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Вступ 
 

 
Кваліфікаційна робота магістра є важливим видом наукової роботи і 

підсумком навчальної діяльності студентів. Вона містить науково-обґрунто-
вані теоретичні і практичні результати, наукові положення, які виносяться 
студентом для публічного захисту. 

Мета кваліфікаційної дипломної роботи полягає у систематизації 
теоретичних знань і узагальненні результатів власного дослідження. Суттє-
вим елементом дипломної роботи є визначення методологічної основи дослі-
дження і основних положень, що виносяться на захист. 

Запропонована методична розробка призначена для студентів, що на-
вчаються за кваліфікаційним рівнем “магістр” спеціальності “Переклад”. 
Студентам запропоновані основні вимоги щодо оформлення дипломних ро-
біт, рекомендації до характеристики бібліографічних джерел і цитування 
текстів оригіналу і перекладу. Дипломна робота магістра з теорії і практики 
перекладу може включати як власний переклад і аналіз цільового тексту та 
перекладацьких прийомів, так і порівняльний аналіз існуючих перекладів і 
оригіналу. Дипломна робота магістра має бути самостійним завершеним до-
слідженням. 
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1  Загальні положення 
 

 
Дипломна робота магістра є самостійним дослідженням певної на-

укової проблеми у галузі теорії перекладу, історії перекладу або методики 
викладання перекладу.  

Метою дипломної роботи є засвоєння основних принципів та методів 
проведення наукового дослідження на основі вирішення конкретної проб-
леми. Підготовка до наукової роботи розглядається як важливий складовий 
елемент університетської освіти. Крім того, при підготовці дипломної роботи 
студенти систематизують, розширюють та закріплюють теоретичні знання, 
засвоєні під час навчання протягом періоду, що передував цьому. 

Тематика дипломних робіт затверджується на засіданні кафедри у 
вересні кожного року. Студентам надається право вибору теми дослідження 
(за погодженням з науковим консультантом). Дипломна робота, як правило, є 
заключним етапом наукової роботи, яку студенти починають у дев’ятому се-
местрі, коли вони (за поданням завідуючого кафедри) вибирають собі напрям 
наукової роботи та наукового консультанта. 

Науковий консультант складає разом із студентом “Завдання на 
дипломний проект (роботу) студенту” (додаток А) на основі якого, відбува-
ється контроль та самоконтроль роботи студента. Завдання затверджуються 
на засіданні кафедри у жовтні. Крім того, науковий консультант рекомендує 
студенту літературу та інші джерела, знайомство з якими, необхідне для про-
ведення дослідження; проводить систематичні консультації; перевіряє вико-
нання роботи (частинами та в цілому); подає роботу на кафедру (з відповід-
ною оцінкою) для рекомендації до захисту. 

 
 

2  Вимоги до виконання дипломної роботи 
 

 
2.1 Структура 

 
Дипломна робота включає такі компоненти:  
1) титульна сторінка; 
2) зміст; 
3) вступ; 
4) основна частина (два розділи з висновками по кожному з них); 
5) загальні висновки; 
6) список використаної літератури (окремо: Список наукової літератури; 

Список лексикографічних та довідкових джерел; Список джерел ілюстративного 
матеріалу); 

7) додатки (факультативно). 
Титульна сторінка є уніфікованою для всіх робіт, виконаних сту-

дентами (додаток Б). Тут вказується назва роботи та прізвища виконавця і 
наукового консультанта.  
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ЗМІСТ включає перелік назв розділів та підрозділів із зазначенням 
номерів сторінок на яких вони починаються (додаток В.1, В.2). 

ВСТУП включає в себе обов’язкові компоненти: 1) актуальність проб-
леми; 2) об’єкт дослідження; 3) предмет аналізу; 4) мета та завдання дослі-
дження; 5) матеріали дослідження; 6) методи дослідження; 7) теоретичне 
значення дослідження; 8) практичне значення дослідження; 9) апробація ре-
зультатів дослідження. Кожен з названих компонентів розпочинається з но-
вого рядка та підкреслюється. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння із 
відомими розв’язаннями проблеми, обґрунтовують актуальність та доціль-
ність роботи для розвитку відповідної галузі науки. Висвітлення актуальності 
не має бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити го-
ловне – сутність проблеми або наукового завдання. 

