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ВСТУП 

Виконання та захист магістерської роботи є завершальним етапом 

навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації 

випускників. 

Магістерська робота є самостійним науковим дослідженням, яке і має 

на меті виявлення обсягу та глибини набутих протягом навчання теоретичних 

знань, а також оцінювання практичних умінь їх застосування для здійснення 

перекладацького аналізу матеріалу зіставлюваних мов. Вона присвячується 

розгляду певної наукової або науково-практичної перекладознавчої проблеми, 

яка є актуальною з огляду сучасного стану перекладознавчих та лінгвістичних 

досліджень і має очевидну практичну цінність. 

Метою виконання магістерської роботи з фаху «Переклад» є 

поглиблення та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь 

і навичок з теорії та практики перекладу з англійської/німецької мови на 

українську, прищеплення здатності робити порівняльний аналіз матеріалу 

мови оригіналу та мови перекладу, критики й редагування перекладів відомих 

художніх творів і текстів різних функціональних стилів – офіційно-ділового, 

публіцистичного, наукового, науково-технічного тощо. До аналізу в роботу 

залучається як професійно перекладений текст, так і власний переклад 

українською мовою художнього, наукового чи публіцистичного тексту з 

відповідним коментарем. 

Магістерська робота – це підсумковий етап, перевірка здібностей 

студентів творчо застосовувати отримані знання з іноземної та рідної мов. 

Розв’язання перекладацьких проблем і творча обробка фактичного матеріалу є 

необхідними вміннями, які безпосередньо пов’язані з професійною 

компетентністю майбутніх перекладачів. Якість виконання, зміст і захист 

дипломної роботи визначають ступінь підготовки випускника до фахової 

діяльності. 

Унаслідок  написання магістерської роботи у студента мають бути 

сформовані такі вміння:  
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– складати план дослідження;  

– формулювати мету і завдання дослідження; 

– визначати об’єкт і предмет дослідження;  

– вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій;  

– використовувати сучасні методи наукового дослідження, 

модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань 

конкретного дослідження;  

– аналізувати, синтезувати, систематизувати, класифікувати, 

обґрунтовувати, узагальнювати отримані дані;  

– оформляти результати наукових досліджень відповідно до сучасних 

вимог у вигляді доповідей, виступів, статей.  

Темами магістерських робіт можуть бути питання з усіх розділів 

перекладознавства: теорії, практикології, історії, критики та дидактики 

перекладу. В основі роботи має лежати конкретний фактичний матеріал, 

зібраний, осмислений та опрацьований студентом. Випускник повинен 

продемонструвати його у власній інтерпретації, жодною мірою не допускаючи 

«сліпого» наслідування. 

З теорії перекладу можуть аналізуватися принципи, методи та прийоми 

перекладу з демонстрацією того, як ці теоретичні постулати знаходять 

втілення на практиці. 

Практикологічні проблеми можуть розв’язуватися через здійснення 

власного перекладу художнього, наукового або публіцистичного тексту із 

відповідними науково обґрунтованими коментарями та витлумаченнями. 

Теми з практики перекладу можуть стосуватися розгляду перекладів, 

здійснених у різні періоди та різними перекладачами, для наукового 

оцінювання перекладацьких рішень. Важливим є дослідження сучасних 

іншомовних, українських, а також українсько-іншомовних перекладів. 

Важливими можуть бути теми, присвячені як загальній історії 

перекладу, так і перекладу в Україні. 
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З дидактики перекладу доцільним є аналіз перекладних словників 

різного типу, перекладознавчої літератури, матеріалів конференцій. 

Під час виконання магістерської роботи відбувається активний процес 

закріплення теоретичних засад, розвиток навичок самостійного наукового 

аналізу, роботи з першоджерелами, науковою літературою, умінь 

оформлювати бібліографічні джерела, а також критично обґрунтовувати 

власну думку з посиланням на роботи лінгвістів-теоретиків і перекладачів-

практиків. 

Під час виконання магістерської роботи студент повинен самостійно 

опрацьовувати наукову літературу, вивчати матеріал періодичних видань, 

осмислювати різні думки та підходи до проблеми, подавати власну думку, 

базуючись на основних нюансах перекладу вибраного фактичного матеріалу, 

що сприятиме збагаченню лінгвістичних знань студента та розширенню його 

професійного кругозору. 

За максимальної самостійності дослідження проблеми студент має 

активно співпрацювати з науковим керівником, обговорювати проблему, 

звітувати про порядок дослідження, повідомляти про здобуті результати, 

враховувати рекомендації та зауваження, брати їх до уваги в подальшій 

роботі. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Виконання та захист магістерської роботи 

Магістерська робота є кінцевим результатом самостійної 

індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке 

підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним 

планом підготовки зі спеціальності «Переклад», та проходження всіх 

навчальних і виробничих практик. 

Її мета полягає в систематизації, закріпленні та розширенні 

теоретичних знань, поглибленому вивченні й розв’язанні актуальних питань 

перекладознавтства, опануванні елементів самостійної дослідницької роботи. 

Магістерська робота – це самостійне, завершене навчально-наукове 

дослідження студента, у якому об’єднано теоретичні й практичні професійні 

знання, набуті студентом у межах освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця. 

Магістерська робота виконується на базі теоретичних знань і 

практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання. 

До її виконання та захисту допускаються студенти, які успішно склали 

заліково-екзаменаційну сесію та пройшли переддипломну практику. 

Магістерська робота має виконуватися студентом відповідно до 

затверджених завдань календарного плану (складається індивідуально з 

керівником роботи). У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний 

надати пояснення керівнику або завідувачеві кафедри. 

На період виконання магістерських робіт на кафедрі складається графік 

консультацій керівників, згідно з яким забезпечується співпраця студента і 

керівника. 

Після написання кожного розділу роботи відповідно до етапів 

календарного плану студентові необхідно подати його на перевірку 

керівникові для ознайомлення. Систематичні консультації допомагають 

дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог, що 

висуваються до змісту й оформлення магістерської роботи, своєчасному 
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усуненні недоліків. Зауваження, зроблені керівником, усуваються студентом у 

зазначені терміни. Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо 

змісту й оформлення, до захисту не приймається. 

У разі позитивного відгуку, наданого керівником, апробації на 

кафедральному науковому семінарі й отриманні зовнішньої рецензії дипломна 

робота допускається до захисту перед Державною екзаменаційною комісією. 

 

1.2 Вибір напряму дослідження й етапи підготовки роботи 

Тематика магістерських робіт охоплює весь комплекс можливих питань 

щодо теорії та практики перекладу з однієї мови на іншу та слугує 

підвищенню якісного професійного рівня майбутніх фахівців. Вона 

розробляється випусковою кафедрою та затверджується на її засіданні. 

Перелік тем (додаток А) доводиться до відома студентів у термін, 

передбачений графіком підготовки та захисту магістерських робіт. З цієї 

тематики студенти вибирають певну тему. Студент має право запропонувати і 

власну тему дослідження за умови її своєчасного обговорення й узгодження з 

випусковою кафедрою і завідувачем. При цьому запропонована студентом 

тема має бути:  

 – актуальною;  

 – чітко визначеною та сформульованою;  

 – спрямованою на розв’язання певної наукової проблеми; 

 – мати теоретичну цінність і вихід на практичну перекладацьку 

діяльність. 

Паралельно з отриманням теми розв’язується питання про наукового 

керівника. Теми дипломних робіт і наукові керівники затверджуються на 

засіданні випускової кафедри. Загальне теоретичне й організаційне 

керівництво підготовкою дипломної роботи здійснює випускова кафедра. 

Під час виконання дипломної роботи рекомендується висвітлювати 

декілька аспектів перекладу текстів обраного функціонального стилю щодо їх 

комунікативної цінності й адекватності результатів перекладу. Під час 
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розкриття теми студент повинен дотримуватися вказаних етапів виконання 

дипломної роботи, причому кожний розділ роботи має висвітлювати тему в 

певному аспекті, не припускаючи повторів однієї й тієї самої інформації і 

підкріплюватись як посиланнями на літературні джерела, так і конкретними, 

самостійно підібраними прикладами (всі приклади мають бути подані в 

контексті).  

