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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Переддипломна практика” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки: «Переклад (англійська)»

Другий (магістерський) рівень.
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізації 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Переддипломна практика на 2 курсі магістратури спрямована на підготовку студентів до 

захисту магістерських дипломних робіт
Метою переддипломної практики є: здійснення комплексної підготовки студентів до 

захисту магістерських дипломних робіт

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Завдання переддипломної практики зумовлені особливостями професійної підготовки 

магістрів і включають наступні:
- завершення роботи над дослідженням;
- оформлення дипломної роботи;
- апробація результатів дипломної роботи: написання статті, участь у студентській 

науковій конференції;
- підготовка до захисту.

1.3. Кількість кредитів:
Денна форма навчання:
3-й семестр: 6

1.4. Загальна кількість годин:
Денна форма навчання:
3-й семестр: 180

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна
_____ Денна форма навчання_____
________ Рік підготовки_________
_____ 2-й курс магістратури_____
___________ Семестр___________
_____________ 3-й_____________
____________ Лекції____________
_______не передбачаються_______

Практичні, семінарські заняття
_______не передбачаються_______
______ Лабораторні заняття______
_______не передбачаються_______
_______Самостійна робота_______
___________ 180 год.___________
_____Індивідуальні завдання_____
_______не передбачаються_______
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1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: функціональні обов’язки перекладача; особливості організації робочого простору 

перекладача, основи вимоги проведення досліджень в галузі перекладознавства та методики 
викладання перекладу.

вміти: на належному рівні здійснювати дослідження в галузі перекладознавства та 
методики викладання перекладу та оформлювати їх у вигляді наукової роботи.

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

3 семестр
Розділ 1. Переддипломна практика.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин

усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7
Переддипломна
практика

180 — — — — 180

Разом за розділом 180 - — — — 180

4. Теми практичних занять

Не передбачаються програмою

5. Завдання для самостійної роботи

Переддипломна практика на 2 курсі магістратури проходить з відривом від навчального 
процесу на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов. Базою 
практики можуть також бути інші підрозділи факультету та ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Тривалість практики -  чотири тижні. До змісту практики входить:

- узагальнення результатів дослідження. Шляхом критичного аналізу автор має 
визначити певні загальні закономірності, пов’язані з обраним матеріалом; розв’язати проблемну 
ситуацію; показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше. Кожне положення 
чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність.

- оформлення результатів дослідження. Дипломна робота оформлюється згідно 
«Положення про дипломну роботу магістра на кафедрі перекладознавства імені Миколи 
Лукаша ХНУ імені В.Н. Каразіна»;

- підготовка наукової статті. Наукова стаття пишеться та оформлюється згідно 
«Положення про написання наукової статті студента на кафедрі перекладознавства імені 
Миколи Лукаша ХНУ імені В.Н. Каразіна». У статті систематизуються теоретичні знання, 
засвоєні студентами під час проведення дипломного дослідження.

В період практики студент має вести щоденник практики, а також може (у разі 
виникнення потреби) відвідувати консультації керівника з практики відповідно до 
встановленого графіку. По закінченню практики студент зобов’язаний подати у визначений
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термін заповнений щоденник практики, характеристику керівника практики і власний 
звіт про проходження практики.

Характеристика про проходження практики підписується керівником практики. 
Характеристика має містити такі обов’язкові компоненти: інформацію про місце і час 
проходження практики, робоче місце і функціональні обов’язки практиканта; обсяг виконаної 
роботи; оцінку якості роботи практиканта за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, 
“задовільно”, “незадовільно”).

Звіт практиканта має містити інформацію про виконання ним завдань практики та 
готовність до захисту дипломної роботи.

6. Індивідуальні завдання

Програмою не передбачаються.

7. Методи контролю

1. Інструктаж.
2. Консультація.
3. Іспит.

8. Схема нарахування балів

Оцінка “відмінно” виставляється студентам, які у повному обсягу та своєчасно завершили 
підготовку дипломної роботи та її апробацію, що включає: а) оформлення диплому у 
паперовому та електронному вигляді з дотриманням вимог, передбачених «Положенням про 
дипломну роботу»; б) перевірку роботи на антиплагіат з коефіцієнтом 1 «0-50%» та 
коефіцієнтом 2 -  до 5%; в) участь у конференції; г) підготовку статті до друку; д) оформлення 
пакету документів; е) оцінку роботи рецензентом на «відмінно»; ж) оцінку роботи керівником 
на «відмінно».

Оцінка “добре” виставляється студентам, які завершили підготовку дипломної роботи та її 
апробацію, що включає: а) оформлення диплому у паперовому та електронному вигляді з 
дотриманням вимог, передбачених «Положенням про дипломну роботу»; б) перевірку роботи 
на антиплагіат з коефіцієнтом 1 -  50%та коефіцієнтом 2 -  6-10%; в) участь у конференції; г) 
підготовку статті до друку; д) оформлення пакету документів; е) оцінку роботи рецензентом на 
«добре»; ж) оцінку роботи керівником на «добре».

Оцінка “задовільно” виставляється студентам, які завершили підготовку дипломної роботи та 
її апробацію, що включає: а) оформлення диплому у паперовому та електронному вигляді з 
дотриманням вимог, передбачених «Положенням про дипломну роботу»; б) перевірку роботи 
на антиплагіат з коефіцієнтом 1 -  50% та коефіцієнтом 2 -  «11-15%»; в) участь у конференції; 
г) підготовку статті до друку; д) оформлення пакету документів; е) оцінку роботи рецензентом 
на «задовільно»; ж) оцінку роботи керівником на «задовільно».

Оцінка “незадовільно” виставляється студентам, які не завершили вчасно підготовку 
дипломної роботи, або не пройшли антиплагіатну перевірку, або не здійснили апробацію, або 
отримали незадовільну оцінку від рецензента чи керівника.
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Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої 
шкали оцінювання

для дворівневої шкали 
оцінювання

90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендоване методичне забезпечення

1. Щоденник практики
2. Зразки документації
3. Словники
4. Інформаційні ресурси

Основна література

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт за спеціальністю «Переклад»: 
базові теоретичні поняття / За редакцією доктора філологічних наук Ребрія Олександра 
Володимировича Укладач: Гайдар Д.О. Харків, 2015. 67 с. Ц ^ :  ^4р:/Яогеі§п-
languages.karazin.ua/resources/e29c57dbb803fa072a579cb5d5ab8879.pdf

Допоміжна література

Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. -  К.: Освіта, 1996. -  Т.1. -752 с. -  Т.2. -  712 с.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. www.europa.eu.int/comm./education/recognition/

http://www.europa.eu.int/comm./education/recognition/

