
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Метою атестаційного екзамену є: визначення рівня підготовки випускника ОС «бакалавр» 

як кваліфікованого фахівця-перекладача, з глибокими фундаментальними та професійно 

орієнтованими знаннями і вміннями, здатного вирішувати професійні завдання в галузі 

філології та суміжних спеціальностей; перевірка сформованості професійно-перекладацької 

компетенції; вміння адекватно інтерпретувати зміст мовленнєвої ситуації, заданої в 

автентичному тексті, творчо підходити до вирішення перекладацьких завдань, застосовувати 

широкий спектр основних положень перекладознавства та ефективно користуватися його 

термінологічним інвентарем. 

 

Завданнями атестаційного екзамену є: розкриття змісту академічної підготовки здобувача 

вищої освіти на основі теоретичних досліджень і практичних наукових результатів, що 

передбачені освітньо-професійною програмою напряму підготовки 6.020303 Філологія 

(англійська, німецька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки. 

 

2. ЕТАПИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 

2.1. Етапи проведення.  

     Атестаційний екзамен проводиться в один етап протягом одного дня в присутності 

екзаменаційної комісії. Час підготовки до відповіді одного студента складає не більше 45 

хвилин. При необхідності за рішенням екзаменаційної комісії дозволяється використовувати 

печатну довідкову літературу. 

2.2. Форми проведення. 

Атестаційний екзамен проводиться в усній формі за індивідуальними екзаменаційними 

завданнями.   

             Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

3.1. Структура екзаменаційного завдання 

 

Назва екзаменаційного 

завдання 

Компетентності, що 

перевіряються 

Результати навчання, що 

перевіряються 

Блок 1. Завдання для перевірки фахових компетентностей зі спеціальності 

Завдання №1. 

Перекладацький аналіз 

тексту  

 

 

 

  ФК 1. Розуміння структури 

філологічної науки та її 

теоретичних основ. 

  ФК 2. Базові уявлення про 

мову як особливу знакову 

систему, її природу та 

функції, про генетичну і 

структурну типологію мов 

світу; фонетичний, 

лексичний, граматичний 

рівні мови.  

  ФК 3. Здатність 

демонструвати знання з 

теорії та історії мов(и), що 

вивчаються(ється).  

  ФК 4. Здатність аналізувати 

просторові (горизонтальні) 

та соціальні (вертикальні) 

різновиди мови, описувати 

ПРН 1. Використовувати 

українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному 

спілкуванні. 

ПРН 7. Використовувати 

іноземну мову для організації 

ефективної міжкультурної 

комунікації. 

  ПРН 8. Застосовувати 

філологічні знання для 

розв’язання професійних 

завдань. 

ПРН 9. Використовувати 

інформаційні й комунікаційні 

технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань 

професійної діяльності. 

ПРН 11. Знати систему мови. 



соціолінгвальну ситуацію.  

  ФК 5. Здатність 

використовувати в 

професійній діяльності 

системні знання про основні 

періоди розвитку літератури, 

що вивчається, від давнини 

до ХХІ століття, еволюцію 

напрямів, жанрів і стилів, 

чільних представників та 

художні явища, а також 

знання про тенденції 

розвитку світового 

літературного процесу та 

української літератури.  

ФК 6. Здатність вільно, 

гнучко й ефективно 

використовувати мови, що 

вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному), для 

розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах 

життя.  

ФК 7. Здатність до збирання 

й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та 

перекладу тексту (залежно 

від обраної спеціалізації).  

ФК 8. Здатність вільно 

оперувати спеціальною 

термінологією для 

розв’язання професійних 

завдань.  

ФК 9. Усвідомлення засад і 

технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів 

державною та іноземною 

(іноземними) мовами.  

ФК 10. Здатність 

здійснювати лінгвістичний, 

літературознавчий та 

спеціальний філологічний 

(залежно від обраної 

спеціалізації) аналіз текстів 

різних стилів і жанрів.  

ФК 11. Здатність до збирання 

й аналізу, систематизації та 

ПРН 13. Знати норми 

літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній 

діяльності.  