Виконання дипломної роботи складається з декількох етапів: 

– вибір напряму дослідження дипломної роботи залежно від 

особливостей ілюстративного мовного матеріалу; 

– визначення теми дипломної роботи; 

– опрацювання ілюстративного матеріалу; 

– проведення аналізу наукової літератури за напрямом дослідження; 

– складання плану написання дипломної роботи; 

– викладення результатів власного дослідження; 

– кінцеве оформлення тексту роботи згідно з вимогами та 

рекомендаціями випускової кафедри й отримання відгуку керівника та 

рецензії; 

– доопрацювання кінцевого варіанта дипломної роботи після відгуку 

та підготовка до захисту; 

– офіційний захист дипломної роботи перед Державною 

екзаменаційною комісією. 

 

1.3 Обов’язки та права студента-дипломника 

Права студента-дипломника: 

– вносити власні пропозиції щодо призначення керівника зі складу 

випускової кафедри, враховуючи власні напрацювання; 

– вибирати тему дипломної роботи; 

– приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження й 

аналізу. 

Обов’язки студента-дипломника: 

– чітко виконувати графік підготовки дипломної роботи; 
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– оформити роботу відповідно до методичних указівок випускової 

кафедри; 

– своєчасно передати дипломну роботу секретареві комісії до захисту 

перед засіданням державної екзаменаційної комісії. 

 

1.4 Обов’язки керівника роботи 

Керівник зобов’язаний: 

– надавати допомогу студентові під час складання плану роботи та 

програми відбору ілюстративного матеріалу з усіх теоретичних і методичних 

питань магістерської роботи; 

– рекомендувати студентові бібліографічні джерела за обраною темою; 

– контролювати додержання студентом графіка виконання дипломної 

роботи та вимог до її оформлення; 

– регулярно консультувати студента під час дипломування, а також 

інформувати завідувача кафедри про підготовку роботи до захисту; 

– надати об’єктивний відгук на магістерську роботу після її 

завершення. 
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2 СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

2.1 Структура 

Структура та зміст магістерської роботи з перекладу визначається 

вибраною темою та її особливостями. Проте, незважаючи на конкретну 

тематику, кожна дипломна робота має мати такі структурні частини: 

– титульну сторінку; 

– завдання; 

– зміст; 

– анотацію англійською мовою (abstract) з наведенням ключових слів; 

– анотацію українською мовою з наведенням ключових слів; 

– перелік символів, умовних скорочень і позначень; 

– вступ; 

– основну частину (2  –  3 розділи); 

– висновки до кожного з розділів та загальні висновки; 

– список використаної літератури; 

– додатки (за необхідності). 

Титульна  сторінка  оформлюється  за встановленою формою 

(додаток Б). 

Завдання на дипломну роботу формулюється за затвердженою на 

засіданні випускової кафедри формою. 

Зміст дипломної магістерської роботи подають на початку роботи. Він 

містить найменування всіх розділів, підрозділів і частин роботи, зокрема 

вступу, структурних елементів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків (додаток В). На сторінці зі змістом напроти кожної складової 

дипломної магістерської роботи проставляються номери сторінок.  

План дипломної магістерської роботи має відображати суть 

поставленої проблеми та логіку порядку досліджень. Назви розділів і 

підрозділів мають бути стислими, тісно пов’язаними з назвою дипломної 

магістерської роботи, але не повторювати її.   
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Abstract. Анотація є завершальним етапом написання магістерської 

роботи, в якій необхідно стисло (обсягом до 10–15 рядків комп’ютерного 

тексту) зазначити актуальність, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

новизну та коротко викласти отримані результати. При цьому перевага 

надається новим результатам, важливим висновкам, які доповнюють чинні 

теорії. Розрізнені положення в тексті мусять логічно випливати одне з іншого. 

Під час написання анотації студенти повинні дотримуватися граматичних і 

лексико-стилістичних норм наукового викладу англійською мовою. Також 

необхідно звернути увагу на правильність використання лексичних одиниць, 

термінів англійською мовою (додаток Е). 

Слід зауважити, що анотація в дипломній магістерській роботі 

підшивається відразу після змісту, а сторінки нумеруються.   

Анотація починається з точного перекладу назви роботи. Друге 

речення містить назви: Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 

Philology, specialization 035.041 Germanic languages and literature (translation 

included), the first language is English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi 

National University of the Ministry of Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

Рік тут і на титулі завжди відповідає року захисту дипломної роботи.  

Радимо починати анотацію словами: This paper focuses on … . This paper 

investigates/addresses/considers the issues of … . This paper reveals the status and 

functions of … in … . 

Типові труднощі перекладу: мовні засоби – linguistic means (not 

*language means), особливості – properties (not *peculiarities). До типових 

помилок належить і калькування *The thesis is devoted to... 

Наприкінці анотації з нового рядка після фрази жирним шрифтом з 

абзацним відступом «Key words» в алфавітному порядку перераховуються 

основні поняття (в однині). Не рекомендується наводити терміни, що не 

вживаються в роботі. 

Анотація. З наступної після англомовної анотації сторінки під 

відповідним заголовком розміщується анотація українською мовою. Вона 

починається з точної назви роботи. Друге речення містить назви: 
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Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Рік тут і на титулі завжди відповідає року захисту дипломної роботи.  

Наприкінці анотації з нового рядка після фрази жирним шрифтом з 

абзацним відступом «Ключові слова» в алфавітному порядку перелічуються 

основні поняття (в однині). Не рекомендується наводити терміни, що не 

вживаються в роботі. 

Перелік символів, умовних скорочень і позначень необхідно 

включати лише у випадку, коли кожне з них повторюється в тексті не менше 

2–5 разів. 

Вступ (обсяг 4–5 друкованих сторінки) надає загальну характеристику 

проведеного дослідження. Його можна починати з окреслення загального 

напряму дослідження та його проблематики, приміром, Робота(у) 

присвячена(о) комплексному вивченню…. або Проблематика N у сучасному 

перекладознавстві посідає одне з провідних місць…. 

У вступі не слід уживати скорочень. Скорочення вживають у тілі 

роботи, пояснюючи під час першого згадування, наприклад, фразеологічна 

одиниця (далі – ФО). 

Вступ має містити стисле викладення стану наукової розробки 

проблеми. Це підсумування чинних провідних підходів до аналізованого 

матеріалу й висновок автора щодо можливості їх використання у своєму 

дослідженні та зазначення тих аспектів, що залишились невивченими і будуть 

розглянуті автором у його роботі. Наприклад, Відомі підходи Х, У та Z до 

проблеми N. Перший підхід характеризується звертанням до аналізу 

семантичного аспекту явища N. Його послідовники [1; 4; 57; 69] досягли 

розуміння у …. Застосування підходу У до аналізу N [2; 5; 8; 10] дозволило 

встановити його структурні аспекти, зокрема, …. Утім перекладознавчі 

аспекти N залишаються недостатньо вивченими (практично 

недослідженими), що зумовило необхідність нашого дослідження. Або 
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Традиційний аналіз N [2; 5; 8; 10] дозволив сформувати загальне уявлення 

про…. Проте він не бере до уваги аспекти …, що зумовило необхідність 

звернення до вивчення цього явища з огляду ..., яке проводиться у нашому 

дослідженні. 

Стан наукової розробки проблеми передує актуальності дослідження.  

Окремі обов’язкові пункти вступу розташовуються у строгій 

послідовності. Графічно кожна назва виділяється прямим жирним написанням, 

наприклад, Актуальність дослідження. 

Послідовність обов’язкових елементів вступу виглядає так: 

– Актуальність дослідження. 

– Мета та завдання дослідження.  

– Об’єкт дослідження. 

– Предмет аналізу. 

– Матеріал дослідження.  

– Методологія та методи дослідження. 

– Наукова новизна одержаних результатів і висновків. 

– Теоретична значущість роботи. 

– Практична цінність дослідження. 

– Апробація роботи. 

– Окреслення структури магістерської роботи. 

