




 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

бакалаври 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 Філологічні науки 

Дисципліна вільного 

вибору з циклу 

професійної та практичної 

підготовки 

 
Напрям підготовки 

Модулів – 2 
Спеціальність 

035 Філологія 

Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 2 
Спеціалізації 

 035.038 слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – чеська 

2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,  

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16  

Практичні, семінарські 

16   

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 до 2 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомити студентів з проблемами усного перекладу з чеської та на 

чеську мову 



Завдання: навчити студентів основним закономірностям усного перекладу, 

набути навичок усного перекладу з чеської та на чеську мову текстів різного 

жанру та стилів 

У 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. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН)  

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, 

будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення.  

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною 

мовами.  



ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в конкретній філологічній галузі.  

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування.  

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.  

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації.  

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, 

інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної 

спеціалізації).  

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.  

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних 

філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, 

так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.  

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної 

філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог.  

ПРН 18. Володіти на високому рівні чеською мовою для здійснення 

професійної діяльності.  

ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу з чеської мови на 

українську і з української мови на чеську, вміти працювати з текстами різних 

типів, тематики, стилів та жанрів.  

ПРН 20. Уміти обирати оптимальні стратегії та рішення, організовувати процес 

перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу 

і способу його оформлення мовою перекладу. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні тенденції розвитку слов’янських літератур. 



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

аналізу 

Тема 2. Усний переклад та його місце в системі філологічних знань 

Тема 3. Жанрові та видові характеристики усного перекладу 

Тема 4. Проблема адекватності, точності та оцінки усного перекладу. Усний та 

синхронний переклад.  

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку слов’янських літератур кінця 

XVIII – ХХ ст. 

Тема 5. Суспільно-політичний усний переклад. Переклад офіційної зустрічі 

Тема 6. Економічний переклад. Переклад на бізнес-зустрічах 

Тема 7. Юридичний переклад. Переклад у суді 

Тема 8. Науковий переклад. Переклад конференцій 

Тема 9. Переклад культурної сфери.  

Тема 10. Перекладацький етикет та основні вимоги до усного перекладача 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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у тому числі Усього  у тому числі 
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л
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ср
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні тенденції розвитку слов’янських літератур. 

Тема 1. Перекладознавство 

як галузь знань. Переклад 

як предмет наукового 

аналізу 

 1 1          

Тема 2. Усний переклад та 

його місце в системі 

філологічних знань 

 1 1          

Тема 3. Жанрові та видові 

характеристики усного 

перекладу 

 2 2          

Тема 4. Проблема 

адекватності, точності та 

оцінки усного перекладу. 

Усний та синхронний 

переклад. 

 2 2          

Разом за змістовий 

модуль 1 

 6 6          

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку слов’янських літератур кінця XVIII – ХХ ст. 

Тема 5. Суспільно-  2 2   10       



політичний усний 

переклад. Переклад 

офіційної зустрічі 

Тема 6. Економічний 

переклад. Переклад на 

бізнес-зустрічах 

 2 2   10       

Тема 7. Юридичний 

переклад. Переклад у суді 

 2 2   10       

Тема 8. Науковий 

переклад. Переклад 

конференцій 

 2 2   14       

Тема 9. Переклад 

культурної сфери. 

 2 2   14       

Тема 10. Перекладацький 

етикет та основні вимоги 

до усного перекладача 

 2 2          

Разом за змістовий 

модуль 2 

 10 10          

Усього годин 32 16 16   58       

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Юридичний переклад 10 

2 Економічний переклад 10 

3 Суспільно-політичний переклад 10 

4 Науковий переклад, технічний переклад 10 

5 Переклад культурної сфери 18 

 Разом  58 

Самостійна робота включає опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу, вивчення окремих тем чи питань, що не розглядаються в курсі лекцій, 

виконання системи вправ практичного характеру, підготовку до модульних 

контрольних робіт та заліку. 

 

Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: пояснення, 

бесіда, демонстрація, практична робота, вправи, проблемний виклад, частково-

пошуковий метод, інформаційно-ілюстративний метод. 

 

Методи контролю 

Контроль успішності студентів включає поточний контроль за виконанням 

самостійної роботи та практичних завдань. Підсумкове оцінювання виконання 

самостійної роботи та інших видів роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 



Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

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 10 балів за перший змістовий модуль, від 1 до 20 балів за 

другий змістовий модуль. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
4 

дуже добре  

71-80 С добре 

61-70 D 
3 

задовільно  

51-60 Е  достатньо 

21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у 

шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

Методичне забезпечення 

1. Семотюк О. Усний переклад. – Львів, 2016. 

Рекомендована література 

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

překládání. Brno 2009. 

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

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

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

2010.  

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

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



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

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

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

překladu. Praha : Karolinum,  1999 

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Бабенко Є. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства. – Черкаси, 

2018. 

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

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

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

 

Internetové zdroje / Інтернет-ресурси 

22.  https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/PRJ006/um/69418595/0._Uvod.pdf  

23. https://repozitar.cz/repo/40370/Jedlicka_U_D_T_A_P_P.pdf  
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