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Назва дисципліни «Перекладацька практика» 

Адреса викладання 

дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

катедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет 

Катедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035.036 слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша - словацька 

Викладачі 

дисципліни 

доц. к.ф.н. Гілецька Зоряна Ігорівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

zoriana.hiletska@lnu.edu.ua 

https://philology.lnu.edu.ua/employee/hiletska-zoryana 

катедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького, вул. Університетська, 1, к. 324 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

 

у день проведення інструктажу і за графіком консультацій  

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-slovatska-

mova-ta-literatura 

 

Інформація про 

дисципліну 

 

Дисципліна «Перекладацька практика» – обов’язкова складова 

навчального процесу на слов’янському відділені філологічного 

факультету. Перекладацьку практику проходять студенти ІІІ курсу 

кафедри слов’янської філології. Відповідно до навчальних планів 

практика триває 21 день. Перекладацька практика проводиться на 

базі катедри слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького і/або у Бюро перекладів «Поліглот». 

Коротка анотація 

дисципліни 

“Перекладацька практика” (словацька мова) – це навчальна 

практика зі спеціальності 035.036 слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша - словацька для студентів IІІ курсу 

слов’янської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, 

що проводиться у 6 семестрі. Перекладацька практика 

розпочинається на початку 6 семестру і триває з 19 січня до 8 

лютого. 

Мета та цілі 

дисципліни 

 Метою перекладацької практики є вдосконалення знань з основної 

слов’янської мови, вироблення навичок письмового перекладу 

текстів різних функціональних стилів мовлення. 

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних 

завдань: 

mailto:zoriana.hiletska@lnu.edu.ua
https://philology.lnu.edu.ua/employee/hiletska-zoryana
https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-slovatska-mova-ta-literatura
https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-slovatska-mova-ta-literatura


на матеріалі текстів, обраних для перекладу, засвоїти навички, 

необхідні для здійснення основних перекладацьких операцій; 

засвоїти лексику та усталені вислови основною слов’янською 

мовою для реалізації мовних інтенцій; 

усвідомити різницю між різними видами перекладу, вміти 

здійснювати основні перекладацькі операції на практиці; 

вміти скласти словник-мінімум (тематичний, термінологічний); 

вміти застосувати на практиці знання, здобуті у ході вивчення 

курсу «Теорія і практика перекладу». 

Завдання практики конкретизуються і формулюються керівником 

залежно від місця проведення та рівня знань конкретного студента. 

Керівник може давати студентам індивідуальні завдання, про 

виконання яких вони звітують на захисті практики. Практика 

полягає в перекладі текстів різних функціональних стилів 

мовлення. Об’єкт перекладу обирається установою, де студенти 

проходять практику. Можливим місцем проведення практики є 

кафедра слов’янської філології або/і Бюро перекладів «Поліглот», 

де студенти здійснюють основною слов’янською мовою 

(словацькою) переклад запропонованих матеріалів. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Буднікова Л. Сучасна словацька юридична термінологія. – 

Ужгород, 2007. – 170 с. 

2. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. – 

Київ, 2003. – 280 с. 

3. Korunets I. V. A Course in the Theory and Practice of 

Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Київ: 

Вища шк., 1986. – 174 с. 

4. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. 

В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. – 

Вінниця: Нова Книга, 2000. – 446 с. 

5. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова 

Книга, 2003. – 160 c. 

6. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – 

Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с. 

7. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика 

перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 

Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592 с. 

8. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – 

Київ: Критика, 2005. 

9. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. 

ун-ті, 1989. 

10. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча 

категорія. – Львів: Вища шк. Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. 

11. Кундзіч О. Л. Творчі проблеми перекладу. – Київ: Дніпро, 

1973. 

12. Рильський М. Проблема художнього перекладу. Твори: В 10-

ти томах. Т. 9. – Київ, 1962. 

13. Содомора А. Sub aliena umbra = Під чужою тінню. – Львів, 



2000. 

14. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ 

сторіччя. – Київ: Смолоскип, 2009. – 342 с. 

15. Дзера О. Жанри художнього перекладу // Записки 

перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

16. Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ сторіччя // Записки 

Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

17. Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації 

(Спроба історико-літературного осмислення) // Записки 

Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

18. Newmark P. Approaches to translation. – Phoenix ELT, 1980. 

19. Bázlik M., Hrehovčík T. Súdny preklad a tlmočenie. Bratislava : 

Wolters Kluwer, 2014. – 367 s. 

20. Čulenová E. Jazyk a štýl v slovenských zákonoch. Banská 

Bystrica, 2010. – 140 s.  

21. Ďuricová A. Jazyk a slovná zásoba odborných textov. In: Acta 

Universitatis Matthiae Belii : sekcia filologická. Roč. 1 /Zuzana 

Hurtajová a kol.(ed.). – Banská Bystrica, 1997. – S. 116-124. 