Актуальність обраної теми визначається, по-перше, новим ракурсом 

аналізу проблеми, що відповідає сучасному стану розвитку лінгвістики та 

перекладознавства, по-друге, важливим соціально-культурним значенням 

досліджуваного явища. Недостатня вивченість проблеми не є переконливим 

аргументом і наводиться у разі крайньої потреби: відсутність даних ще не 

свідчить про необхідність їх здобувати, якщо вони не мають суттєвого 

значення. Цей пункт має завершуватись формулою про «наукове завдання 

роботи», у якій в одному реченні підсумовується провідна мета дослідження 

(дещо перефразована «Мета дослідження»): У цій роботі розв’язується 

наукова проблема N як …. 
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Не рекомендується вживати змістовно «пусті» фрази на зразок 

Актуальність обумовлена активним інтересом науки до ….. Натомість 

бажано розкрити важливість обраної проблематики через загальну 

спрямованість сучасних досліджень на вивчення певних проблем, через значне 

значення явища N у певних мовних/мовленнєвих і перекладацьких аспектах 

тощо, через розкриття у роботі нової грані певної дослідницької парадигми за 

допомогою певного підходу  та ін. 

Під час визначення актуальності дослідження трапляються такі типові 

помилки: 

– автор магістерської роботи не визначає ступінь розроблення обраної 

ним теми; 

–  подається загальний огляд наукової літератури без посилання на 

окремі праці та здобутки їхніх авторів;   

–  актуальність дослідження не містить чіткого формулювання, у 

зв’язку з чим важко зрозуміти необхідність подальшого дослідження обраної 

теми.   

Мета дослідження покликана вказувати на авторську концепцію 

одержання нових знань про об’єкт магістерської роботи й повинна бути 

викладена чітко, лаконічно та вказувати на кінцевий результат проведеного 

дослідження. Досягнення поставленої мети має знайти своє відображення в 

загальних висновках. Мета дослідження набуває своєї конкретизації у 

формулюванні завдань магістерської роботи. Мета дослідження формулюється 

з указанням на явище, що вивчається, бажано з наведенням мови (англ., нім.) 

та історичного періоду. Мета роботи узгоджується із назвою дипломної 

роботи. Вона називає не тільки очікувані результати (встановлення.., 

обґрунтування.., розробка…), але й вказує на те, як вони будуть одержані (з 

використанням певних підходів, методів аналізу тощо).  

Із загальної мети випливають конкретні завдання роботи, які 

перелічуються згідно з порядком їх розв’язання у роботі (від більш загальних, 

основоположних, до більш дрібних і конкретних). Завдання дослідження 

репрезентують конкретні послідовні способи розв’язання наукової проблеми. 
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Поставлені магістрантом завдання мають бути зорієнтовані на логічність і 

послідовність плану дослідження, конкретизувати усі структурні елементи 

плану роботи, формуючи чітку позицію автора щодо запропонованого ним 

плану дослідження. 

Виконання поставлених завдань є обов’язковим і має бути подано у 

загальних висновках дослідження. Як правило, у магістерській роботі 

розв’язується 3–4 завдання. Їх опис наводять через дієслово або іменник із 

схемою результату, а не процесу: не слід уживати вивчення, аналіз, 

дослідження, натомість пишуть: з’ясувати, надати характеристику, 

розкрити, виявити, описати, визначити. 

Визначаючи мету та завдання дослідження, слід звернути увагу на такі 

важливі аспекти: 

–  завдання дослідження мають конкретизувати поставлену мету, а 

тому їх необхідно сформулювати таким чином, щоб кожне наступне завдання 

випливало із попереднього; 

–  поставлені завдання мають бути чітко сформульовані, що вимагає 

від автора роботи  уникнення надмірної деталізації; 

– для магістерської роботи достатньо сформулювати 3–5 завдань, однак 

слід звернути увагу на те, що кожне із поставлених завдань має 

віддзеркалюватись у висновках дослідження; 

– слід пам’ятати, що у роботі не варто зазначати завдання, які не 

вирішують суті поставленої проблеми та не сприяють її досягненню. 

Об’єкт дослідження – це явища, процеси, що створюють проблемну 

ситуацію та вибираються для вивчення. Предмет дослідження – це окремі 

сторони, властивості, функції об’єкта дослідження, що розкривають його 

сутність. Тому об’єкт дослідження формулюється як явище, що вивчається; а 

його предмет – як певні аспекти цього явища, або певні процеси, які 

досліджуються у цьому об’єкті (інакше кажучи, на предмет чого вивчається 

об’єкт). 

В одному й тому самому об’єкті можна окреслити різні предмети 

дослідження, тому визначення конкретного предмета дослідження в 
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магістерській роботі передбачає встановлення чітких граней наукового 

пошуку дослідника. Як правило, предмет дослідження визначає тему 

магістерської роботи. Наприклад, об’єктом дослідження на тему 

«Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі» 

є англійські іменники, вилучені методом наскрізної вибірки із англомовних 

художніх творів та їх відповідники українською мовою, а предметом – 

особливості передачі у перекладі числових форм англійських субстантивів 

українською мовою у плані міжмовних внутрішньо категоріальних замін.  

Предмет дослідження фіксує, які характеристики об’єкта вивчаються; 

він має збігатися за своєю суттю з метою дослідження. Типова помилка: 

предметом дослідження є аналіз Х, адже аналіз – лише спосіб дістатися до 

суті предмета, а не самоціль. 

Формулюючи об’єкт і предмет дослідження, студенти зазвичай 

припускаються таких помилок: 

–  об’єкт і предмет дослідження сформульовано дуже широко або 

взагалі сплутано; 

–  трапляються випадки, коли предмет дослідження визначений 

неправильно, унаслідок чого неможливо зрозуміти, яку сутність об’єкта має на 

меті розкрити автор; 

–  інколи студенти взагалі не визначають об’єкт і предмет 

дослідження, що свідчить про необізнаність в обраному аспекті дослідження 

та є результатом низької якості роботи.  

Матеріал дослідження залежно від мети й завдань наукової роботи 

визначається обсягом фактичного матеріалу, звідки добиратимуться мовні 

факти для аналізу. Матеріалом дослідження можуть слугувати як фрагменти 

усного мовлення, так і письмові тексти творів різних стилів і жанрів, однак 

переважна більшість мовних фактів добирається з письмових джерел 

(друкованих чи рукописних текстів). Характеризуючи емпіричну базу 

дослідження, студент повинен указати, який фактичний матеріал він 

використовував у своїй праці (публіцистика, періодика, художня література, 

аудіо- та відеозаписи тощо). При цьому потрібно пам’ятати про відповідність 
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вибірки мовного матеріалу двом основним вимогам, а саме: 

репрезентативність та однорідність.  

Щодо матеріалу аналізу, наводиться його кількість, походження 

(країна, період, жанр), метод збирання, наприклад, Матеріалом дослідження 

слугували фрагменти художньої прози Великої Британії XIX–XX століття. 

Загалом проаналізовано особливості перекладу 50 фразеологічних одиниць з 

компонентом зоонімом. Приклади дібрано методом суцільної вибірки з творів 

10 авторів загальним обсягом близько 2 000 сторінок. 

У наступному пункті наводиться методологічна база дослідження, 

його теоретичні засади. Наприклад,  Методологічно дослідження спирається 

на новітні досягнення у галузі … (ініціали та прізвища провідних дослідників), 

теорії … (ініціали та прізвища провідних дослідників), … (ініціали та 

прізвища провідних дослідників) та … (ініціали та прізвища провідних 

дослідників). Це передбачає використання методів… 

Методи аналізу вибираються з огляду на завдання дослідження. Автор 

дослідження повинен чітко обґрунтувати вибір використаних ним методів 

дослідження. Зокрема необхідно стисло та змістовно зазначити, що саме 

досліджувалось із залученням того чи іншого методу. Це дасть змогу 

переконатися в логічності та прийнятності вибору зазначених методів.  

У дослідженні мовних фактів можливе використання загальнонаукових 

методів дослідження (індукція й дедукція, аналіз і синтез) у поєднанні із 

мовознавчими методами (описовим, порівняльно-історичним, зіставним, 

структурним, методом компонентного аналізу, методом дистрибутивного 

аналізу, соціолінгвістичними методами тощо) та перекладознавчими 

методами, наприклад:  

Розв’язання поставлених завдань здійснювалось із використанням 

таких методів, як перекладознавчий, контрастивний аналіз, порівняння 

лексики в оригінальних і перекладних текстах з перекладознавчою метою; 

аналіз словникових дефініцій; метод кореляції соціальних явищ з мовними 

явищами та процесами; кількісні підрахунки й елементи контекстуального 

структурно-словотвірного аналізу. 
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Також аналіз джерел ілюстративного матеріалу передбачає 

використання статистичних методів та елементів кількісних підрахунків, що 

дозволить кількісно описати поведінку різних мовних одиниць у тексті: 

визначити частоту їх уживання, розподіл у текстах різних жанрів, 

сполучуваність з іншими одиницями тощо. 

