




 

Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни) 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів 

4,5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність 

035 Філологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 Спеціалізація  

035.06 східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – арабська 

1-й 

Семестри 

Загальна кількість годин 

– 135 

2-й  

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 0  

практичних – 45 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Самостійна робота 

135  

Вид контролю: диф. 

залік 

 

 

Мета та завдання курсу «Практична лексикографія» 

 

Лексикографічна практика є складовою курсу сучасної арабської мови і посідає 

важливе місце в підготовці філолога-арабіста.  

Основною метою курсу мета курсу – формування в студентів-сходознавців 

необхідних компетенцій, достатніх для вільного користування лексикографічним 

масивом класичної та сучасної арабської літературної мови; ціль – сформувати в 

студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну основу для орієнтування в 

перекладацькій діяльності серед лексикографічних джерел арабської мови.  

Основними завданнями дисципліни є формування наукових поглядів на 

лексикографію, вироблення практичних навичок укладання словникової продукції та 

самостійних спостережень над різними типами структур у виданнях 

лексикографічного типу, знання базових принципів лексикографічної параметризації  

 

Після проходження лексикографічної практики студент повинен:  

- Знати: джерела арабської лексикографічної традиції та її сучасні виміри. 

- Вміти: застосовувати набуті знання, уміння і навики для їх вдосконалення та 

розвитку. 

 

 

 

 

 



 

Мета і завдання практики 

 

Надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти 

лексикографічним інструментарієм класичної та сучасної арабської літературної 

мови. 

Лексикографічна практика, яка проходить на базі кафедри сходознавства 

імені професора Ярослава Дашкевича, Львівської обласної універсальної наукової 

бібліотеки (Відділ літератури іноземними мовами), Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка має за мету навчити 

уміло користуватися лексикографічними джерелами для оперативного отримання 

необхідної інформації, спонукати до точного і стилістично виправданого 

використання слів, оперування словниками; сформувати комунікативну, 

лінгвістичну, соціокультурну й професійну компетентності студентів шляхом 

залучення їх до виконання професійно орієнтованих завдань; виробити 

інтерактивні навички і вміння користування лексикографічними джерелами з 

послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності; 

заохочувати до самоосвіти. 

Завдання практики:  

• формування в студентів-сходознавців необхідних компетенцій, достатніх для 

вільного користування лексикографічним масивом класичної та сучасної 

арабської літературної мови;  

• сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну основу 

для орієнтування в перекладацькій діяльності серед лексикографічних джерел 

арабської мови. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

1. Арабська лексикографічна традиція та її теоретичні основи. 

2. Класичні арабські словники та їхні творці.  

3. Лексикографічна спадщина аль-Халіля. 

4. Лексикографічна спадщина Ібн Фаріса.  

5. Лексикографічна спадщина аль-Джавгарі. 

6. Лексикографічна спадщина Ібн Манзура. 

7. Лексикографічна спадщина Ібн Дурайда. 

8. Лексикографічна спадщина Фірузабаді.  

9. Лексикографічна спадщина аз-Замахшарі. 

10. Сучасні виміри арабської лексикографії. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього у тому числі 

 лек пр інд ср 

Змістовий модуль 1. 

1. Арабська лексикографічна традиція та її теоретичні 

основи. 

10    10 

2. Класичні арабські словники та їхні творці. 15    10 

3. Лексикографічна спадщина аль-Халіля. 10     

4. Лексикографічна спадщина Ібн Фаріса. 10     

5. Лексикографічна спадщина аль-Джавгарі. 10     

6. Лексикографічна спадщина Ібн Манзура 10     

7. Лексикографічна спадщина Ібн Дурайда. 10     

8. Лексикографічна спадщина Фірузабаді. 10     

9. Лексикографічна спадщина аз-Замахшарі 10     

10. Сучасні виміри арабської лексикографії. 10    10 

Разом – змістовий модуль 1. 135     

 

 

Вимоги до звіту 

 

Звіт про практику оформляється у вигляді письмової роботи обсягом 4-5 стор. 

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту 

повинні бути зшиті. Обов’язковим є щоденник з практики. 

На титульному аркуші зазначається місце проведення практики, назва, прізвище, 

ім’я та по батькові студента, керівника практики. 

У вступі на першій сторінці у довільній формі студент описує свою практичну 

діяльність (місце, тривалість, суть виконуваної роботи тощо), узагальнює здобуті 

вміння та навички. Коротко і конкретно описує робота, особисто виконану студентом. 

Тут не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії бази, 

технічних описів тощо), а також цитування літературних джерел. 

У основній частині обов’язково має бути письмовий опис словникової статті 10-

15 лексем (за вибором керівника) з різних за своєю специфікою словників та переклад 

з арабської на ураїнську мову передмови до будь-якого словника (за вибором 

керівника). 

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, 

студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні. 

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практик навчального закладу.  

 

 

Методи навчання 

 

Пояснювально-ілюстративний метод, методи стимулювання і мотивації навчання, 

частково-пошуковий метод, дослідницький метод. 



 

Методи контролю 

 

1. Поточний контроль. 

2. Диф.залік. 

 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Поточне оцінювання Захист практики Сума 

Індивідуальний план 25 б.  

50 б. 

