрифт набору – жирний. 

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних 

джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають сторінку. Але всі сторінки 

зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах. 

Такі структурні частини роботи як CONTENTS, CONVENTIONAL 

SHORTENINGS/ABBREVIATION, INTRODUCTION, REFERENCES/ 

REFERENCE LIST не мають порядкового номеру. 

 

Вступ 

У вступі обґрунтовується вибір матеріалу, визначається жанрова специфіка 

обраного тексту, вказуються необхідні мета дані про автора та/або текст – 

історичні, творчі, передумови та перекладацькі виклики. 

у окремому абзаці описується структура роботи (структурні частини, 

загальний обсяг роботи). 

 

Текстова частина 

Ця частина проекту може містити декілька складових, а остаточне рішення 

залежить від характеру матеріалу та бажання автора. На початку розміщується 

частина  TRANSLATION – текст перекладу, TRANSLATION 

COMMENTARY/TRANSLATOR’S NOTES – перекладацький коментар 

(Translation Commentary/Translator’s Notes). 



Ця частина виконується у вигляді таблиці з 2-ма стовпчиками: оригінал та 

виконаний переклад. Важливо рівняти абзаци обох стовпців так, щоб і оригінал, і 

переклад розташовувалися симетрично, та максимально співпадали. Рядків робити 

не потрібно. Для дотримання симетрії обох текстів треба користуватися новими 

рядками та орієнтуватися на текстові абзаци. 

Перекладацький коментар, який представляють студенти 4 курсу у 

бакалаврському перекладацькому проекті, базується на аналізі труднощів 

перекладу, а також способів та трансформацій, використаних студентом у процесі 

перекладу. Аналіз необхідно супроводжувати прикладами та даними стосовно 

частотності вживання перекладацьких способів та трансформацій. 

 

Список використаних джерел (References/Reference List) включає повний 

перелік тих джерел, на які посилаються в тексті. Джерела у списку розміщуються 

за алфавітом. Текст, який перекладали (текст-оригінал) вноситься до списку 

літератури.  

Вимоги до оформлення списку використаних джерел у перекладацькому 

проекті регламентуються спеціальними правилами щодо бібліографічного 

опису за АРА стилем. 

Для оформлення списку використаних джерел дозволяється користуватися 

інструментами автоматизації, наприклад https://www.scribbr.com/apa-citation-

generator/new/ 

г 

Анотація 
Анотація є стислим описом виконаного проекту, описує основні отримані 

результати та висновки. Обсяг – 200 – 250 слів, українською мовою. Форматується 

анотація у Times New Roman, розмір 12. 

У кінці анотації окремим абзацом подаються 4-6 ключових слів, які 

друкуються курсивом. 

 

У Додатку А (Appendix А) перекладацького проекту розміщується текст 

оригіналу, який друкується шрифтом Times New Roman, розмір – 12, 

міжрядковий інтервал – 1. У інших додатках (за потреби) можуть розміщуватися 

додаткові матеріали за проблематикою дослідження. Загальні правила оформлення 

додатків:  
1) кожен додаток друкується з нової сторінки;  

2) слово APPENDIX (ДОДАТОК) друкується великими літерами, без 

лапок, нежирним шрифтом, розташовується по центру. Позначається додаток 

великою літерою англійського алфавіту. Наприклад, „APPENDIX А”  

3) нижче слова APPENDIX (ДОДАТОК) друкується його заголовок – 

жирним шрифтом, малими літерами з першої великої, розташовується по 

центру.  

 

https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/new/
https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/new/


Посилання та наведення прикладів 

 

Цитування та посилання на використані джерела. Одним із факторів, 

який свідчить про якість проведеного наукового дослідження та про рівень 

загальнотеоретичної й спеціальної підготовки дослідника, є наведення цитат у 

перекладацькому дипломному проекті та їх належне оформлення. Цитата повинна 

органічно вплітатися в загальний контекст конкретної частини перекладацького 

коментарю. 

Цитування може бути прямим та непрямим. Текст прямої цитати (точне 

відтворення думки автора) наводиться у тій граматичній та лексичній формі, у 

якій він поданий у джерелі та виокремлюється лапками (“…”) з обов’язковим 

посиланням на джерело. У цитаті допускається пропуск слів, речень, що 

позначається у тексті трьома крапками (...). Правила цитування не допускають 

перекручень думок автора. При непрямому цитуванні (довільному переказі думок 

автора своїми словами) слід максимально точно і коректно викладати авторські 

позиції. Непрямі цитати необов’язково виокремлювати лапками, але посилання 

на джерело, у якого запозичена думка, є обов’язковим.  

 

Критерії оцінювання робіт 

 

До виконаного перекладацького проєкту додаємо відгук наукового 

керівника та рецензія провідного вченого з відповідних підрозділів університету 

або іншого навчального чи наукового закладу. Цей етап роботи над текстом 

відбувається після передзахистів та технічної перевірки робіт. 

Загальна оцінка роботи здійснюється відповідно до рівня перекладу й 

глибини проведеного дослідження мовного матеріалу, новизни отриманих 

висновків і перспектив подальшої роботи над обраним для перекладу текстом. 

Під час проведення підсумкової атестації оцінювання якості виконаного 

перекладацького проєкту відбувається за таким протоколом: 

 Структура й технічне оформлення роботи (зміст, формати, оформлення 

посилань, бібліографії, діаграми, додатки) 

 Якість перекладу першоджерела (вибір стратегії, відповідність жанрово-

стилістичним особливостям тексту-джерела, обґрунтованість перекладацьких 

рішень) та поданий перекладацький коментар (систематизація отриманих даних, 

повнота обробки тексту, врахування міжкультурної специфіки, термінологічний 

апарат) 

 Підготовлений до захисту усний та технічний супровід (промова, слайди, 

роздаткові матеріали) 

 Відповіді на питання членів ЕК за змістом виконаної роботи (уточнення, 

деталізація, роз’яснення) та питання рецензентів 



Кожен компонент рівномірно представлений у протоколі членів комісії та 

становить 25% від загального рейтингу; таким чином, сума усіх балів становитиме 

100 балів після захисту під час підсумкової атестації. 
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