Захист магістерських робіт на кафедрі перекладу засвідчує, що, 

обираючи методи дослідження, студенти зазвичай припускаються таких 

помилок: 

–  студенти в основному спираються на загальнонаукові методи і не 

використовують суто лінгвістичні методи дослідження; 

–  спостерігається тенденція до відсутності в роботах методів 

емпіричного дослідження, а саме: спостереження, порівняння, вимірювання, 

експеримент; 

–  у деяких роботах відсутні будь-які кількісні показники дослідження, 

що свідчить про відсутність використання статистичних методів чи хоча б 

елементів кількісних підрахунків.   

Наукова новизна дослідження містить не тільки перелік результатів і 

висновків, але й оцінювання того, що вперше здійснено, що є новим у роботі, а 

які дані уточнюють попередні: одержані результати розвивають ідеї про…; у 

результаті аналізу встановлено нові закономірності явища ….; вперше у 

роботі простежено N.  

Наукова новизна одержаних результатів має містити нові наукові 

положення (рішення), запропоновані здобувачем особисто. Необхідно 

показати відмінність отриманих результатів від уже раніше відомих, описати 

ступінь новизни проведеного дослідження. Зокрема необхідно вказати, що в 

роботі досліджується вперше. Формулюючи новизну дослідження, доцільно 

використовувати такі фрази: «уперше в межах наукового підходу проведено 

аналіз …», «уперше розроблено комплексну методику аналізу…», «доведено 

залежність між…», «отримано принципово нові дані щодо…».   

Визначаючи новизну дослідження, слід уникати таких помилок: 

–  не потрібно зосереджуватися на вже відомих результатах. Натомість 
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необхідно висвітлити принципово нові результати, отримані в процесі 

власного наукового пошуку; 

–  новизна дослідження має бути сформульована чітко, логічно та 

відображати ключові аспекти проведеного дослідження; 

–  автору дослідження слід чітко розподіляти межі між новизною та 

практичною цінністю дослідження, новизною та актуальністю дослідження. 

Опис теоретичної значущості роботи передбачає спочатку перелік 

напрямів, навчальних дисциплін та окремих підходів, які дістали подальшу 

розробку в роботі, а потім конкретних проблем, розв’язаних у ній. Зверніть 

увагу на те, що певний внесок позначає щось порівняно невелике, істотний 

внесок/істотне значення для науки позначає щось досить вагоме, а суттєвий 

внесок позначає дійсно новий крок у науці. 

До практичної цінності роботи належить, по-перше, те, що її 

результати та висновки можуть знайти застосування в навчальних 

дисциплінах фундаментальної та загально-професійної підготовки 

перекладачів (зі вказівкою на конкретний розділ у дужках для 

фундаментальних навчальних дисциплін і без них для навчальних дисциплін 

загально-професійної підготовки), по-друге, їх важливість і плідність для 

подальших наукових розробок студентів. За наявності можливостей наводять і 

практичні сфери застосування результатів (переклад, лексикографічна 

практика тощо). 

В апробації роботи слід навести назви конференцій, у яких брав участь 

студент під час роботи над обраною темою та назви й дати наукових семінарів 

кафедри, на яких студент звітував про порядок і результати свого 

дослідження: Результати дослідження обговорювалися на Міжнародній 

конференції «…» (Кременчук, 2019), на Всеукраїнській конференції «…» (Київ, 

2019) та на науковому семінарі кафедри перекладу «…» (квітень 2019). 

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» передбачає обов’язкову участь студента-

магістра в науково-практичних конференціях та публікацію статей у наукових 

збірках. 
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Наприкінці вступної частини магістерської роботи необхідно розкрити 

структуру роботи, тобто подати перелік її структурних елементів та їх 

короткий зміст. Наприклад.  

Запропоноване дослідження складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

і додатків.  

У Вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, розкрито мету й 

завдання роботи, її наукову новизну, практичне значення, визначено предмет, 

об’єкт і методи дослідження. У першому розділі «Теоретико-методологічні 

засади дослідження …» розглядаються основні напрями дослідження …; 

визначається термінологічний інструментарій дослідження»; розкривається 

методологічні засади дослідження тощо. У другому розділі «Особливості 

вживання лексичних одиниць у…» подається аналіз уживання 

полісемантичних лексичних одиниць у…; розкриваються основні 

особливості…; встановлюється частотність вживання різнопланових 

лексичних засобів на позначення…тощо. У третьому розділі «Специфіка 

перекладу лексичних одиниць у…» виявлено й описано особливості передачі в 

англо-українському перекладі….  

У висновках дослідження узагальнено результати проведеного 

дослідження, окреслено перспективи подальшого вивчення цього 

лінгвістичного явища. У додатках подано таблиці, графіки, діаграми, 

малюнки, схеми, які слугують ілюстративним матеріалом дослідження.  

Основна частина дипломної магістерської роботи складається з 

розділів, підрозділів (якщо необхідно – пунктів, підпунктів), які мають бути 

пов’язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно, з 

критичним аналізом різноманітних теоретичних положень/статистичних 

даних/інформації та джерел. 

Залежно від обраної теми можна чітко виділяти теоретичну та 

практичну частину, можна також проводити наскрізне дослідження з 

паралельним обґрунтуванням теоретичних викладок та їх ілюстрацією за 

допомогою фактичного матеріалу. Основному тексту кожного розділу може 
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передувати короткий опис вибраного напряму та обґрунтування методів 

дослідження, що застосовуються у цьому розділі. Наприкінці кожного розділу 

рекомендується сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у 

ньому наукових і практичних результатів. 

У першому, теоретико-методологічному, розділі викладаються 

теоретичні положення, які є важливими для розв’язання поставлених завдань і 

досягнення мети дослідження. У теоретичній частині розкривається ступінь 

розробки проблеми в сучасній науковій літературі, даються визначення 

використаних у роботі термінів і понять, узагальнюються підходи до 

розв’язання проблеми. У цьому розділі подається огляд питання, вказується, 

хто саме і під яким кутом зору торкався цієї проблеми.  

В аналітичному огляді літературних джерел щодо напряму наукового 

дослідження студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за 

проблемою, що розглядатиметься. Слід звернути увагу на те, що, цитуючи 

будь-яке джерело інформації, необхідно обов’язково робити посилання на 

нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності. Стисло, критично 

висвітлюючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують 

дослідження.  

Залежно від теми дипломної магістерської роботи та об’єкта 

дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінювання різних методів 

дослідження, методик розрахунків певних показників та ін. Викладення 

матеріалу має відповідати провідній ідеї, визначеній автором.  

Тут можуть міститися відомості про характер матеріалу, обраного для 

дослідження, наприклад, про автора першотвору, про сам першотвір, про 

перекладача. Обсяг цього розділу – до 25 – 30 % від обсягу всієї роботи. 

Викладення матеріалу має бути чітким, послідовним і логічним (в 

основному за методом дедукції – від загального до окремого), 

підкріплюватися посиланнями на наукові джерела. Задля цього не слід 

нехтувати вживанням певних вставних фраз безособового характеру, таких як: 

останнім часом дослідження з...; новітні дослідження...; у контексті 

сучасної парадигми досліджень…; сучасна лінгвістика досліджує...; під час 
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вивчення ... значна увага науковців приділялася...; подальший розвиток 

досліджень з...; у світлі вищесказаного...; як вже зазначалося...; на наш 

погляд...; отже, ...; необхідно відзначити, що...; відомо (загальновідомо), 

що...; оскільки...; встановлено, що...; відправною точкою ... у визначенні ... 

було..; поділяючи думку, ...ми вважаємо...; беручи до уваги...; з іншого боку...; 

нарешті...; перш за все...; по-перше...; аналіз вербального вираження ... 