На початку вступу слід вказати прізвища вчених, які досліджували 
цю проблему – як вітчизняних, так і зарубіжних. Крім того, варто зазначити, 
у чому полягає інтерес до проблеми та невирішені аспекти. Після цього, фор-
мулюється актуальність за допомогою таких фраз: “Актуальність полягає…” 
або “Актуальність зумовлена...”, наприклад: “Актуальність обраної теми зумов-
лена загальною тенденцією перекладацьких досліджень до виявлення особли-
востей функціонування та причин застосування лексико-семантичних транс-
формацій. Наразі прийом... не описано детально у перекладознавчій науці”. 

Об’єкт дослідження. Що саме досліджується (мовленнєвий акт, 
дискурс, англійські тексти та їх українські переклади, елементи різних рівнів 
мовної ієрархії та їх відповідники, методика викладання відповідного виду 
перекладу тощо). 

Предмет аналізу. Вказується, які властивості об’єкта досліджуються 
(ситуативні параметри дискурсу, засоби та способи перекладу, методика оці-
нювання різних видів перекладу тощо). 

Мета та завдання дослідження. Формулюють мету роботи і задачі, 
які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета роботи по-
винна узгоджуватися з назвою дипломної роботи. Завдання дослідження не 
повинні бути глобальними, такими, що претендують стати темами окремих 
дипломних робіт і мають бути узгоджені з відповідними розділами (підроз-
ділами) роботи. Характеризуючи мету роботи, не слід використовувати діє-
слова – дослідити, вивчити тощо, а варто застосувати дієслова (або віддієс-
лівні іменники): виявити, визначити, здійснити, обґрунтувати. 

Матеріал дослідження. Подають перелік матеріалів, використаних 
для аналізу, їх загальну характеристику (кількість прикладів, джерело тощо) 
та обґрунтування такого вибору. Матеріалом дослідження для робіт у галузі 
перекладознавства виступають або тексти оригіналу та перекладу (обсягом 
не менше 40000 друкованих знаків), або мовні (мовленнєві) одиниці певного 
рівня та їх еквіваленти у мові перекладу (кількістю не менше 300). Матеріа-
лом дослідження для робіт з методики виступають продукти усного та(або) 
письмового перекладу досліджуваних, результати експериментів тощо.  
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Якщо матеріалом дипломної роботи є художні, наукові, технічні або 
публіцистичні тексти, необхідно вказати кількість сторінок. У разі дослі-
дження мовних явищ (морфологічних, синтаксичних, лексичних), слід вка-
зати кількість досліджуваних одиниць. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів до-
слідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба 
не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме 
досліджувалося тим або іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися у ло-
гічності та прийнятності вибору саме цих методів. Методи і розроблені на їх 
основі методики дослідження виносяться в окремий розділ (підрозділ) роботи. 

Основним методом дипломної роботи з перекладознавства є метод 
порівняльного аналізу, зокрема зіставний аналіз тексту оригіналу і перекладу. 
Порівняльний аналіз дозволяє встановити схожі риси і відмінності у лексич-
них або граматичних системах англійської та української мов.  

Залежно від напряму дослідження можуть бути використані компо-
нентний, контекстуальний, лінгвостилістичний та концептуальний аналізи, 
елементи кількісного аналізу. 

Положення, що виносяться на захист. Ці положення узагальню-
ють результати дослідження, тому їх слід сформулювати лише по закінченні 
дипломної роботи. Зміст положень має співвідноситися із завданнями дослі-
дження як за кількістю, так і за змістом. Кожне положення слід чітко форму-
лювати, виокремлювати його основну сутність. Положення повинні бути роз-
горнутими, але без дрібних деталей. Крім того, вони мають бути більш уза-
гальненими, ніж висновки за розділами. В основні положення слід включити 
як висновки теоретичної частини, так і основні результати практичного роз-
ділу. Наприклад, “Трансформації генералізації та конкретизації є видами лек-
сичної модуляції, але при їх застосуванні спостерігається зміна ракурсу ба-
чення предмета”. Або: “Основні стилістичні засоби, за допомогою яких реа-
лізуються концептуальні метафори у творах письменника, – це порівняння і 
розгорнуті зооморфні метафори”. 

Також в основні положення варто включати ключові дефініції, якщо 
вони сформульовані автором дослідження. 