22. Ďuricová A. Odborný a právny jazyk v špecializačnom štúdiu 

prekladateľstva. In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Alena 

Ďuricová, ed. – Banská Bystrica : UMB, 2002. s. 31. 

23. Ďuricová A. Typológia právnych textov justičných orgánov. In: 

Od textu k prekladu VIII / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : Jednota 

tlumočníků a překladatelů, 2013. – s. 33-41. 

24. Ďuricová A. Od cieľového textu k prekladu. In: Od textu k 

prekladu III / Alena Ďuricová.(ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a 

překladatelů, 2008. – s. 32-37. 

25. Gáborová M. Interkultúrny dialóg súdneho prekladateľa. 

Prípadová štúdia na príklade prekladu jedného diplomu. In: Kontexty 

súdneho prekladu a tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2013. – s. 32-50. 

26. Guldanová Z. Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. 

Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. – 138 s. 

27. Guldanová, Zuzana (ed.): Teória a prax súdneho prekladu a 

tlmočenia. Bratislava : IRIS, 2010.- 103 s. 

28. Guldanová Z. Tlmočník verzus prekladateľ podľa Zákona o 

súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch. In: Teória a prax súdneho 

prekladu a tlmočenia / Ed. Zuzana Guldanová. – Bratislava : 

Tlmočnícky ústav FiFUK, 2010. – s. 12-22. 

29. Hrehovčík T. Prekladateľské minimum. Bratislava : IRIS, 2006. 

– 113 s.  

30. Hrehovčík T., Bázlik M. Jazykové prostriedky vzťahujúce sa na 

dohody a zmluvy. In: Súdny preklad a tlmočenie. – Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2014. – s. 238-263 

31. Kredátusová J.,Opalková J. Kontrastívna lexikológia pre 

prekladatel’ov (rusistov a ukrajinistov). – Prešov, 2010. – 157 s.  

32. Kredátusová J. Odborný preklad v praxi: učebnica pre 



ukrajinistov. – Prešov, 2011. – 171 s. 

33. Kreátusová J. Konzekutívne tlumočenie I (pre ukrajinistov). – 

Prešov, 2012. – 139 s. 

34. Kredátusová J. Odborný preklad textu obchodno-právneho 

charakteru do cieľového jazyka, ktorý nie je materinským jazykom 

prekladateľa : (chyby v slovenskom preklade ukrajinského originálu). 

In: Vzťahy a súvislosti v odbornom preklade: zborník materiálov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 15.-17. Januára 

2007 v Prešove. – Prešov : Filozofická fakulta PU, 2007. – s. 31-46. 

35. Kredátusová J. Pragmatická ekvivalencia v ukrajinskom 

preklade... Pragmatická ekvivalencia v ukrajinskom preklade 

slovenského Zákona o štátnom občianstve. In: Jazyk a kultúra. – Vol. 

4/2010, s. 3. 

36. Kredátusová J. Písomný prejav v ukrajinčine6 

administratívnepísomnosti. – Prešov, 2015. – 147 s. 

37. Kredátusová J. Konzekutívne tlumočenie pre ukrajinistov: 

kultúra. – Prešov, 2016. – 147 s. 

38. Kredátusová J. Súdny preklad v praxi. Dokumentz trestného 

práva (ukrajinsko-slovenský aspekt). – Prešov, 2020. – 147 s. 

39. Od textu k prekladu VIII / ed. Ďuricová A. – Praha : Jednota 

tlumočníků a překladatelů, 2013. – 224 s.  

40. Od textu k prekladu IX / ed. Ďuricová A. – Praha : Jednota 

tlumočníků a překladatelů, 2014. – 257 s. 

41. Milošovičová P. Lexikálno – sémantické prieniky do právneho 

textu. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová 

(ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013.– s. 70-85. 

42. Opalková J. Odborná komunikácia cez prizmu translatológie. In: 

Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie : všeobecná 

translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie / 

Ivana Hostová, Miroslava Gavurová, Mária Smetanová, eds. – Prešov, 

2013.– s. 21-30 

43. Pavlíčková E. Jazyk práva a jeho zložitosť a vplyv na jazykovú 

komunikáciu. In: Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky 2003: VI. 

medzinárodná vedecká konferencia. – Prešov, 2003.– s. 729-731. 

44. Pavlíčková E. Povaha komunikácie v legislatívnych textoch. In: 

Studia Philologica. Annus IX. – Prešov, 2002. – s. 46-50. 

45. Rakšányiová J. Ako objektívne evaluovať preklad alebo hľadanie 

kritérií hodnotenia prekladu. In: Translatologické reflexie 2010 / Edita 

Gromová, Jana Rakšányiová. – Bratislava : Iris, 2010.– s. 23-32. 