свідчить про...; звернення до концепції...; уявлення про...; когнітивний 

(лінгвокультурологічний, комунікативний, антропоцентричний) підхід до 

вивчення; як стверджує…; у більшості робіт..; специфіка ... полягає в...; не 

дивлячись на...; поштовхом для створення...; при цьому... та інше. 

За наявності синонімії лінгвістичної термінології у цій темі в 

дипломній роботі необхідно подати всі опрацьовані інваріанти термінів із 

посиланням на джерело й обґрунтувати вибраний варіант терміна, який буде 

вживатися в роботі. 

Окрім теоретичної частини робота містить практичну, у якій студент 

демонструє вміння вести власне дослідження на мовному матеріалі, проводити  

таксономію мовних одиниць і перекладацьких засобів їх відтворення мовою 

перекладу, робити узагальнення, встановлювати зв’язки між певними 

мовними явищами, фіксувати закономірності їх функціонування, пояснювати 

специфіку вживання, вказувати на певні особливості їх перекладу. Загалом 

студент має опрацювати 300–500 прикладів з вибраної теми, що дозволить 

йому зробити ґрунтовні висновки, підкріплені в разі необхідності даними 

кількісного або статистичного аналізу. 

Чіткому викладенню результатів дослідження в практичній частині 

допоможуть такі фрази: у наданій роботі...; наступний приклад 

свідчить/демонструє/ілюструє...; отже, проведений аналіз довів, що...; у 

цілому проведене дослідження дозволяє стверджувати, що...; у дослідженні 

були проаналізовані...; результати роботи створюють підстави вважати, 

що...; у центрі нашої уваги...; у процесі дослідження виникла необхідність...; 

нами було встановлено...; у результаті дослідження було помічено...; як 

показало наше дослідження...; як свідчать результати аналізу...; аналіз 
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мовного матеріалу показав...; застосування ... методу (аналізу) дозволило 

встановити.; механізм відтворення...; аналіз мовних засобів ... показав..; 

керуючись принципом... тощо. 

Другий розділ має містити конкретні спостереження над зібраним 

матеріалом із застосуванням перекладознавчих методик. У ньому має 

виявитися рівень спостережливості студента, уміння зіставляти дані, здобуті з 

праць інших авторів, із власними судженнями, здатність арґументувати свої 

твердження, робити необхідні висновки. 

Кількість дослідницьких розділів залежить від обраної теми, 

визначених завдань і специфіки дослідження. Це може бути один розділ чи два 

розділи. Рекомендоване співвідношення між теоретичним і практичними 

розділами має бути не менше, ніж 1:2 на користь дослідницьких частин.  Після 

кожного розділу основної частини роботи необхідно зробити короткі 

висновки, які висвітлюють основні аспекти дослідження певного розділу.  

Основна частина дипломної роботи має мати чітку будову, логічну 

послідовність викладення матеріалу, ґрунтовність арґументації, стислість і 

точність формулювань. 

За практичною частиною йдуть загальні висновки, в яких стисло 

підсумовуються результати дослідження з особливим акцентом на практичні 

аспекти дослідження, висловлюється й обґрунтовується власна думка студента 

на вивчену перекладацьку проблему. Висновки мають містити розв’язання 

всіх завдань, які ставить перед собою автор дослідження у вступі. Варто 

наголосити на вагомих результатах дослідження, обґрунтувати їх 

достовірність елементами кількісних підрахунків. Також у загальних 

висновках варто зазначити перспективи подальших досліджень.  

Обсяг загальних висновків не має перевищувати 3–4 друкованих 

сторінки. 

Список використаних джерел починається із нового аркуша після 

висновків і виконується відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
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складання»: ДСТУ 8302:2015 [2] за такими компонентами з наскрізною 

нумерацією:  

– теоретичні українські та російські джерела, видання іншими мовами 

єдиним списком, при цьому джерела кирилицею передують джерелам 

латиницею. До списку вносять як періодичні, так і неперіодичні видання 

(статті у збірниках наукових праць, тези конференцій, автореферати 

кандидатських і докторських дисертацій тощо);  

– джерела довідкової літератури;  

– джерела ілюстративного матеріалу.  

Бібліографія має містити список усіх літературних джерел, якими 

користувався студент під час виконання дипломної роботи і на які в його 

роботі є посилання. Кількість джерел не має бути меншою за 60 одиниць. 

Зразок оформлення бібліографії див. у додатку Г. 

Необхідно дотримуватися часового діапазону, а також обов’язковою 

вимогою є використання сучасних лінгвістичних праць (серед них мають бути 

наукові праці з вибраної проблематики, опубліковані за останні 3–5 років).  

Після списку літератури студент подає додатки (за необхідністю). До 

додатків можуть бути залучені допоміжні матеріали, які через великий обсяг 

або форму подання не можна ввести до основної частини, а саме: 

– таблиці допоміжних даних; допоміжні ілюстрації (схеми, рисунки);  

– діаграми, гістограми; 

– статистичні розрахунки; 

– результати експериментальних досліджень тощо. 

На додатки необхідно посилатися у відповідних розділах роботи. 

Кожний додаток має починатися з нової сторінки. 

 

2.2 Вимоги до оформлення 

Магістерська робота виконується українською або англійською мовою. 

Обсяг – 65–85 сторінок машинописного тексту з урахуванням бібліографії, але 

не враховуючи додатки. Рекомендований шрифт – Times New Roman 14 

текстового редактора Word через 1,5 міжрядкових інтервали на аркуші 
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форматом А4 з полями відповідно: 25 мм ліворуч, 10 мм праворуч, 20 мм 

зверху та знизу. Сторінки переплітаються. 

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту та 

дорівнювати п’яти знакам. 

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК СИМВОЛІВ, УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» не нумерують, а їх назви слугують 

заголовками структурних елементів. Назви вирізняють жирним і розміщують 

посередині рядка з нової сторінки без крапки, не підкреслюючи. 

Розділи й підрозділи, пункти й підпункти мають мати заголовки. Кожен 

новий розділ слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів слід 

розташовувати посередині рядка та друкувати великими жирними літерами 

без крапок у кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і 

підпунктів тексту слід починати з абзацного відступу та друкувати 

маленькими жирними літерами, окрім першої великої, не підкреслюючи, без 

крапки в кінці. 

Відстань між заголовком розділу і подальшим текстом – один рядок. 

Відстань перед заголовком підрозділу і після нього перед подальшим текстом 

– один рядок. Перед заголовками пунктів та підпунктів і після них перед 

подальшим текстом рядки не пропускаються. 

Не допускається розміщення назв розділів, підрозділів, а також пунктів 

і підпунктів у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти дипломної роботи слід 

нумерувати арабськими цифрами. Розділи мають мати порядкову нумерацію в 

межах викладу тексту і позначатися арабськими цифрами без крапки, 

наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи мають мати порядкову нумерацію в межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і 

порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номеру 

підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д. 
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Пункти мають мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера 

пункту або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не 

ставлять, наприклад 1.1.1, 1.1.2 тощо. 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, 

відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або пункт 

складається з одного підпункту, його не нумерують. 

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту наукового дослідження. Номер 

сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в 

кінці. Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок дипломної 

роботи, але номер сторінки на ньому не проставляють. Нумерація роботи 

починається з другої сторінки – змісту. 

Додатки мають окрему нумерацію. Нумерація надається додаткам, 

якщо їх більше одного, окрім того, кожний додаток може мати назву, 

наприклад: Додаток А. Структурні особливості англомовної політичної 

термінології, Додаток Б. Основні прийоми перекладу складних 

термінологічних словосполучень. Слово «Додаток» розміщують у правому 

верхньому кутку сторінки. 

Цифровий матеріал зазвичай оформляють у вигляді таблиць. Таблицю 

слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці. Таблиці слід нумерувати арабськими 

цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що 

наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і номера 

таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 – перша таблиця 

третього розділу. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами 

(крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і 

відбивати зміст таблиці. 
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Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під другою, або 

поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в 

кожній частині таблиці її головку та боковик. Слово «Таблиця 0.0» указують 

один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: 

«Продовження таблиці 0.0». 