Теоретичне значення дослідження. Необхідно вказати, внеском до 
якої наукової галузі або теорії є проведене дослідження. Теоретична цінність 
роботи визначається тим, що із запропонованого та запровадженого в ній 
(наприклад, підхід, класифікація, методика тощо) може бути використане для 
подальших досліджень.  

Практичне значення дослідження. Необхідно надати відомості про 
практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх ви-
користання. 

Апробація результатів дослідження. Є обов’язковим компонентом 
кваліфікаційної роботи. Вказується, на яких наукових конференціях тощо 
оприлюднені результати досліджень, що включені до роботи та в яких стат-
тях вони опубліковані. Апробацією може бути участь роботи у всеукраїнсь-
кому або регіональному конкурсі наукових робіт студентів із галузі “Переклад”. 
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Основна частина дипломної роботи. Складається з розділів, під-
розділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Ос-
новному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким 
описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів дослі-
джень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладен-
ням наведених у ньому наукових і практичних результатів, що дає змогу 
вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. Обсяг основної 
частини роботи складає 80 сторінок. 

У розділах основної частини подають: 
 огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 
 виклад загальної методики і основних методів досліджень; 
 проведені теоретичні та (або) експериментальні дослідження; 
 аналіз і узагальнення результатів досліджень; 
 загальні висновки. 
В огляді літератури окреслюються основні етапи розвитку наукової 

думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи поперед-
ників, слід назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визна-
чити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити розділ коротким 
резюме, стосовно необхідності проведення досліджень у цій галузі. У на-
ступних розділах обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи 
вирішення задач і загальну методику проведення дослідження, викладають 
результати власних досліджень, обґрунтовують потреби додаткових дослі-
джень. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визна-
ченій автором. 

У першому, теоретичному розділі слід навести визначення основних 
термінів і понять та підходи, погляди на проблему як вітчизняних, так і за-
рубіжних вчених. Якщо таких дефініцій або класифікацій декілька і вони мають 
певні (або значні) відмінності, систематизуйте їх і виберіть ту теорію, ту кла-
сифікацію, яка буде основою вашої роботи. Обов’язково аргументуйте свій 
вибір. Оскільки дипломна робота магістра має бути самостійним дослідженням, 
запропонуйте, при потребі, власну дефініцію чи власний підхід до розв’язання 
наукової проблеми, охарактеризуйте методологію, послідовність наукового 
пошуку. Ця методологія повинна відповідати завданням, наведеним у вступі. 

Структура практичної частини повинна в основному відповідати 
структурі і плану теоретичної частини. Суттєвим недоліком робіт молодих 
науковців є невідповідність змісту і структури теоретичної і практичної час-
тин, асиметричність у кількості підрозділів. Крім того, практичну частину 
слід починати з невеликого вступу, в якому потрібно назвати матеріал дослі-
дження – назви творів, статей, словників, основні задачі пошуку. 

У практичній частині дипломної роботи приклади з художніх, газет-
них, публіцистичних і наукових текстів, слід подавати курсивом. Проте, при 
цитуванні цілого поетичного тексту або значного за обсягом прозового твору 
курсив є недоцільним, їх можна наводити звичайним шрифтом. Приклади 
слід коментувати як з лінгвістичної, так і з перекладацької точки зору, а не 
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подавати десяток цитат без коментарів. Саме такий аналіз буде системним і 
послідовним. 

Висновки за розділами. Вказують найважливіші результати, одер-
жані у цьому розділі. Висновки за розділом друкують через інтервал після 
тексту розділу.  

Загальні висновки. Викладають найбільш важливі результати, одер-
жані в дипломній роботі. У першому параграфі висновків, коротко оцінюють 
стан питання. Далі, розкривають методи вирішення поставленої в дипломі 
наукової проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’я-
заннями. Такий розділ магістерської роботи, як Загальні висновки, потрібно за-
вершувати визначенням перспектив подальших досліджень. Наприклад: “Перс-
пективи подальшого дослідження полягають (включають) в аналізі концеп-
туальних моделей у перекладах творів інших авторів ХХІ ст.” (або в аналізі 
аналогічних синтаксичних структур у текстах інших функціональних стилів). 

