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Силабус курсу «Новітні тенденції у розвитку слов’янських літератур (чеська)» 

2022-2023 навчального року (1 курс магістри) 

 

 

Назва курсу «Проблеми усного перекладу (чеська)» 

 

Адреса викладання курсу: Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: Філологічний факультет, Кафедра 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 0305 «філологія» 

 

Викладачі курсу: Моторний Олександр Андрійович (кандидат філологічних наук, доцент) 

 

Контактна інформація викладачів: м. Львів, вул. Університетська, 1, тел.: 2394770 

 

Консультації по курсу відбуваються: відповідно до графіку консультацій 

 

Сторінка курсу. https://philology.lnu.edu.ua/course/novitni-tendentsiji-u-rozvytku-bolharskoji-

literatury 

 

Інформація про курс: курс «Новітні тенденції у розвитку слов’янських літератур (чеська)» є 

базовими нормативним курсом для підготовки фахівців-богемістів рівня «магістр». 

 

Коротка анотація курсу: Курс Проблеми усного перекладу спрямований на розвиток 

перекладацьких навичок студентів-магістрів, потрібних у їхній подальшій діяльності як 

філологів-професіоналів. Курс спрямований на підготовку магістрів до потенційної роботи з 

перекладом у різних сферах: суспільно-політичній, економічній, культурній, науковій.  

 

Мета та цілі курсу: оволодіння знаннями з курсу «Проблеми усного перекладу (чеська)». 

Завдання – ознайомлення студентів з основними принципами усного перекладу 

 

Література для вивчення дисципліни. 

 

1. Fišer, Zbyněk: Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 

Brno 2009. 

2. Hrdlička, M. Translatologický slovník, Praha: JTP, 1998.  

3. Jedlička D. Úvod do teorie a praxe překladu. – Opava, 2019. 

4. Knittlová, D. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.  

5. Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi. Apostrof. 2010.  

6. Kufnerová, Zlata: Překládání a čeština, H&H, Jinočany 1994.  

7. Kufnerová, Zlata: Čtení o překládání, H & H, 2009.  

8. Levý, J.: České teorie překladu. Praha 1957, vyd. 2. Ed. Jiří Honzík. Praha 1996.  

9. Levý, J.: Umění překladu, Praha 1963. Mounin, G. Teoretické problémy překladu. Praha : 

Karolinum,  1999 

10. Popovič, A.: Poetika umeleckého prekladu. Bratislava 1971.  

11. Popovič, A.:Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.  

12. Routlege Encyclopedia of Translation Studies. Ed. Mona Baker and Gabriela Vajdová 

Libuše, ed.: Myslenie o preklade, SAV, Brat. 2007. 

13. Vajdová Libuše: Sedem životov prekladu, Veda, Bratislava 2009. 

https://philology.lnu.edu.ua/course/novitni-tendentsiji-u-rozvytku-bolharskoji-literatury
https://philology.lnu.edu.ua/course/novitni-tendentsiji-u-rozvytku-bolharskoji-literatury


14. Vilíkovský, Ján: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.  

15. Slovo za slovem. S překladateli o překládání. Praha: Academia. 2012. 

16. Železný P. České teorie překladu. – Praha, 1996. 

17. Бабенко Є. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства. – Черкаси, 2018. 

18. Білозерська Л. Термінологія та переклад. – Київ, 2010. 

19. Верба Г. Посібник з усного перекладу. – Вінниця, 2020. 

20. Мамрак А. Вступ до теорії перекладу. – Київ, 2009 

 

Тривалість курсу: 1 семестр  

 

Обсяг курсу лекційних годин – 16, практичних занять – 16, кількість кредитів – 3. 

Самостійна робота на рік – 58. Усього годин - 80 

 

Очікувані результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  

- розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів; 

- знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 

уміти застосовувати їх у професійній діяльності; 

- жанрові особливості різних усних текстів та підходи до них 

- принципи реферування усного тексту 

- засади перекладацького етикету 

вміти:  

 - максимально точно передавати усний текст з чеської на українську та навпаки, підбирати 

еквіваленти 

 - вирішувати проблемні моменти усного перекладу у максимально швидкий проміжок часу 

з огляду на особливість цього виду діяльності 

- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 

- швидко вловлювати усну інформацію, вміти її утримувати протягом необхідного для 

здійснення перекладу часу 

- виділяти суть у межах усного тексту 

- оперативно орієнтуватися у разі проблемних ситуацій підчас усного перекладу 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти у галузі перекладознавства. 

 

 

Ключові слова: переклад, перекладознавство, чеська мова, українська мова 

 

Формат курсу: один раз на два тижні лекція, один раз на тиждень практичне заняття 

Методи навчання: Словесні (лекції у формі пояснень, розповідей та бесід); наочні 

(застосування ілюстрацій та демонстрацій, що відповідають темі лекційних та практичних 

занять); практичні (на основі прочитаних художніх творів та критичної літератури анаізується 

творчість автора або літературної епохи). 

Критерії оцінювання успішності студентів: Оцінювання проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються за наступною системою: усне опитування за темами лекційних 

та практичних занять – від 1 до 5 балів; реферати та письмові роботи – від 1 до 10 балів. 

Письмове опитування у тестовій формі, що стосується усіх лекційних тем, а також тем, 

винесених для самостійного опрацювання студентами від 1 до 30 балів Максимум балів за 

іспит – 50 балів. 



 

Теми. 

Схема курсу 
Тиж. 

/дата 

год./ 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльно

сті 

(занятт

я) 

 

Література Завдання, 

години 

Терм

ін 

вико

нанн

я 

1 

курс 

Модуль 1     

2 год. Перекладознавство як галузь 

знань. Переклад як предмет 

наукового аналізу 

лекція Fišer, Zbyněk: Překlad jako kreativní proces. 