На всі ілюстрації та додатки мають бути посилання у тексті роботи. Під 

час посилань на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, 

додатки зазначають їх номери. Під час посилань слід писати: «…у розділі 

4…», «…див. 2.1…», «…за 3.3.4…», «…відповідно до 2.3.2.1…», «…на рис. 

1.2…», «…у табл. 3.2…», «…(див. 3.2)…», «…у додатку Б…» тощо. 

За потреби, у тексті дипломної роботи можуть бути наведені переліки 

всередині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять двокрапку. 

Перед кожною позицією слід ставити малу літеру української абетки з дужкою 

або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої 

деталізації слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень 

деталізації). Приклад: 

а) утворення слів за допомогою префіксів; 

б) суфіксальні словоутворення: 

1) суфікси іменників; 

2) суфікси прикметників; 

3) суфікси прислівників. 

Робота має бути написана добірною літературною мовою з 

дотриманням правил логічної організації тексту, без надлишків і багатослів’я, 

а також русизмів –  невдалих перекладів, кальок. 

Кожна цитата, виклад думки автора використаної наукової праці має 

супроводжуватися посиланням. Цитація та посилання оформлюються номером 

джерела відповідно до бібліографічного переліку та номером сторінки, з якої 

цитата взята у квадратних дужках, наприклад: [31, с. 182]. Якщо згадується 

декілька джерел із зазначенням сторінок, посилання робиться через крапку з 

комою в порядку зростання номерів джерел, наприклад: [12, с. 45; 25, с. 68; 31, 
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с. 182] – тут указано три джерела з номерами сторінок. Посилання може 

робитися й на джерело в цілому, наприклад, [29]. У таких випадках посилання 

на декілька джерел в цілому буде виглядати так: [12; 25; 31]. Цитати можуть 

подаватися лише українською чи англійською/німецькою мовою (мовою 

оригіналу цитати). Думка інших слов’янських лінгвістів (росіян, білорусів, 

поляків, чехів) можна подавати у власній перекладацькій інтерпретації, але не 

оформлювати цитатою, хоча необхідно подавати посилання на це дослідження 

за вищезазначеними правилами. Мінімальна кількість посилань у підрозділі – 

5–10 одиниць. 

У самому тексті під час найменування автора праці, що обговорюється, 

спочатку ставлять ініціали, потім прізвище, наприклад, О. М. Мороховський. 

У роботі необхідно посилатися на відповідні позиції зі списку 

ілюстративних матеріалів. Посилання оформлюються номером джерела 

відповідно до бібліографічного переліку та номером сторінки (у випадку 

необхідності), з якої цитата взята у квадратних дужках, наприклад: [78, с. 182] 

або у круглих дужках за назвою чи автором, наприклад (The Guardian) або 

(Bradbury, 1984). Текст прикладу, що ілюструє певні позиції роботи, 

оформлюють курсивом, у разі необхідності вдаючись до підкреслення 

елементів, на яких необхідно сфокусувати особливу увагу, наприклад: 

I grimaced wildly at the title, gasped, and didn’t stop typing for an hour, 

until I got the stormlightning train rolled away in the rain and let the lion cage fill 

with black sea water which poured forth and set the dead man free… [128, с.  7]. –

Від захвату я скорчив дику гримасу, голосно хекнув і цілу годину друкував не 

спиняючись, аж поки зник за суцільною запоною грозового дощу той нічний 

трамвай і чорна морська вода затопила лев’ячу клітку й навальною хвилею 

винесла потопельника на волю… [129, с.  18]. 

Або: 

“In hindsight, I see it so obviously on her face” (Zusak, 2006, р. 67). – 

«Вона згадувала минуле, ці спогади чітко відбивалися на її обличчі» (Зузак, 

2016, с. 76). 
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У випадку, коли дослідження базується на двох-трьох джерелах 

ілюстративного матеріалу, які чітко ідентифікуються, їх згадують у матеріалі 

дослідження і описують у дослідницькій частині роботи, з них добирають і 

наводять відповідні приклади, але посилання не виконують, наприклад: 

Hush, little vampire, don’t say a word. Papa’s gonna bite the head off a 

bird. – Тихо, вампусю, люлі-люлі. Таточко кров вип’є в усіх на землі. – Как у 

наших у ворот пропадают граждане каждый год. 

Зразки оформлення основних структурних елементів магістерської 

роботи подані в додатках методичних вказівок. 

Магістерська робота подається на остаточну перевірку та перевірку на 

плагіат, переплітається та подається на кафедру. Магістерська робота 

допускається до захисту за наявності висновку про проходження перевірки на 

наявність плагіату та дозволу завідувача кафедри на титульній сторінці, де 

фіксується дата, що вважається терміном виконання роботи. Магістерська 

робота залишається на кафедрі до захисту перед Державною екзаменаційною 

комісією. 

 

2.3 Вимоги до оформлення презентаційного матеріалу 

На доповідь кожного студента-випускника під час захисту дипломної 

роботи відводиться 10–15 хвилин. Виступ рекомендується супроводжувати 

презентацією, створеною на підставі пакета PowerPoint. 

Вступна частина презентації роботи містить у собі титульний слайд – 

перший слайд презентації, на якому зазначена тема, автор роботи, 

найменування навчального закладу, шифр та назва спеціальності, прізвище, 

ім’я, по батькові керівника і рік захисту. 

Теоретична та практична частини презентації роботи містять у собі по 

3–4 слайди, які максимально стисло й інформативно розкривають суть 

здобутих результатів. Презентація до захисту роботи – це скорочена тезова 

доповідь про виконане дослідження. Перевантажені текстом слайди – це 

слайди, що складаються винятково з уривків тексту роботи. На слайди слід 

виносити тільки основний матеріал, який слід ілюструвати чіткими, 
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показовими прикладами. Презентація може супроводжуватися додатковим 

роздатковим матеріалом. 

Структура типової презентації може виглядати так: 

 тема дипломної роботи; 

 об’єкт і предмет дослідження: основні характеристики, методологія 

аналізу; 

  здобуті результати. 

Не використовується дрібний шрифт, не слід удаватися до 

використання екзотичних і фігурних шрифтів. Традиційні шрифти: Tahoma, 

Arial, Verdana або Times New Roman. Слайди виконуються без рамок і 

додаткових оздоблювальних елементів. 

Для всіх слайдів застосовується однотипний ефект переходу. Готуючи 

слайди для виступу, слід установити режим зміни слайдів «за клацанням» і 

контролювати процес уручну. 
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3 ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ 

 

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні 

Державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується наказом 

Міністерства освіти і науки України. До складу комісії входять: голова – 

спеціаліст із філології (доктор або кандидат філологічних наук, доцент або 

професор), члени комісії – завідувач випускової кафедри, провідні викладачі 

кафедри. 

Дата подання магістерської роботи встановлюється відповідним 

наказом не пізніше ніж за місяць до захисту і доводиться до відома кожного 

студента. 

До захисту магістерської роботи студент допускається за умов, якщо:  

 – під час написання випускової роботи студент самостійно опрацював 

теоретичний матеріал; 

 – зробив практичні дослідження; 

 – виконав завдання на дипломну роботу в повному обсязі, 

дотримуючись графіка написання роботи, регулярно звітуючись перед 

науковим керівником про виконання необхідного обсягу роботи; 

 – науковий керівник надав письмовий відгук про роботу, в якому 

відзначена актуальність теми, надана характеристика роботи студента, рівня 

його загальної та професійної підготовки, рівня знань спеціальної літератури і 

новітніх досягнень у цій галузі, оцінена якість оформлення роботи, надана 

загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно»); 

 – завідувач кафедри ознайомився з відгуком керівника; 

 – рецензент, затверджений наказом ЗВО, надав письмовий відгук на 

роботу відповідно до вимог; 

 – робота пройшла перевірку на плагіат; 

 – випускова кафедра надала позитивну оцінку дипломній роботі й 

рішенням кафедри допустила її до захисту. 

Якщо до встановленого терміну студент не встиг виконати роботу в 

повному обсязі або завідувач кафедри і науковий керівник уважають, що він 
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недостатньо опрацював тему роботи, показав недостатній рівень знань, 

питання про його допуск до захисту розглядається на спеціальному засіданні 

кафедри за участю студента і його керівника. Витяг із протоколу засідання 

кафедри подається до деканату. Якщо кафедра приймає рішення про те, що 

студент не може бути допущений до захисту, то замість диплома спеціаліста 

він отримує довідку про навчання у вищому навчальному закладі. 