Список використаної літератури має включати повний перелік 
лише тих робіт, на які посилаються в тексті. Обов’язковим є посилання на 
інших авторів в усіх випадках, коли точка зору автора диплому не є його осо-
бистою. Роботи у списку літератури розміщуються за абеткою, при цьому 
спочатку подаються роботи, назви яких написані кирилицею, а потім – ро-
боти латинським шрифтом. Залежно від характеру дослідження, робота може 
мати також окремий перелік джерел, використаних для аналізу. 

Кількість використаних наукових джерел має бути не менше 80, з 
них щонайменше десять, надруковані за останні п’ять років. Усі теоретичні 
джерела, наведені у переліку, мають бути обов’язково згадані у тексті роботи 
під відповідним номером. 

Реферат. На останніх сторінках диплома має бути розміщений ре-
ферат англійською мовою (Summary). Реферат повинен бути обсягом не 
менше трьох сторінок машинописного тексту (приблизно шість тисяч друко-
ваних знаків) і містити інформацію про зміст та головні результати диплом-
ної роботи. Структура та зміст реферату повинні включати такі компоненти: 
1) обґрунтування вибору теми дослідження та її актуальності; 2) визначення 
мети дослідження; 3) перелік використаних методів дослідження; 4) визначення 
наукової новизни дослідження; 5) визначення теоретичного та практичного 
значення одержаних результатів; 6) виклад положень, що виносяться на за-
хист (такі положення за формою є головними висновками дослідження); 7) опис 
структури дипломної роботи; 8) виклад основного змісту роботи; 9) інформа-
ція про апробацію роботи (тобто, виступи на конференції, наукові статті). 

У додатках можуть розміщуватися повні тексти оригіналу та пере-
кладу, словники, глосарії, таблиці, графіки, зразки анкет, інших матеріалів, 
що використовувалися при проведені дослідження тощо. Додаток повинен 
мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої, 
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка, над заголовком, ма-
лими літерами, з першої великої друкується слово Додаток __ і велика літера, 
що позначає додаток. 
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Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки (за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) наприклад, Додаток А, Додаток Б 
тощо. Один додаток позначається як Додаток А. 

 
2.2. Вимоги до оформлення 

 
Дипломна робота повинна бути написана українською мовою. Воло-

діння англійською термінологією демонструється на основі підготовки реферату. 
Дипломна робота повинна бути надрукованою. Обсяг роботи 80 сто-

рінок комп’ютерного тексту з одного боку аркуша на білому папері ф. А4 
(210297 мм) з використанням текстового редактора Word, шрифт розміром 
14 пт з полуторним міжрядковим інтервалом. Береги: зліва – 25 мм, справа, 
вгорі та внизу – 15 мм. Нумерація сторінок – вверху, праворуч на кожній сто-
рінці. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому номер не 
проставляється, далі аркуші нумеруються по порядку. 

Бібліографія і додатки не входять до обсягу роботи. 
Структурні елементи ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
не нумерують, а їх назви слугують заголовками структурних елементів. Роз-
діли і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати 
заголовки. Заголовки структурних елементів тексту і заголовки розділів слід 
розташовувати з абзацного відступу і друкувати великими літерами без кра-
пок в кінці, не підкреслюючи.  

Список використаної літератури оформляється відповідно до вимог 
для кандидатських дисертацій (додаток Г). Посилання у тексті на відповідне 
джерело у списку літератури слід зазначити порядковим номером за 
переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад [2, c. 12; 
17, с. 103], тобто друге джерело, сторінка 12 та сімнадцяте джерело, с. 103.  

Заголовки структурних частин повинні мати назви і чітко відділятися 
від тексту відповідних розділів чи параграфів. Заголовки структурних частин 
дипломної роботи ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують 
великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 
кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 
речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу з розрідженим ін-
тервалом у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до 
тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текс-
том повинна дорівнювати трьом інтервалам (тобто необхідно залишити неза-
повнений рядок між заголовком та текстом розділу чи підрозділу). 

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової 
сторінки. 
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Кожна таблиця, графік, малюнок тощо повинні бути пронумеровані і 
підписані (наприклад: Таблиця 1.1 – Результати аналізу прикладів). Номер 
ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 
якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 – Результати опитування інфор-
мантів на основі анкети 1 (другий рисунок першого розділу). Кожна графа у 
таблицях повинна мати свою назву, з якої було б чітко зрозуміло, що означа-
ють цифри у таблиці.  