ПРН 14. Створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 15. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їх 

взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх 

зумовлюють. 

ПРН 16. Аналізувати й 

інтерпретувати твори 

української та зарубіжної 

художньої літератури й усної 

народної творчості, визначати 

їх специфіку й місце в 

літературному процесі. 

ПРН 17. Використовувати 

мову(и), що вивчається (ються), 

в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання 

комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ПРН 18. Здійснювати 

лінгвістичний та 

літературознавчий аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 20. Демонструвати знання 

з обраної філологічної 

спеціалізації: мовознавства, 

літературознавства, 

фольклористики, 

перекладознавства, прикладної 

лінгвістики. 

ПРН 21. Збирати, аналізувати, 

систематизувати й 

інтерпретувати мовні, 

літературні, фольклорні факти, 

інтерпретувати й перекладати 

тексти різних стилів і жанрів 

(залежно від обраної 

спеціалізації). 



інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та 

перекладу тексту (залежно 

від обраної спеціалізації). 

  ФК 12. Здатність вільно 

оперувати спеціальною 

термінологією для 

розв’язання професійних 

завдань.  

  ФК 13. Розуміння значення 

всіх підсистем мови для 

вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища 

і процеси, що їх 

зумовлюють. 

ФК 14. Здатність створювати 

усні й письмові тексти різних 

жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) 

мовами. 

ФК 16. Здатність 

здійснювати лінгвістичний 

та літературознавчий аналіз 

текстів різних стилів і 

жанрів. 

 

Завдання №2 

Письмовий переклад 

тексту на англійську 

мову. 

 

  ФК 2. Базові уявлення про 

мову як особливу знакову 

систему, її природу та 

функції, про генетичну і 

структурну типологію мов 

світу; фонетичний, 

лексичний, граматичний 

рівні мови.  

ФК 8. Здатність вільно, 

гнучко й ефективно 

використовувати мову(и), що 

вивчається (ються), в усній 

та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових 
різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному), для 

розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах 

життя.  

ФК 10. Професійні знання й 

уміння з обраної 

філологічної спеціалізації: 

мовознавства, 

 ПРН 1. Використовувати 

українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному 

спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працювати з 

інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних 

джерел, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати 

й систематизувати. 

ПРН 7. Використовувати 

іноземну мову для організації 
ефективної міжкультурної 

комунікації.  

ПРН 8. Застосовувати 

філологічні знання для 

розв’язання професійних 

завдань.  

ПРН 11. Знати систему мови.  

ПРН 12. Знати історію мови 

(мов) і літератури (літератур), 

що вивчаються. 

ПРН 13. Знати норми 



літературознавства, 

фольклористики, 

перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання 

й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та 

перекладу тексту (залежно 

від обраної спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно 

оперувати спеціальною 

термінологією для 

розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 13. Розуміння значення 

всіх підсистем мови для 

вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища 

і процеси, що їх 

зумовлюють. 

ФК 14. Здатність створювати 

усні й письмові тексти різних 

жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) 

мовами. 

ФК 15. Розуміння 

комунікативної діяльності як 

реалізації функцій мови в 

різних суспільних сферах 

(жанрово-стильова 

диференціація мови). 

літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній 

діяльності.  

ПРН 14. Створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 17. Використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), 

в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання 

комунікативних завдань у 

різних сферах життя.  

ПРН 20. Демонструвати знання 

з обраної філологічної 

спеціалізації: мовознавства, 

літературознавства, 

фольклористики, 

перекладознавства, прикладної 

лінгвістики. 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3 

Усний переклад тексту 

на українську мову 

ФК 1. Розуміння структури 

філологічної науки та її 

теоретичних  основ. 

ФК 2. Базові уявлення про 

мову як особливу знакову 

систему, їїприроду та 

функції, про генетичну і 

структурну типологію мов 
світу; фонетичний, 

лексичний, граматичний 

рівні мови. 

ФК 3. Здатність 

демонструвати знання з 

теорії та історії мов(и), що 

вивчаються (ється). 