Під час оцінювання виконання роботи враховується повнота розкриття 

теми, зміст і оформлення роботи, якість викладення матеріалу, його 

послідовність і логічність, відгук керівника та висновок рецензента. 

Рішення державної екзаменаційної комісії про надання кваліфікації 

«магістр з філології, перекладач з англійської та німецької мов» оголошується 

після закритої частини засідання кафедри у день захисту і затверджується 

наказом університету. 

У день захисту студент має з’явитися на захист згідно з графіком, 

затвердженим на кафедрі, з електронним варіантом презентації та роздатковим 

матеріалом у разі потреби. Усі матеріали здаються секретареві державної 

екзаменаційної комісії. 

У відповідний час члени комісії займають робочі місця в аудиторії, 

затвердженій відповідним наказом.  

Секретар запрошує студента до захисту, зачитує тему його роботи. 

Студент робить доповідь, супроводжуючи її презентацією у PowerPoint. 

Після закінчення доповіді члени комісії ставлять запитання стосовно 

тематики проекту. Тривалість цього відрізку захисту – до 15 хв. Дипломна 

робота є підсумком усіх років навчання. Тому під час захисту можливі будь-

які запитання, які потребують знань з усіх вивчених навчальних дисциплін. 

Секретар зачитує відгук керівника роботи та рецензента. Студенту 

надається можливість відповісти на критичні зауваження рецензента. 

Секретар повідомляє про закінчення захисту для цього студента і 

запрошує наступного. 

Упродовж кожного захисту секретар веде протокол засідання 

державної екзаменаційної комісії, де вказує прізвище, ім’я, по батькові 
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студента, тему роботи, оцінку керівника, рецензента, запитання членів комісії 

та остаточну оцінку за 100-бальною системою та за національною шкалою, 

наприклад: відмінно/90/А. 

Після захисту робіт студентами члени державної екзаменаційної комісії 

обговорюють проведення захисту та доповідь кожного студента, виставляють 

оцінки в загальній відомості. Результати захисту повідомляють того самого 

дня після написання протоколу захисту. Дипломні роботи передаються на 

кафедру та до архіву у встановленому порядку. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Підсумкову оцінку дипломної роботи за 100-бальною шкалою визначає 

державна екзаменаційна комісія. Її рішення є остаточним і оскарженню не 

підлягає. 

Під час визначення оцінки враховується низка важливих показників 

якості дипломної роботи: 

– актуальність обраної теми дослідження; 

– спрямованість роботи на розробку реальних практичних 

перекладацьких рекомендацій; 

– відповідність логічної побудови роботи її меті й завданням; 

– глибина проведення дослідження; 

– ступінь самостійності проведення дослідження; 

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти суть і результати 

дослідження. 

Таблиця 4.1 – Шкала оцінювання 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною бальною 

шкалою 

 

Оцінка ECTS 

відмінно 90–100 A відмінно 

добре 82–89 B дуже добре 

74–81 C добре 

задовільно 64–73 D задовільно 

60–63 E достатньо 

незадовільно 35–59 FX незадовільно 

1–34 X неприйнятно 
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Таблиця 4.2 – Критерії оцінювання результатів виконання та захисту   

дипломної роботи 

Критерії оцінювання Мах 

к-сть балів 

Зміст критеріїв оцінювання Оцінка в 

балах 

Актуальність теми, її 

відповідність 

сучасним вимогам 

10 

− відповідає повністю 10 

− відповідає неповністю 8 

− відповідає недостатньо 6 

Повнота, науковий 

рівень обґрунтування 

розробок і 

запропонованих 

рішень 

20 

− достатньо повно й 

обґрунтовано 
20 

− недостатньо повно й 

обґрунтовано 
16 

− неповно та недостатньо 

обґрунтовано 
12 

Практична цінність 

розробок і 

запропонованих 

рішень, їх 

застосування в 

професійній 

діяльності 

20 

− мають практичну цінність 

для подальшої професійної 

діяльності 

20 

− частково мають практичну 

цінність 
16 

− деякі елементи розробок 

мають практичну цінність 
12 

Відповідність роботи 

вимогам 

нормативних актів 

України, якість 

оформлення 

матеріалів 

10 

− достатньо повна, висока 

якість 
10 

− недостатньо повна, 

прийнятна якість 
8 

− неповна, невисока якість 6 

Змістовність 

доповіді та 

відповідей 

випускника на 

запитання членів 

ДЕК під час захисту 

основних положень 

роботи 

40 

− доповідь та відповіді на 

запитання повні, послідовні, 

логічні 

40 

− доповідь та відповіді на 

запитання недостатньо повні, 

логічні та послідовні 

32 

− непослідовно та нелогічно 

побудована доповідь, 

недостатньо повні відповіді на 

запитання 

24 

Усього 100   

 

Оцінка «відмінно» виставляється за умови повного розкриття теми 

дослідження, дотримання усіх вимог до виконання й оформлення дипломної 

роботи, наявності в ній елементів самостійного наукового аналізу й чіткого 

формулювання результатів, творчого підходу до висвітлення перекладацьких 
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проблем. Доповідь студента і відповіді на запитання під час захисту є 

логічними й аргументованими. 

На «добре» заслуговує робота, в якій наявні незначні недоліки в 

оформленні теоретичної чи дослідницької частини, або недостатньо вдало 

сформульовані результати дослідження та висновки, є незначні погрішності в 

технічному оформленні. Мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, 

доповідь логічна, відповіді на запитання членів комісії в основному правильні. 

«Задовільно» виставляється за умови недостатньо обґрунтованих 

теоретичних положень, недостатнього обсягу фактичного матеріалу, 

неправильного оформлення розділів роботи, наведення недостатньо 

переконливих прикладів чи поверхневого підходу до аналізу мовних явищ. 

Відгук керівника та рецензія містять окремі зауваження, не всі відповіді на 

запитання членів державної екзаменаційної комісії правильні або повні. 

«Незадовільно» виставляється за умови недотримання вимог щодо 

виконання роботи, нерозкритої теми дослідження, за відсутності 

переконливості теоретичних положень і невиконаної практичної частини. 

Погане оформлення роботи. Відповіді на запитання членів комісії неповні або 

неточні. 

Недопущення до захисту, якщо: 

– робота подана керівникові на перевірку або на будь-який подальший 

етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом; 

– роботу виконано на тему, своєчасно не затверджену наказом по 

університету, або зміст роботи не відповідає темі дослідження; 

– зміст, структура й оформлення не відповідає основним вимогам до 

написання дипломної роботи. 

– робота не має позитивного висновку про перевірку на унікальність.  
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Додаток А 

Орієнтовна тематика магістерських робіт 

Тематика дипломних робіт базується на основних напрямах 

перекладацької діяльності з урахуванням типових труднощів перекладу 

(лексичні, граматичні, прагматичні проблеми перекладу, стилістичні 

особливості тексту-оригіналу та їх відтворення в тексті перекладу, збереження 

комунікативної цінності тексту в процесі перекладу). 

Пропонується базова тематика дипломних робіт, яка може бути 

конкретизована та переформульована, враховуючи особливості фактичного 

матеріалу та одиниць перекладу, вибраних для дослідження. 

1. Фразеологічні біблеїзми як прецедентні феномени: перекладацький 

аспект (на матеріалі англійських та українських авторських текстів суспільно-

політичного характеру). 

2. Збереження стилістичного забарвлення під час перекладу рекламних 

текстів українською мовою (на матеріалі текстів реклами косметичних засобів). 

3. Способи відтворення аксіологічних історизмів у німецьких художніх 

текстах українською мовою. 

4. Відтворення семантико-стилістичних характеристик англійських реалій 

(на матеріалі творів Дж. К. Джерома). 

5. Структурний і семантичний аспекти перекладу німецьких термінів у 

галузі машинобудівної техніки. 

6. Реалізація прагматичної функції у назвах фільмів під час перекладу з 

англійської мови на українську. 