У таблицях та тексті дипломної роботи допускаються лише найбільш 
вживані скорочення, що зафіксовані у словниках. Усі умовні позначення по-
винні бути пояснені. 

 
 
3  Процедура подання, захисту та оцінки роботи 

 

 
Роботи повинні бути подані на рецензію (додаток Д), відповідно до 

графіку. Рецензенти для кожної дипломної роботи затверджуються на засі-
данні кафедри. Максимальна кількість балів від рецензента – 30. 

До роботи додається відгук наукового консультанта (додаток Е). 
Максимальна кількість балів від консультанта роботи складає 30.  

За наявності позитивного відгуку наукового консультанта (фіксу-
ється підписом на титульній сторінці роботи) та рецензії, кафедра реко-
мендує відповідну дипломну роботу до захисту. Це рішення фіксується під-
писом завідуючого кафедри на титульній сторінці дипломної роботи.  

Виконавець дипломної роботи повинен мати можливість ознайо-
митись із змістом рецензії та відгуку наукового консультанта не пізніше як за 
дві доби до захисту. Виконавець не може вносити зміни до тексту диплому, 
відповідно до зауважень рецензента та(або) наукового консультанта. 

Захист диплому відбувається публічно. Для обговорення кожної дип-
ломної роботи відводиться до 30 хв, з яких до 10 хв – на виклад основних 
положень проведеного дослідження. Під час такого викладу, студент-диплом-
ник повинен зосередитися на результатах, одержаних ним особисто, а також 
стисло повідомити про процедуру їх одержання та основні висновки дослі-
дження. Після цього зачитується рецензія (повністю зачитуються лише заува-
ження). Студент-дипломник повинен дати вичерпну відповідь на кожне заува-
ження рецензента, а потім відповісти на питання присутніх. Процедура захисту 
повинна відбуватися відповідно до правил проведення наукової дискусії. 

Оцінка кожної роботи виставляється після обговорення всіма членами 
державної екзаменаційної комісії (ДЕК). При оцінці кожної роботи прийма-
ються до уваги: виступ студента-дипломника (максимальна кількість балів 
від членів ДЕК складає 40 – додаток Ж), оцінка роботи рецензентом та нау-
ковим консультантом. Якщо думки членів ДЕК розділилися, голова ДЕК про-
водить голосування, причому, сам голосує лише у випадках, коли голоси роз-
ділились порівну. 
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У випадках, коли дипломна робота не була рекомендована до захисту 
або в результаті захисту одержала оцінку “незадовільно”, діє відповідне по-
ложення Міністерства освіти і науки України, тобто такий студент отримує 
не диплом, а довідку про відвідування університету, а також право повтор-
ного захисту диплому протягом трьох років після його закінчення. 

Захист дипломної роботи є обов’язковим компонентом освіти на ка-
федрі теорії та практики перекладу англійської мови і не може замінюватися 
здаванням будь-якого додаткового державного іспиту. 
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Додатки 
 

 
Додаток А 

 
Форма завдання на дипломний проект (роботу) 

 
                    Хмельницький національний університет                       

Повне найменування вищого навчального закладу 
 
Факультет міжнародних відносин 
Кафедра перекладу 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 
Код та назва спеціальності 8.02030304 Переклад 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри, 

голова циклової комісії__________________ 
______________________________________ 

“____” _____________20___р. 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
на дипломний проект (роботу) студенту 

 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту (роботи)_____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
керівник проекту (роботи)___________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__р. 
№______ 
2. Строк подання студентом проекту (роботи)___________________________ 
3. Вихідні дані до проекту (роботи)____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 
розробити)_________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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6. Консультанти розділів проекту (роботи) 
Підпис, дата 

Розділ Прізвище, ініціали та посада  
консультанта завдання 

видав 
завдання 
прийняв 

    
    
    
    
    
    
    

 
7. Дата видачі завдання_____________________________________________ 

 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва етапів дипломного 
проекту (роботи) 

Строк виконання 
етапів проекту 

(роботи) 
Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Студент    _________ ________________________ 

     (підпис)              (прізвище та ініціали) 
 