46. Rakšányiová J. Lingvistický paternalizmus a translatologické 

krídla alebo Koľko lingvistiky potrebuje (právny) preklad? In: Kontexty 

súdneho prekladu a tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava, 

2013. – s. 101 -123. 

47. Tuhárska Z. Od konvencií k normám – od empírie k praxi. 

Alebo: Ako môže metóda korpusovej analýzy prispieť k zefektívneniu 

prekladateľskej praxe? In: Od textu k prekladu IX / Alena Ďuricová 

(ed.). – Praha : JTP, 2014. – s. 198-211. 



48. Vetrák M. Nový model právnej lingvistiky a lingvistiky na 

Slovensku. In: Justičná revue. – 59, 2007, č. 10, s. 1216 – 1239. 

Інформаційні ресурси 

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння 

використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet 

джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають. 

https://korpus.sk/  

https://slovnik.juls.savba.sk/ 

https://zborniky.e-slovak.sk/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/ 

https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka 

Тривалість курсу 3 тижні 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг годин: 135 год., 4,5 кредити ЄКТС.  

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті проходження перекладацької практики студент 

повинен  

знати 

 основні принципи та прийоми перекладацької роботи з 

текстами різних функціональних стилів мовлення; 

 знати й розуміти систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію словацької мови і 

літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності; 

вміти 

 використовувати українську мову як державну в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; 

 використовувати словацьку мову в усній та письмовій 

формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя; 

 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; 

 організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

 застосовувати філологічні знання для розв’язання 

професійних завдань; 

 використовувати інформаційні й комунікаційні технології 

для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності; 

 аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; 

https://korpus.sk/
https://slovnik.juls.savba.sk/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/
https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/
https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka


 здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і 

жанрів; 

 перекладати тексти різних стилів і жанрів; 

 мати навички управління комплексними діями або 

проектами при розв’язанні складних проблем у професійній 

діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та 

нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

Ключові слова переклад, перекладач, перекладознавство, теорія перекладу, 

практика перекладу, види перекладу, письмовий переклад, 

художній переклад, слов’яно-слов’янський переклад. 

Формат курсу робота з індивідуальним завданням з перекладу на базі катедри 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького або/і 

Бюро перекладів «Поліглот» 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік, письмовий звіт, письмова презентація результатів практики. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін: Основна слов’янська мова (словацька), Історія основної 

слов’янської літератури (словацької), Теорія і практика перекладу 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

пояснення, дискусія, демонстрація, метод аналізу, частково-

пошуковий метод, консультації, робота з інтернет-ресурсами. 

Необхідне 

обладнання 

роздатковий матеріал, доступ до Інтернету 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий семестровий контроль передбачений у формі 

заліку. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються таким чином:  

 письмовий звіт про виконану роботу –  10 балів;  

 щоденник практики –  10 балів;  

 переклад –  30 балів;  

 словник лексики –  20 балів;  

 захист практики –  30 балів.  

Отже, 

• робота під час практики: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів (впродовж практики): 50;  

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів: 

50.  

Підсумкова максимальна кількість балів: 100.  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх самостійними роботами, а не машинним перекладом. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 



студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів обману. Відвідання консультацій є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

консультації. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість їх відвідати. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за 

поточну самостійну роботу та бали підсумкового контролю. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на консультаціях і 

активність студента на них; недопустимість пропусків та запізнень 

на консультації; використання машинного перекладу; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання тощо. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання для заліку  

 

1.Особливості словацько-українського письмового перекладу.  

2. Особливості перекладу текстів різних стилів і складності.  

3. Особливості застосування теоретичних знань на практиці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

/ год 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

1 т. 

2 год. 

 

Інструктаж з проходження 

перекладацької практики 

Консультація 1. Буднікова Л. Сучасна словацька юридична 

термінологія. – Ужгород, 2007. – 170 с. 

2. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. 

Посібник. – Київ, 2003. – 280 с. 

3. Korunets I. V. A Course in the Theory and Practice 

of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика 

перекладу. – Київ: Вища шк., 1986. – 174 с. 

4. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = 

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний 

переклад): підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 

446 с. 

5. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – 

Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 c. 

6. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. 

Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с. 

7. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія 

та практика перекладу. Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592 

с. 

8. Гаврилів Т. Текст між культурами. 

Перекладознавчі студії. – Київ: Критика, 2005. 

9. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во 

при Львів. ун-ті, 1989. 

10. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як 

перекладознавча категорія. – Львів: Вища шк. Вид-во 

при Львів. ун-ті, 1983. 

11. Кундзіч О. Л. Творчі проблеми перекладу. – 

Київ: Дніпро, 1973. 

12. Рильський М. Проблема художнього перекладу. 