Teorie a praxe funkcionalistického 

překládání. Brno 2009. 
Hrdlička, M. Translatologický slovník, 

Praha: JTP, 1998.  

Jedlička D. Úvod do teorie a praxe překladu. 
– Opava, 2019. 

Knittlová, D. Překlad a překládání. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2010.  

Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi. 

Apostrof. 2010.  
Kufnerová, Zlata: Překládání a čeština, 

H&H, Jinočany 1994.  

Kufnerová, Zlata: Čtení o překládání, H & 
H, 2009.  

Levý, J.: České teorie překladu. Praha 1957, 

vyd. 2. Ed. Jiří Honzík. Praha 1996.  
Levý, J.: Umění překladu, Praha 1963. 

Mounin, G. Teoretické problémy překladu. 

Praha : Karolinum,  1999 
Popovič, A.: Poetika umeleckého prekladu. 

Bratislava 1971.  
Popovič, A.:Teória umeleckého prekladu. 

Bratislava 1975.  

Routlege Encyclopedia of Translation 
Studies. Ed. Mona Baker and Gabriela 

Vajdová Libuše, ed.: Myslenie o preklade, 

SAV, Brat. 2007. 
Vajdová Libuše: Sedem životov prekladu, 

Veda, Bratislava 2009. 

Vilíkovský, Ján: Preklad ako tvorba. 
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.  

Slovo za slovem. S překladateli o překládání. 

Praha: Academia. 2012. 
Železný P. České teorie překladu. – Praha, 

1996. 

Бабенко Є. Актуальні проблеми 
сучасного перекладознавства. – Черкаси, 

2018. 

Білозерська Л. Термінологія та переклад. 
– Київ, 2010. 

Верба Г. Посібник з усного перекладу. – 

Вінниця, 2020. 
Мамрак А. Вступ до теорії перекладу. – 

Київ, 2009 

 
Internetové zdroje / Інтернет-ресурси 

 

https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/PRJ006/u
m/69418595/0._Uvod.pdf  

https://repozitar.cz/repo/40370/Jedlicka_U_

D_T_A_P_P.pdf  

 

Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 год. Усний переклад та його 

місце в системі філологічних 

знань 

 Fišer, Zbyněk: Překlad jako kreativní proces. 

Teorie a praxe funkcionalistického 

překládání. Brno 2009. 

Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/PRJ006/um/69418595/0._Uvod.pdf
https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/PRJ006/um/69418595/0._Uvod.pdf
https://repozitar.cz/repo/40370/Jedlicka_U_D_T_A_P_P.pdf
https://repozitar.cz/repo/40370/Jedlicka_U_D_T_A_P_P.pdf


2 год. Жанрові та видові 

характеристики усного 

перекладу 

лекція Hrdlička, M. Translatologický slovník, 

Praha: JTP, 1998.  
Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 год. Проблема адекватності, 

точності та оцінки усного 

перекладу. Усний та 

синхронний переклад. 

 Jedlička D. Úvod do teorie a praxe překladu. 
– Opava, 2019. 

Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

 Модуль 2  Knittlová, D. Překlad a překládání. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2010.  

Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

 

2 год. Суспільно-політичний усний 

переклад. Переклад 

офіційної зустрічі 

лекція Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi. 

Apostrof. 2010.  
Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 год. Економічний переклад. 

Переклад на бізнес-зустрічах 

 Kufnerová, Zlata: Překládání a čeština, 

H&H, Jinočany 1994.  
Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 год. Юридичний переклад. 

Переклад у суді 

лекція Kufnerová, Zlata: Čtení o překládání, H & 
H, 2009.  

Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 год. Науковий переклад. 

Переклад конференцій 

 Levý, J.: České teorie překladu. Praha 1957, 

vyd. 2. Ed. Jiří Honzík. Praha 1996.  
Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 год. Переклад культурної сфери. лекція Levý, J.: Umění překladu, Praha 1963. 

Mounin, G. Teoretické problémy překladu. 

Praha : Karolinum,  1999 

Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 



 

 

 

 
 

Підсумковий контроль, форма: іспит 

 

Пререквізити. Курси: вступ до літературознавства, основна слов’янська мова (чеська), історія 

основної слов’янської літератури 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу: 

лекція, усне та письмове опитування, семінарське заняття 

 

Необхідне обладнання: медіапроектор, дошка 

 

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності). Практичні 

заняття: 1-5 балів, письмові роботи: 1-30 балів. 

 

Питання до заліку чи екзамену:  

 
1. Перекладознавство як галузь знань. Переклад як предмет наукового аналізу 

2. Усний переклад та його місце в системі філологічних знань 

3. Жанрові та видові характеристики усного перекладу 

4. Проблема адекватності, точності та оцінки усного перекладу. Усний та синхронний переклад.  

5. Суспільно-політичний усний переклад. Переклад офіційної зустрічі 

6. Економічний переклад. Переклад на бізнес-зустрічах 

7. Юридичний переклад. Переклад у суді 

8. Науковий переклад. Переклад конференцій 

9. Переклад культурної сфери.  

10. Перекладацький етикет та основні вимоги до усного перекладача 

Опитування: буде проведено після чергового семестрового контролю 

 

 

 

2 год. Перекладацький етикет та 

основні вимоги до усного 

перекладача 

 Popovič, A.: Poetika umeleckého prekladu. 

Bratislava 1971.  
Переклад 

сучасного 

чеського 

тексту з 

відповідно

ю 

жанровою 

специфікою 

Прот

ягом 

семе

стру 