ФК 4. Здатність аналізувати 

просторові (горизонтальні) 

та соціальні (вертикальні) 

різновиди мови, описувати 

ПРН 1. Використовувати 

українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному 

спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працювати з 

інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних 
джерел, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати 

й систематизувати. 

ПРН 8. Застосовувати 

філологічні знання для 

розв’язання професійних 

завдань. 

ПРН 11. Знати систему мови. 

ПРН 12. Знати історію мови 

(мов) і літератури (літератур), 



соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 8. Здатність вільно, 

гнучко й ефективно 

використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному), для 

розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах 

життя. 

ФК 10. Професійні знання й 

уміння з обраної 

філологічної спеціалізації: 

мовознавства, 

літературознавства, 

фольклористики, 

перекладознавства, 

прикладної лінгвістики. 

ФК 11. Здатність до збирання 

й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних 

фактів, інтерпретації та 

перекладу тексту (залежно 

від обраної спеціалізації). 

ФК 12. Здатність вільно 

оперувати спеціальною 

термінологією для 

розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 13. Розуміння значення 

всіх підсистем мови для 

вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, 

визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища 

і процеси, що їх 

зумовлюють. 

ФК 14. Здатність створювати 

усні й письмові тексти різних 

жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) 

мовами. 

що вивчаються. 

ПРН 13. Знати норми 

літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН 14. Створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і 

стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами.  

ПРН 15. Аналізувати мовні 

одиниці, визначати їх 

взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх 

зумовлюють. 

ПРН 17. Використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), 

в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання 

комунікативних завдань у 

різних сферах життя.  

ПРН 20. Демонструвати знання 

з обраної філологічної 

спеціалізації: мовознавства, 

літературознавства, 

фольклористики, 

перекладознавства, прикладної 

лінгвістики. 

 

 

 

 

 
3.2. Зміст екзаменаційних завдань 

Завдання №1.  

Орієнтовний перелік текстів для здійснення їх перекладацького аналізу: 

1. Games Our Brains Play. Part 1.  / Ігри, в які грає наш мозок. Частина 1. 



2. Games Our Brains Play. Part 2. / Ігри, в які грає наш мозок. Частина 2. 

3. Charles Dickens, excerpt from the novel «GREAT EXPECTATIONS» / Чарльз Діккенс, 

уривок з роману «Великі очікування». 

4. William Somerset Maugham, excerpt from the story «RAIN» /Вільям Сомерсет Моем, 

уривок з оповіді «Дощ». 

5. Robert Penn Warren, excerpt from the novel «ALL THE KING'S MEN» / Роберт Пенн 

Уоррен.  уривок з роману «Всі люди короля». 

6. Jane Austen, excerpt from the novel «PRIDE AND PREJUDICE» / Джейн Остін, 

уривок з роману «Гордість і упередження». 

7. Agatha Christie, excerpt from the novel «THE SECRET ADVERSARY» / Агата Крісті. 

уривок з роману «Таємний противник». 

8. Brexit is only the beginning  / Брекзит, - це тільки початок. 

9. Britain: victim or beneficiary of top corruption? / Великобританія: жертва або 

бенефіціар вищої корупції? 

10. Conquering Baden-Baden’s hearts  / Підкорення сердець Баден-Бадена. 

11. Drawing by the author / Малюнок автора. 

12. Flynn & Meyer beer (Pty) Ltd. / business letter /Пиво Флін  та Меєр (Пти) Лтд. / 

діловий лист. 

13. Charles Dickens, excerpt from the novel «GREAT EXPECTATIONS» / Чарльз Діккенс, 

уривок з роману «Великі очікування». 

14. Higher and Higher and Higher / Вище, вище, вище. 

15. History in glass. / Історія у склі. 

16. Holland is not only tulips / Голландія, це не тільки тюльпани. 

17. International Mykyta the Fox /Міжнародний Лис Микита. 

18. Messrs J. Billington&.Sons / business letter / Г-да Дж. Біллінгтон та. Син /діловий 

лист. 

19. Messrs Puigy Perez, S.A. / business letter / Г - да Пуінжи Перес, С. А./діловий лист. 

20. Messrs Wallace Kimber & Co. / business letter / Г-да Уоллес Кімбер та Ко. / діловий 

лист. 