Керівник проекту (роботи)  _________ ________________________ 

     (підпис)              (прізвище та ініціали) 
завдання студенту на виконання дипломного проекту  
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Додаток Б 
 

Форма титульної сторінки  
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Факультет міжнародних відносин 
 

Кафедра перекладу 
 
 
 

ДИПЛОМНА РОБОТА 
 

__________________________________________ 
Освітній рівень  

 
 

Галузь знань___________________________________________________ 
Шифр і назва галузі знань 

Спеціальність__________________________________________________ 
Шифр і назва спеціальності 

Спеціалізація__________________________________________________ 
 
на тему:_______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Шифр ____________________ 
 
Виконав: студент __ курсу, група _______   ________      ______________ 

     Підпис            Ініціали, прізвище 
 
Керівник _____________________________   _______      _____________ 

       Вчене звання, науковий ступінь      Підпис           Ініціали, прізвище 
 
 
 

До захисту допускаю: 
 
Зав. кафедри ____________________ 
“____” ___________________201__р. 

 
 

Хмельницький, 201_ 
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Додаток В.1 
 

Зразки змісту для робіт різної направленості 
 

Зміст дипломної роботи з методики навчання перекладу 
 
 

ВСТУП.............................................................................................................. 2 
 
РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 
УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША............................................................... 5 
 
1.1 Місце, роль та зміст усного перекладу з аркуша в структурі 
перекладацької компетенції як мети фахового навчання  
майбутніх філологів ......................................................................................... 5 
1.2 Поняття “еквівалентності”, “адекватності” і “відповідності”  
у перекладі та способи їх досягнення ............................................................10 
1.3 Порівняльний аналіз об’єктів контролю усних мовленнєвої  
та перекладацької компетенцій .......................................................................15 
Висновки до розділу 1 .....................................................................................20 
 
РОЗДІЛ 2  ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ 
ЯКОСТІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АРКУША 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ..................................................23 
 
2.1 Види перекладацьких помилок та їх відносна вага...................................23 
2.2 Дослідження ступеня кореляції різних способів оцінювання якості  
усного перекладу з аркуша з англійської мови на українську........................33 
2.3 Методичні рекомендації щодо оцінювання якості усного перекладу  
з аркуша з англійської мови на українську .....................................................53 
Висновки до розділу 2 .....................................................................................63 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .................................................................................65 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................68 
 
ДОДАТКИ .......................................................................................................72 
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Додаток В.2 
 

Зміст дипломної роботи з теорії та практики перекладу 
 
ВСТУП............................................................................................................... 3 
 
РОЗДІЛ 1  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ........ 6 
 
1.1 Теоретичні підходи до дослідження художньо-поетичного перекладу...... 6 
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Додаток Г 
 

Оформлення бібліографічного запису 
 
 

Таблиця Г.1 
Джерело Приклад оформлення 
Книга:  

– один 
автор 

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньо-
грец. Л. Звонська]. – Л. : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела хрис-
тиянського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст.).  

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 
“білого шуму” в неперервних та дискретних динамічних системах / 
Д. Г. Коренівський ; Ін-т математики НАН України. – К. : Ін-т ма-
тематики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування). 

Шкляр В. Елементал : [роман] / В. Шкляр. – Л. : Кальварія, 
2005. – 196 с. – (Першотвір).  

– два 
автори 

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Угорщині: історія, спогади, архівні документи / І. Матяш, Ю. Мушка. – 
К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 397 с. – (Бібліотека 
наукового щорічника “Україна дипломатична”).  

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромов-
ська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична 
бібліотека. Бібліотека адвоката). 

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та компози-
ційних матеріалів : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Л. : Растр-7, 2007. – 375 с.  

– три 
автори 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотв-
ратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организа-
ции / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Та-
расенко. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с.  

– чотири 
автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, 
А. А. Нечипорук. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 
106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 
[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ял-
пачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. – 
(ПТО: Професійно-технічна освіта).  

Без автора 

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 
тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).  

Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / 
[упоряд. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638 с. 

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій ук-
раїнській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [ан-
тологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с.  
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Продовження таблиці Г.1 

Багато- 
томний 

документ 

Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упо-
ряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського, 2007 (Джерела з історії науки в Україні). 

Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573 c. 
Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага на-

рода) : трилогия / А. Дарова. – О. : Астропринт, 2000. – (Со-
чинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть. 
В 6 т. Т. 4 : Косвенные налоги / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 
2007. – 534 с. 

Матеріали 
конференцій, 

з’їздів 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агро-
промислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих уче-
них-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 
11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Доку-
чаєва, 2000. – 167 с.  

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 
2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – 
(Спецвип.: 10 років АУБ).  

Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конс-
трукцій : пр. конф., Київ., 6–9 черв. 2000 р. / відп. ред. В. Т. Трощенко. – 
К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – Т. 2. – С. 559–956. 

Препринти 

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с под-
критической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 
Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – 
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. 
ин-т” ; ХФТИ 2006-4).  

Депоновані 
наукові 
праці 

Социологическое исследование малых групп населения / 
В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 
академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.  

Словники 

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : 
Халімон, 2006. – 175 с.  

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник / 
З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.  

Українсько-німецький тематичний словник : [уклад. Н. Яцко та ін.]. –
К. : Карпенко, 2007. – 219 с.  

Законо-
давчі та 

нормативні 
документи 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 
1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. 
вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

Стандарти 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. По-
кажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – 
[Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – 
ІV, 231 с. – (Національний стандарт України). 
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Продовження таблиці Г.1 

Каталоги 

Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. И. В. Ко-
валева, В. А. Павлюкова ; ред. В. Л. Иванов]. – Л. : НТЦ “Леонорм-
стандарт”, 2006. – Т. 5. – 2007. – 264 с. – Т. 6. – 2007. – 277 с. – 
(Серия “Нормативная база предприятия”). 

Університетська книга: осінь, 2003 : [каталог]. – Суми : Уні-
верситетська книга, 2003. – 11 с.  

Дисертації 
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... 

доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 
2005. – 276 с.  

Авто-
реферати 

дисертацій 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 
робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія 
машинобудування” / І. Я. Новосад. – Т., 2007. – 20 с.  

Частина 
книги, пе-
ріодичного,  
серіального 

видання 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного за-
стосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 
спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного ви-
ховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.  

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Че-
пелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник со-
ціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – 
№ 1. – С. 25–29.  

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з 
англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, 
№ 2. – С. 13–20.  

Електронні 
ресурси 

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Елек-
тронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів 
акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 
80 Min / 700 MB. – О. : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека сту-
дента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. 
вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS 
Word 97-2000. – Назва з контейнера. 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Елек-
тронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : 
[підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим–2003”] / Л. Й. Костенко, 
А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний віс-
ник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
 

Примітка. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язко-
вими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунк-
туації. 
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Додаток Д 
 

Форма рецензії на магістерську роботу  
 

Рецензія магістерської роботи 
 
на тему: ___________________________________________________________ 
студента(студентки) V курсу (гр. _________) _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали – повністю) 
 

кафедри перекладу факультету міжнародних відносин  
Хмельницького національного університету  

 

№ 
з/п Критерій оцінювання аспектів роботи 

Макси-
мальний 

бал 

Отрима-
ний  
бал 

1 Актуальність теми дослідження (об’єкт, предмет, підхід) 3  
2 Практична значущість та наукова новизна (новий матеріал, 

нова методика його обробки, нова класифікація, вивчення 
донині невисвітлених аспектів питання або новітні методи 
дослідження) 

3  

3 Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів (не-
суперечливість теоретичних підвалин, доцільність методів, 
достатній обсяг емпіричного матеріалу) 

3  

4 Загальний зміст роботи (повнота огляду стану розробки проб-
леми; релевантність теорії практичної частини; наявність х 
необхідних визначень; логічність і послідовність викладення 
матеріалу; ґрунтовність аналізу емпіричного матеріалу, аргу-
ментованість висновків та їх відповідність завданням роботи) 

6  

5 Узгодженість мети, завдань роботи та висновків і анотації; 
зв’язок між теоретичною і практичною частинами 

3  

6 Структура та обсяг роботи (текстова частина – від 60 до 70 с.): 
наявність титульної сторінки, змісту, вступу, розділів, ви-
сновків за розділами загальних висновків, бібліографічного 
списку, додатків (зокрема, глосарію термінів і ОБЖД), анота-
ції, а також пропорційність структурних частин: вступ – 2 с.; 
теоретична частина – 15–20 с.; практична частина – 30–35 с.; 
загальні висновки – 2 с. 