7. Особливості відтворення етнокультурних смислів, закодованих у 

пареміях (на прикладі англійських і українських паремій із компонентами 

зоонімами та фітонімами). 

8. Реалізація концепту МОДА та способи його передачі мовою перекладу. 

9. Переклад німецьких біблійних каузативних конструкцій з дебітивною 

модальністю. 

10. Особливості прагматичної адаптації під час відтворення емотивності в 

українському перекладі (на матеріалі творів Е. М. Ремарка). 
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11. Відтворення метафоричності в німецькому публіцистичному дискурсі 

українською мовою. 

12. Мова права та її терміносистема в аспекті перекладу: англо-українські 

паралелі. 

13. Перекладацькі підходи під час відтворення неологізмів у текстах 

галузі  комп’ютерних технологій. 

14. Прагмасемантичний потенціал топонімів-толкієнізмів у перекладі 

українською мовою. 

15. Особливості перекладу науково-фантастичної прози (на матеріалі 

творчості А. Азімова, Р. Бредбері та Р. Шеллі). 

16. Модальні дієслова німецької мови як перекладацька проблема (на 

матеріалі роману Ф. Кафки «Америка»). 

17. Особливості перекладу англомовної військової лексики (на матеріалі 

угод НАТО з стандартизації). 

18. Прагматична адаптація під час перекладу безеквівалентної лексики 

(на матеріалі текстів туристичних путівників). 

19. Особливості перекладу німецької юридичної термінології 

українською мовою. 

20. Способи перекладу термінів на матеріалі текстів економічної 

тематики. 

21. Урахування лінгвістичної політкоректності в процесі перекладу. 

22. Лінгвокультурологічні особливості колоронімів та їх переклад з 

англійської мови на українську. 

23. Способи відтворення ґендерно маркованих одиниць під час перекладу 

англомовних рекламних текстів. 

24. Особливості перекладу англійських абревіатур і скорочень 

українською мовою (на матеріалі науково-технічних текстів). 

25. Особливості перекладу термінів у текстах офіційно-ділової 

кореспонденції. 

26. Проблеми відтворення українською мовою гри слів у казках Л. Керола 

«Аліса в країні Чудес» та «Аліса в Задзеркаллі». 
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27. Стилістичні особливості перекладу заголовків на матеріалі німецького 

публіцистичного дискурсу. 

28. Лінгвальні характеристики поняття «сленг» і специфіка його 

перекладу (на матеріалі англо- й німецькомовної молодіжної публіцистики). 

29. Переклад метафоричних виразів у медичному дискурсі (на матеріалі 

мови персонажів кінофільму «Доктор Хаус»). 

30. Функціонально-стилістичні особливості перекладу комп’ютерного 

сленгу українською мовою. 

31. Комунікативно-прагматичні особливості перекладу соціальної 

реклами українською мовою. 

32. Способи перекладу англійських кредитно-банківських термінів 

українською мовою (на матеріалі інтернет-видань The Financial Times, The 

Guardian, The Economist). 

33. Трансформаційний підхід під час перекладу ерґонімів українською 

мовою. 

34. Відтворення образності в ідіолекті Е. М. Ремарка українською мовою 

35. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості 

перекладу англомовних газетних заголовків українською мовою. 

36. Відтворення метафори в німецькому політичному дискурсі 

українською мовою. 

37. Лексико-граматична та стилістична еквівалентність в українському 

перекладі роману С. Фітцджеральда «Великий Гетсбі». 

38. Рівні еквівалентності у перекладі фразеологізмів-маринізмів з 

англійської мови на українську. 

39. Особливості перекладу німецьких юридичних текстів міжнародного 

права. 

40. Особливості перекладу жіночого ґендеру в німецькому політичному 

дискурсі українською мовою. 

41. Непрямі мовленнєві акти у німецькому розмовному діалогічному 

дискурсі на матеріалі художніх текстів: перекладацький аспект. 
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42. Комунікативно-прагматичні особливості відтворення поетичного 

дискурсу (на матеріалі перекладів сонетів У. Шекспіра українською мовою). 

43. Прагмалінгвістичні аспекти перекладу німецьких фразеологізмів з 

компонентами das Herz і die Seele українською мовою. 

44. Досягнення адекватності перекладу англомовних кінофільмів 

українською мовою. 

45. Збереження інформативного обсягу слова під час перекладу 

юридичних термінів українською мовою. 

46. Лінгвостилістичні особливості казок О.Уайльда та їх переклад 

українською мовою. 

47. Відтворення оцінної лексики в українських перекладах англомовної 

художньої літератури (на матеріалі поеми Дж. Байрона «Дон Жуан»). 

48. Особливості відтворення реалій-американізмів українською мовою 

(на матеріалі творів Т. Капоте). 

49. Міжмовна омонімія як проблема англо-українського перекладу. 

50. Способи відтворення кредитно-банківських термінів англомовного 

економічного дискурсу. 

51. Лексична, граматична й лексико-граматична еквівалентність в 

українських перекладах творів О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» та Дж. Остін 

«Емма».  

52. Специфіка перекладу англомовної гірничо-рудної термінології 

українською мовою. 

53. Англо-український машинний переклад: трансформаційний підхід. 

54. Євролексика у сучасному англомовному політичному дискурсі та її 

переклад українською мовою. 

55. Інтернаціоналізація і локалізація під час перекладу англомовного 

науково-технічного дискурсу українською мовою. 

56. Особливості перекладу німецьких складних прикметників 

українською мовою (на матеріалі художніх текстів). 

57. Сленгізація термінів комп’ютерного дискурсу в процесі перекладу з 

англійської мови на українську. 
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58. Особливості перекладу українською мовою рекламних текстів 

німецькомовного Інтернет-середовища. 

59. Лінгвокульторологічні особливості усталених порівнянь англійської і 

німецької мов: перекладацький аспект. 

60. Лакунарні фразеологічні одиниці як об’єкт англо-українського 

перекладу. 

61. Вербалізація концепту ВЛАДА в англомовному дискурсі та його 

відтворення при перекладі українською мовою. 

62. Лексико-граматична і стилістична еквівалентність в українському 

перекладі роману М. Твена «Янкі при дворі Короля Артура». 

63. Специфіка відтворення англійських еко-неологізмів українською 

мовою. 

64. Проблеми відтворення українською мовою сленгу персонажів 

художнього твору (на матеріалі американської художньої літератури XX ст.). 

65. Способи адаптації англомовних запозичень під час перекладу ехо-

конференцій українською мовою. 

66. Синонімія в сучасній німецькій мові та способи її відтворення 

українською. 

67. Особливості перекладу реалій з англійської мови на українську (на 

матеріалі художніх текстів). 

68. Особливості перекладу англійських фразеологізмів біблійного 

походження та відтворення їх українською мовою. 

69. Особливості перекладу медичних термінів з німецької мови на 

українську. 

70. Відображення концепту INFERNO під час перекладу українською 

мовою англомовних художніх текстів. 
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Додаток  Д 

Зразок оформлення англомовної анотації  

ABSTRACT 

Grammatical Peculiarities of the Translation of English Language 

Scientific-Technical and Literary Prose 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, 

specialization 035.041 Germanic languages and literature (translation included), 

the first language is English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University of the Ministry of Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The master’s paper sets out to provide a comprehensive description of 

translational differences and strategies in reproducing grammatical forms and 

constructions in scientific-technical and literary works. The relevance of the research 

is determined by the great interest of modern linguistics to the stylistic problems of 

translating texts of different genres. The research is based on the data collected from 

original and translated texts of English and Ukrainian scientific-technical and 

scientific popular and literary texts. The purpose of the research work is to define 

convergent and divergent features in Ukrainian translations of English scientific-

technical and literary prose in terms of morphology. 

The thesis scientifically proves that differences in the set of translation 

methods for rendering particular grammatical phenomena in scientific-technical and 

literary texts lie in different frequency of using translation methods and techniques. 

The paper submitted will contribute to the theory of scientific-technical and 

literary translation as well as contrastive grammar and contrastive stylistics. Its 

results can be used for solving practical problems in terms of English-Ukrainian 

translation, in particular when rendering texts of different functional styles. 

Key words: functional styles, literary translation, morphology, scientific-

technical translation, translation methods. 
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