21. The fact that I work as a conductor is a miracle /Те, що я працюю диригентом, є дивом. 

22. T. C. Plumpton & Sons Ltd. / business letter / Т. К. Пламптон та Сини Лтд. / діловий 

лист. 

23. Forget the road trip, just log on / Забудьте про мандрівку, просто увійдіть до системи. 

24. The triumph of mind / Тріумф розуму. 

25. Two gold medals for Ukraine / Дві золоті медалі для України.  

26. W. M. Thackeray, excerpt from the novel «VANITY FAIR» / В. М. Теккерей, уривок з 

роману «Ярмарок марнославства». 

27. We need to avoid mistakes/ Ми повинні уникати помилок. 

28. What attracts Ukrainians to Great Britain? / Що приваблює українців у 

Великобританії? 

29. Where the wind is blowing? / Де дме вітер? 

30. A vase wants to have wings / Ваза хоче мати крила. 

 

Завдання №2.  

Орієнтовний перелік текстів для письмового перекладу на англійську мову. 

1. Сорбонська декларація. 

2. Палата громад. 

3. Світова слава Джоан Ролінг. 

4. Переклади книг Джоан Ролінг. 

5. Британські поліцейські. 



6. Українські психологи лікують казками. 

7. Шевченко і Шекспір. 

8. Гарбузовий фестиваль у Британії. 

9. Нарис історії українського кіно. 

10. Медовий рік української преси - як історичний факт. 

11.  Перекладач Гугл озброюється штучним інтелектом. 

12. З усіх мистецтв. 

13.  МВЮА: як почути українське. 

14. За 25 років ми зберегли цілі гектари хвойних лісів. 

15. Найвища мудрість – це достойне, чесне життя. 

16. Безумовний успіх. 

17. Вивчення філософії у школі допоможе в епоху автоматизації. 

18. Вокальні перлини від Мансаунд. 

19. За законом, по справедливості чи заради мистецтва. 

20. Культ чи культура. 

21. Леонардо да Вінчі – безликий геній Ренесансу. 

22. Мистецтво на дотик. 

23. Місто з мрій. 

24. Навчання за гаджетом. 

25. Поетичний симфо-рок. 

26. Створити прикрасу. 

27. Україна та Литва: Щит Європи. 

28. Україна – Країна «IТ». 

29. Українські «Бітли». 

30. Що дають навчальні подорожі? 

 

Завдання №3.  

Орієнтовний перелік текстів для усного перекладу на українську мову. 

1. 'Fake research' comes under scrutiny /"Фальшиві дослідження" проходять ретельну 

перевірку. 

2. 'New' wave-like cloud finally wins official recognition /"Нова" хвилеподібна хмара 

нарешті завоювала офіційне визнання. 

3. Brexit: Food chiefs warn on EU tariffs /Брекзит: Відповідальні за харчові продукти 

попереджають про тарифи ЄС. 

4. Brexit: weak pound threatens craft beer revolution, say brewers /Брекзит: слабкий фунт 

загрожує пивній революції, кажуть пивовари. 

5. Britain’s housing crisis could be solved – if only the government wanted to /Житлову кризу 

у Великобританії можна вирішити, якби тільки було бажання уряду. 

6. Campaigners call on EU to halve food waste by 2030 /Учасники кампанії закликають ЄС 

скоротити наполовину харчові відходи до 2030 року. 

7. CO2 emissions stay same for third year in row – despite global economy growing /Викиди 

CO2 залишаються незмінними третій рік поспіль, незважаючи на зростання світової 

економіки. 

8. Discovery enables 'mass produced blood' / Відкриття робить можливим "масове 

виробництво штучної крові". 



9. First images of unique Brazilian coral reef at mouth of Amazon /Перші зображення 

унікального бразильського коралового рифу в гирлі Амазонки. 

10. Fruit-shape dsensor 'can improve freshness' /Фруктовий датчик "може поліпшити 

свіжість". 

11. Global warming is increasing rainfall rates /Глобальне потепління збільшує кількість 

опадів. 