 

100 б. Звіт за практику 25 б. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

81 – 89  В 
добре 

71 – 80  С 

61 – 70  D 
задовільно 

51 – 60 Е 

21 – 50  FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 20  F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

При оцінюванні практики враховується обов’язкове відвідування практики, 

щоденна робота зі словниками та правильне оформлення матеріалів практики. 

 

 

Методичне забезпечення 

 

Ілюстративні матеріали (матеріали бібліотек та кафедри, електронні ресурси) 

 

 

Підведення підсумків практики 

 

Підсумки підводяться у процесі складання студентом заліку комісією, яка 

призначена завідуючим кафедрою (предметною або цикловою комісією). 

Диференційна оцінка згідно кредитно-модульної системи з практики враховується 



 

нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. У випадках, коли 

практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, 

оцінка практики враховується з оцінками наступного семестру. 

Результати складання заліків з практики заносяться в екзаменаційну відомість, 

проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності. 

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільній відгук на 

базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку направляється на практику 

вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу. 

 

 

 

Список використаної літератури: 

 

1. Рыбалкин В. С. Классическое арабское языкознание / В. С. Рыбалкин. – К.: 

Стилос, 2003. – 406 с. 

2. Baalbaki, Ramzi. The Arabic Lexicographical Tradition : From the 2nd/8th to the 

12th/18th Century / Ramzi Baalbaki. – Leiden – Boston: Brill, 2014. – 489 p. 

3. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – New York: Columbia 

University Press, 1997. – 277 p. 

Додаткова: 

1. Арсланян Г., Шубов Я. Русско-арабский медицинский словарь: Ок. 20 000 

терминов / Г. Арсланян, Я. Шубов. – М.: Русский язык, 1977. – 608 с. 

2. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь: Ок. 42 000 слов / Х. К. Баранов. – 5-е 

изд., переработ. и доп. – М.: Русский язык, 1976. – 944 с. 

3. Белкин В. М. Карманный арабско-русский словарь: Ок. 9 400 слов / В. М. Белкин. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1986. – 528 с. 

4. Борисов В. М. Русско-арабский словарь: Ок. 42 000 слов / В. М. Борисов. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1967. – 1120 с. 

5. Гиргас В. Ф. Арабско-русский словарь к Корану и хадисам / В. Ф. Гиргас. – 

СПб.: Диля, 2006. – 928 с. 

6. Красновский В. Н., Шарбатов Г. Ш. Карманный русско-арабский словарь: Ок. 

11 000 слов / В. Н. Красновский, Г. Ш. Шарбатов. – М.: Русский язык, 1988. – 

576 с. 

7. Кузнецов Н. С., Никишин А. А., Шах Х. М., Свободина И. Л. [и др.] Русско-

арабский словарь по естественнонаучным дисциплинам: Ок. 11 000 терминов / 

Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Х. М. Шах, И. Л. Свободина [и др.]. – 2-е изд., 

испр. – М.: Русский язык, 1986. – 224 с. 

8. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий 

алфавітний словник, майже 120 000 слів і виразів: в 2 томах. Т. 1 / Упоряд.: Алі 

Субх, Юрій Кочержинський, Іван Ковальов, Анна Честнійша; за заг. ред. Субха 

М. А., Хоміцької О. Г. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 786 с. 

9. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий 

тематичний словник, майже 30 000 слів і виразів: в 2 томах. Т. 2 / Упоряд.: Алі 

Субх, Юрій Кочержинський, Іван Ковальов, Анна Честнійша; за заг. ред. Субха 

М. А., Хоміцької О. Г. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 387 с. 
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11. Фавзи А. М., Шкляров В. Т. Учебный русско-арабский фразеологический 

словарь: ок. 900 фразеологизмов / А. М. Фавзи, В. Т. Шкляров. – М.: Русский 

язык, 1989. – 613 с. 

12. Шарбатов Г. Ш. Арабско-русский учебный словарь: Ок. 9 800слов / Г. Ш. 

Шарбатов. – М.: Русский язык, 1981. – 1076 с. 

13. Шарбатов Г. Ш. Русско-арабский учебный словарь: Ок. 16 000 слов / Г. Ш. 
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14. Эль-Массарани М., Сегаль В. С. Арабскорусский словарь сирийского диалекта: 

ок. 12 000 слов / М. эль-Массарани, В. С. Сегаль. – М.: Русский язык, 1978. – 552 

с. 

15. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern 

English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – 

Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p. 

16. Baalbaki, Rohi. Al-Mawrid: A Modern Arabic-Еnglish Dictionary [Electronic 

resourse] / Dr. Rohi Baalbaki. – 7th ed. – Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 1995. – Mode 

of access: https://archive.org/details/Al-mawridArabic-englishDictionary7thEd.Ocrd 

17. Badawi, El-Said; Hinds, Martin. A Dictionary of Egyptian Arabic (Arabic-English) / 

El-Said Badawi and Martin Hinds. – Beirut: Librairie Du Liban, 1986. – Mode of 

access: https://archive.org/details/ADictionaryOfEgyptianArabic 

18. Doniach, N. S. The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage / 

N. S. Doniach. – Oxford: Clarendon Press, 1971. – 1392 p. 

19. Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon [in eight parts; electronic 

resourse] / Edward William Lane; edited by Stanley Lane-Pool. – London: Willams & 

Norgate, 1863-1893. – Mode of access: 

https://archive.org/details/ArabicEnglishLexicon.CopiousEasternSources.EnlargedSup
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