3  

7 Бібліографія (не менш за 50 позицій, з яких 1/3 – іноземними 
мовами); повинні бути наявні: фундаментальні праці з проб-
лематики; публікації останніх п’яти років; публікації викла-
дачів факультету та університету.  
Бібліографія має бути оформлена відповідно до чинних стан-
дартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

3  

8 Апробація та публікації 3  
9 Мова, стиль та поліграфічне оформлення 3  

Загальний бал 30  
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Питання, додаткові зауваження 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата: “____” __________  201_ р.  Рекомендована оцінка ___________ 
 
Рецензент ______________________________________        _______________ 

(прізвище, ініціали, ступінь, звання)                  (підпис) 
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Додаток Е 
 

Форма відгуку на магістерську роботу  
 

Відгук на магістерську роботу 
 

на тему: ___________________________________________________________ 
студента(студентки) V курсу (гр. ___) ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали – повністю) 
 

кафедри перекладу факультету міжнародних відносин  
Хмельницького національного університету 

 

№ 
з/п Критерій оцінювання аспектів роботи 

Макси-
мальний 

бал 

Отрима- 
ний 
бал 

1 Актуальність теми дослідження (об’єкт, предмет, підхід) 3  
2 Практична значущість та наукова новизна (новий матеріал, 

нова методика його обробки, нова класифікація, вивчення до-
нині невисвітлених аспектів питання або новітні методи до-
слідження) 

3  

3 Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів (не-
суперечливість теоретичних підвалин, доцільність методів, 
достатній обсяг емпіричного матеріалу) 

3  

4 Загальний зміст роботи (повнота огляду стану розробки проб-
леми; релевантність теорії щодо практичної частини; наяв-
ність усіх необхідних визначень; логічність та послідовність 
викладення матеріалу; ґрунтовність аналізу емпіричного ма-
теріалу, аргументованість висновків та їх відповідність за-
вданням роботи) 

6  

5 Узгодженість мети, завдань роботи та висновків і анотації; 
зв’язок між теоретичною і практичною частинами 

3  

6 Структура та обсяг  роботи (текстова частина – від 50 до 60 с.):
наявність титульної сторінки, змісту, вступу, розділів, ви-
сновків за розділами загальних висновків, бібліографічного 
списку, додатків (зокрема, глосарію термінів і ОБЖД), анота-
ції, а також пропорційність структурних частин: вступ – 2 с.; 
теоретична частина – 15–20 с.; практична частина – 30–35 с.; 
загальні висновки – 2 с. 

3  

7 Бібліографія (не менш за 50 позицій, з яких 1/3 – іноземними 
мовами); повинні бути наявні: фундаментальні праці з проб-
лематики; публікації останніх п’яти років; публікації викла-
дачів факультету та університету.  
Бібліографія має бути оформлена відповідно до чинних стан-
дартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

3  

8 Апробація та публікації 3  
9 Мова, стиль та поліграфічне оформлення   3  

Загальний бал 30  
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Інше______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Висновок: робота може бути рекомендована до захисту з оцінкою _________. 
(не рекомендована до захисту) 
 
Науковий керівник: _______________________________        ______________ 

(прізвище, ініціали, ступінь, звання)                      (підпис) 
 
Дата: “____” __________  201_ р. 
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Додаток Ж 
 

Критерії оцінювання прилюдного захисту магістерської роботи  
на факультеті міжнародних відносин 

Хмельницького національного університету 
 
 

№ 
з/п Назва критерію 

Макси-
мальний 

бал 
1 Знання галузі та належний рівень володіння теоретичним 

матеріалом 
5 

2 Належний рівень володіння емпіричним матеріалом  
та методами його дослідження 

5 

3 Змістовність та повнота донесення до аудиторії інформації 
щодо суті та основних результатів здійсненого дослідження  

10 

4 Уміння належним чином організувати викладення результатів 
дослідження  
(структура “загальна теза/концепція – аргументи – висновок”) 

5 

5 Наочність презентації (роздатковий матеріал, ІКТ) 5 
6 Загальна культура поведінки та мовлення  5 
7 Правильність та повнота відповідей на запитання 5 

Загальний бал 40 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