12. Governments struggling to retain trust of citizens, global survey finds /Уряди борються за 

збереження довіри громадян. 

13. Highly paid part-time roles on the up as employers embrace job shares / Високооплачувана 

часткова зайнятість набирає обертів у пропозиціях роботодавців. 

14. How one woman beat her mental illness by helping others / Як одна жінка перемогла 

свою психічну хворобу, допомагаючи іншим. 

15. How to stop arguing and actually change someone's mind on social media / Як припинити 

сперечатися і дійсно змінити розум людини у соціальній мережі. 

16. If EU workers go, will robots step in to pick and pack Britain’s dinners? / Якщо 

працівники ЄС звільняться, чи прийдуть роботи, щоб зібрати та упакувати обіди у 

Великобританії? 

17. Before Marriage / Перед шлюбом. 

18. OMG measurements of Greenland give us a glimpse of future sea rise / Вимірювання в 

Гренландії дають уявлення про майбутній підйом моря. 

19. Parts of United States are heating faster than globe as a whole / Окремі частини 

Сполучених Штатів нагріваються швидше, ніж земля в цілому. 

20. Polish law change unleashes 'massacre' of trees / Зміни у польському законодавстві 

дозволять «різанину» дерев. 

21. Pope says indigenous people must have final say about their land / Папа каже, що 

остаточне слово про свою землю мають казати корінні народи. 

22. Prince Charles may raise climate change during Trump's visit to Britain / Принц Чарльз 

може підняти питання про зміни клімату у ході візиту Трампа до Великобританії. 

23. Revealed: thousands of children at London schools breathe toxic air / Тисячі дітей у 

школах Лондона вдихають токсичне повітря. 

24. Scientists study ocean absorption of human carbon pollution / Вчені вивчають як океан 

поглинає вуглецеві забруднення. 

25. Sea otters ahead of dolphins in using tools /Морські видри випереджають дельфінів у 

своєму розвитку. 

26. Silicon Valley super-rich head south to escape from a global apocalypse /Супер-багаті 

люди з Кремнієвої долини їдуть на південь, аби уникнути глобального апокаліпсису. 

27. Term-time holidays: Where most children were absent / Тимчасові канікули: якщо 

більшість дітей відсутня.  

28. The threat to species from climate change should provoke shame in our hearts /Загроза 

зникнення цілих класів тварин від зміни клімату повинна викликати сором в наших 

серцях. 

29. Tomorrow' scities – nightmare vision of the future? /Міста завтрашнього дня - кошмарне 

бачення майбутнього. 

30. Why rising numbers of criminals are using Facebook Live to film their acts / Чому зростає 

кількість злочинців, які використовують Facebook у корисних справах? 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 



4.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Оцінювання відповідей студентів здійснюється згідно з вимогами до конкретних завдань 

екзаменаційного білета. При виставленні оцінки за іспит враховуються змістовність, 

ґрунтовність відповіді та форма її репрезентації, комунікативна компетенція студентів-

випускників, володіння ними основами теорії мови. В структуру білета входять три завдвння. 

Результат екзамену визначається як середньоарифметичне усіх оцінок (cередньозважений 

бал) студента, які він отримав за кожне з екзаменаційних завдань, та переводиться у 100-

бальну шкалу ЄКТС:  

 
100-

бальна 

сер. бал 100-

бальна 

сер. бал 100-

бальна 

сер. бал 100-

бальна 

сер. бал 100-

бальна 

сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підсумковий бал за 100-бальною шкалою оцінювання переводиться в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою: 

  

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

4.2. Критерії оцінювання екзаменаційних завдань. 

- уміння логічно й послідовно висловлювати свої думки, адекватно використовуючи 

відповідні мовні засоби для передачі релевантної інформації; 

- повнота і ґрунтовність викладу з урахуванням його термінологічної коректності; 

- грамотне використання інформації з опрацьованих теоретичних джерел в процесі 

виконання екзаменаційних завдань; 

- ефективне вирішення проблеми/завдання практичного характеру на основі 

застосування перекладацьких прийомів і технологій. 

 

Загальні вимоги щодо якості відповіді на завдання до перекладацького аналізу тексту 

Перекладацький аналіз тексту повинен бути представленим у формі логічно структурованої, 

послідовної та завершеної відповіді. У ньому мають бути зазначені: комунікативно-

прагматичні характеристики (основна мета перекладу), пояснені лінгвістичні особливості та 



їх значення для адекватного перекладу; проаналізовані стильові відмінності та їх передача у 

перекладі (переклад стилістичних прийомів, скорочень, акронімів, власних імен та назв, 

числівників, сленгу, жаргону тощо, аргументовано вживання транскрипції, транслітерації, 

калькування, перекладу шляхом аналогій, описового перекладу; пояснені способи 

відтворення фразеологічних одиниць); проаналізовані граматичні та лексичні трансформації, 

які доцільно вжити у перекладі (граматичні перестановки, заміни, узагальнення змісту, 

диференціація (розділення) змісту, антонімічний переклад, доповнення, опущення, 

компенсація, ―логічний розвиток‖ тощо); гендерні маркери та методи їх адекватного 

відтворення засобами мови перекладу; методика заповнення ―лакун‖ з використанням 

загального контексту повідомлення. 

Загальні вимоги щодо якості відповіді на завдання письмового перекладу тексту на 

англійську мову. 

Текст для письмового перекладу є цілісною комунікативною одиницею, яка має структурну 

зв'язність (когезію) та смислову єдність (когерентність). Письмовий переклад виконується 

відповідно до прийнятих термінологічних та інших стандартів з урахуванням методів аналізу 

та синтезу при перекладі. 

Письмовий переклад тексту на англійську мову здійснюється у повному обсязі, в ньому не 

дозволяється робити опущення або довільні скорочення. Він має вигляд правильно 

оформленого вторинного тексту, адекватного за змістом, структурою та стилем. У перекладі 

відмічаються дотримані норми орфографії і правила граматики сучасної англійської мови. 

Цей вид перекладу має передати зміст оригіналу у формі правильної літературної мови. На 

лексичному рівні особові імена та прізвища мають бути відтворені за допомогою відповідних 

методів перекладу; дати та літочислення мови оригіналу мають збігатися з літочисленням 

мови перекладу; скорочення та абревіатури еквівалентно передають мовою перекладу; у 

літерних абревіатурах, що являють собою поєднання букв і цифр, останні мають писатися 

разом з абревіатурою, якщо розташовуються перед нею, і через дефіс, якщо стоять за 

абревіатурою; у літерних абревіатурах, що поєднуються з цифрами і цілими словами, всі 

назви мають бути в оригінальному написанні; географічні назви перекладають відповідно до 

їх форми за правилами; символічні позначення відтворюються у формі, прийнятій у мові 

перекладу; слова та словосполучення, які не мають лексичних відповідностей (неологізми, 

специфічні поняття та реалії, малознайомі імена та назви) перекладають за допомогою 

транскрипції, транслітерації або калькування; особлива увага приділяється перекладу 

«хибних друзів перекладача»; при перекладі фразеологічних одиниць виконуються завдання 

суворого дотримання норм сполучуваності слів у мові перекладу та передачі образності 

фразеологізму; переклад стилістично маркованих одиниць потребує вживання специфічних 

перетворень, з метою зберегти або модифікувати вихідну емоційно-естетичну інформацію. 

Переклад граматичних форм може потребувати вживання граматичних або лексико-

граматичних трансформацій на рівні речення, чи його частини. Через значну відмінність 

синтаксичних структур англійської та української мов, в інтересах точності передачі змісту 

часто буває необхідним змінити структуру речення, що перекладається, у відповідності до 

норм англійської мови. 

Загальні вимоги щодо якості відповіді на завдання до усного перекладу тексту 

 на  українську мову 
Процес усного перекладу  як різновиду мовленнєвої комунікації складається з двох етапів, 

які йдуть безпосередньо один за одним, - аналізу (сприйняття) та синтезу (говоріння), які 

відбуваються у швидкій послідовності. При усному перекладі тексту передбачається 

наявність автоматизму, котрий відзначається в тому, що кожна одиниця перекладу (певна 

сукупність лексико-граматичних значень, необхідних і достатніх для знаходження 

еквівалентів в мові перекладу) дуже швидко упізнається та вичленовується на фоні 

попередніх одиниць, тобто контексту. Якісний усний переклад базується на глибокому 

розумінні тексту; близькому знайомстві з культурами обох країн; великому словниковому 

запасі на українській та англійській мовах; можливості висловлювати свої думки чітко і 

лаконічно; відмінному володінні методами послідовного перекладу. Переклад має бути 

повним, адекватним та точним у виконанні; він не повинен містити граматичних помилок, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82


термінологія перекладу повинна відповідати галузевій приналежності вихідного тексту. 

Необхідно дотримуватися одноманітності термінів, найменувань, умовних позначень та 

скорочень. Бажаним вважається природний темп мовлення під час здійснення перекладу 

англійського тексту, тобто час звучання перекладу має приблизно дорівнювати часу 

звучання оригіналу. Потрібно вміння адекватно перекладати одиниці різного мовного рівня 

від слова до речення і цілого тексту, володіння жанровими різновидами усного мовлення та 

знання особливостей їхнього функціонування, уміння виділяти смислові одиниці перекладу 

та передати модальність висловлення; володіння трансформаційними прийоми перекладу. 

 

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань. 

Завдання №1. Перекладацький аналіз тексту. 

Зміст відповіді: 

- знання категорій тексту, основних комунікативно-прагматичних властивостей текстів 

різних функціональних стилів, релевантних для перекладу; 

-  повне розуміння змісту тексту оригіналу; 

-  коректне фонетично, лексично, граматично та стилістично оформлення мовлення; 

- викладення у стислій формі комунікативно-прагматичних, стилістичних та лексико-

граматичних характеристик початкового тексту відповідно до загальноприйнятої схеми 

перекладацького аналізу;  

-  адекватне відтворення  тексту оригіналу мовою перекладу на усіх рівнях;  

-  змістовний та детальний огляд перекладацьких трансформацій у вторинному тексті; 

- адекватне володіння українською та англійською мовами у ситуаціях різної складності 

та у різних форматах. 

Форма відповіді: 

-  логічна побудова відповіді; 

-  дотримання необхідних міжфразових зв'язків; 

- широка варіативність у виборі лексичних, граматичних, стилістичних структур та 

обґрунтування їх застосування; 

-  чітке висловлення думки двома мовами, знання адекватної термінології для здійснення 

перекладацького коментарю. 

 

Оцінка "відмінно" передбачає виконання усіх вимог до форми та змісту відповіді; 

допускається 2-3 незначні помилки фонетичного, лексичного, граматичного або 

стилістичного характеру. 

Оцінка "добре" передбачає невиконання однієї вимоги до змісту та однієї/двох вимог до 

форми; допускається 5-6 граматичних або лексичних помилок. 

Оцінка "задовільно" передбачає невиконання двох/трьох вимог до змісту та однієї вимоги до 

форми; допускається до 9 мовних помилок фонетичного, лексичного, граматичного або 

стилістичного характеру. 

Оцінка "незадовільно" передбачає невиконання чотирьох/п'яти вимог до змісту та двох 

вимог до форми; наявність у відповіді студента 10 та більше граматичних або лексичних 

помилок 

 
Завдання №2. Письмовий переклад тексту на англійську мову. 

Зміст відповіді: 

- повне розуміння запропонованого тексту оригіналу; 

- повний адекватний переклад незнайомого писемного тексту на англійську мову із 

збереженням стилістики та індивідуальних авторських особливостей тексту; 

- розуміння основних труднощів перекладу (лексичних, граматичних, стилістичних) 

та їх оперативне подолання на основі набутих професійних знань, умінь і навичок; 

- використання широкого набору мовних засобів з урахуванням їх парадигматичних 

та синтагматичних зв’язків для відтворення зв'язності тексту перекладу; 

- логічні відповіді на питання, поставлені екзаменатором стосовно змісту завдання.  

Форма відповіді: 



- вільне володіння навичками писемного мовлення; 

- володіння перекладацькою термінологією, передбаченою навчальною програмою; 

- наявність фонового знання для здійснення адекватного перекладу; 

- виконання завдання в повному обсязі; 

- вміння побудувати змістовну відповідь; 

- дотримання вимог письмового перекладу.  

 

Оцінка "відмінно" передбачає виконання усіх вимог до форми та змісту відповіді; 

допускається 2-3 несуттєві помилки, лексичного, граматичного або стилістичного характеру. 

Оцінка "добре" передбачає невиконання однієї вимоги до змісту та однієї/двох вимог до 

форми; допускається 4-6 орфографічних, граматичних або лексичних помилок, які суттєво не 

змінюють зміст оригінального тексту. 

Оцінка "задовільно" передбачає невиконання двох/трьох вимог до змісту та однієї вимоги до 

форми; відмічаються певні відхилення від стилістичних особливостей оригінального тексту, 

допускається до 7-10 помилок лексичного, граматичного або стилістичного характеру, які 

докорінно не змінюють загальний зміст оригіналу. 

Оцінка "незадовільно" передбачає невиконання чотирьох/п'яти вимог до змісту та двох 

вимог до форми; наявність у відповіді студента 10 та більше граматичних або лексичних 

помилок. У перекладі відмічається відхилення від стилістики та змісту оригіналу, які 

докорінно змінюють його загальний зміст. 

 

Завдання №3. Усний переклад тексту українською мовою. 

Зміст відповіді: 

-   студент демонструє адекватний усний послідовний переклад; 

-   володіє мовною і культурною компетенцією перекладача-філолога; 

-  володіє спеціальними навичками і вміннями, як-от: запам'ятовує текст, вміє 

прогнозувати зміст висловлювання, вміє працювати в екстремальних умовах дефіциту часу 

та швидко знаходити оптимальний варіант перекладу; 

-     показує повне розуміння запропонованого тексту; 

-    вміє визначати основні труднощі перекладу (лексичних, граматичних, 

стилістичних) та швидко їх долати на основі набутих професійних знань, умінь і навичок; 

- робить адекватний переклад тексту з дотриманням лексичних, граматичних та 

стилістичних норм сучасної української мови;  

-   логічні відповіді на питання, поставлені екзаменатором стосовно змісту завдання.  

Форма відповіді: 

- дотримання вимог усного перекладу; 

- вільне володіння навичками усного мовлення; 

- вміння побудувати змістовну логічно побудовану відповідь; 

- виконання завдання в повному обсязі; 

- коректне фонетичне оформлення мовлення; 

- дотримання необхідних міжфразових зв'язків; 

- широка варіативність у виборі лексичних, граматичних, стилістичних структур та 

обґрунтування їх застосування; 
- володіння перекладацькою термінологією, передбаченою навчальною програмою. 

 

Оцінка "відмінно" передбачає виконання усіх вимог до форми та змісту відповіді; 

допускається 2-3 несуттєві помилки, фонетичного, лексичного, граматичного або 

стилістичного характеру. 

Оцінка "добре" передбачає невиконання однієї вимоги до змісту та однієї/двох вимог до 

форми; допускається 4-6 орфографічних, граматичних або лексичних помилок, які суттєво не 

змінюють зміст оригінального тексту. 

Оцінка "задовільно" передбачає невиконання двох/трьох вимог до змісту та однієї вимоги до 

форми; відмічаються певні відхилення від стилістичних особливостей оригінального тексту, 



допускається до 7-10 помилок фонетичного, лексичного, граматичного або стилістичного 

характеру, які докорінно не змінюють загальний зміст мовленнєвого повідомлення. 

Оцінка "незадовільно" передбачає невиконання чотирьох/п'яти вимог до змісту та двох 

вимог до форми; наявність у відповіді студента 10 та більше граматичних або лексичних 

помилок. У перекладі відмічається відхилення від стилістики та змісту оригіналу, які 

докорінно змінюють загальний зміст мовленнєвого повідомлення (у процентному 

співвідношенні – перекладає менш ніж 60 % тексту оригіналу) . 

 
5. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

Технічні та інформаційні прилади, паперові та електронні довідкові джерела. 
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