Твори: В 10-ти томах. Т. 9. – Київ, 1962. 

13. Содомора А. Sub aliena umbra = Під чужою 

тінню. – Львів, 2000. 

Робота над 

індивідуальним 

завданням 

 

протягом 

практики 



14. Шмігер Т. Історія українського 

перекладознавства ХХ сторіччя. – Київ: Смолоскип, 

2009. – 342 с. 

15. Дзера О. Жанри художнього перекладу // 

Записки перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

16. Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ 

сторіччя // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – 

Львів, 2001. 

17. Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття 

нації (Спроба історико-літературного осмислення) // 

Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

18. Newmark P. Approaches to translation. – Phoenix 

ELT, 1980. 

19. Bázlik M., Hrehovčík T. Súdny preklad a 

tlmočenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – 367 s. 

20. Čulenová E. Jazyk a štýl v slovenských zákonoch. 

Banská Bystrica, 2010. – 140 s.  

21. Ďuricová A. Jazyk a slovná zásoba odborných 

textov. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : sekcia 

filologická. Roč. 1 /Zuzana Hurtajová a kol.(ed.). – Banská 

Bystrica, 1997. – S. 116-124. 

22. Ďuricová A. Odborný a právny jazyk v 

špecializačnom štúdiu prekladateľstva. In: Odborná 

komunikácia v zjednotenej Európe / Alena Ďuricová, ed. – 

Banská Bystrica : UMB, 2002. s. 31. 

23. Ďuricová A. Typológia právnych textov justičných 

orgánov. In: Od textu k prekladu VIII / Alena Ďuricová 

(ed.). – Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. – s. 

33-41. 

24. Ďuricová A. Od cieľového textu k prekladu. In: Od 

textu k prekladu III / Alena Ďuricová.(ed.). – Praha : Jednota 

tlumočníků a překladatelů, 2008. – s. 32-37. 

25. Gáborová M. Interkultúrny dialóg súdneho 

prekladateľa. Prípadová štúdia na príklade prekladu jedného 

diplomu. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2 / 

Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : Univerzita 



Komenského, 2013. – s. 32-50. 

26. Guldanová Z. Kontexty súdneho prekladu a 

tlmočenia III. Bratislava : Univerzita Komenského 

Bratislava, 2014. – 138 s. 

27. Guldanová, Zuzana (ed.): Teória a prax súdneho 

prekladu a tlmočenia. Bratislava : IRIS, 2010.- 103 s. 

28. Guldanová Z. Tlmočník verzus prekladateľ podľa 

Zákona o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch. In: Teória 

a prax súdneho prekladu a tlmočenia / Ed. Zuzana 

Guldanová. – Bratislava : Tlmočnícky ústav FiFUK, 2010. – 

s. 12-22. 

29. Hrehovčík T. Prekladateľské minimum. Bratislava : 

IRIS, 2006. – 113 s.  

30. Hrehovčík T., Bázlik M. Jazykové prostriedky 

vzťahujúce sa na dohody a zmluvy. In: Súdny preklad a 

tlmočenie. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – s. 238-263 

31. Kredátusová J.,Opalková J. Kontrastívna 

lexikológia pre prekladatel’ov (rusistov a ukrajinistov). – 

Prešov, 2010. – 157 s.  

32. Kredátusová J. Odborný preklad v praxi: učebnica 

pre ukrajinistov. – Prešov, 2011. – 171 s. 

33. Kreátusová J. Konzekutívne tlumočenie I (pre 

ukrajinistov). – Prešov, 2012. – 139 s. 

34. Kredátusová J. Odborný preklad textu obchodno-

právneho charakteru do cieľového jazyka, ktorý nie je 

materinským jazykom prekladateľa : (chyby v slovenskom 

preklade ukrajinského originálu). In: Vzťahy a súvislosti v 

odbornom preklade: zborník materiálov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie, konanej v dňoch 15.-17. Januára 2007 

v Prešove. – Prešov : Filozofická fakulta PU, 2007. – s. 31-

46. 

35. Kredátusová J. Pragmatická ekvivalencia v 

ukrajinskom preklade... Pragmatická ekvivalencia v 

ukrajinskom preklade slovenského Zákona o štátnom 

občianstve. In: Jazyk a kultúra. – Vol. 4/2010, s. 3. 

36. Kredátusová J. Písomný prejav v ukrajinčine6 



administratívnepísomnosti. – Prešov, 2015. – 147 s. 

37. Kredátusová J. Konzekutívne tlumočenie pre 

ukrajinistov: kultúra. – Prešov, 2016. – 147 s. 

38. Kredátusová J. Súdny preklad v praxi. Dokumentz 

trestného práva (ukrajinsko-slovenský aspekt). – Prešov, 

2020. – 147 s. 

39. Od textu k prekladu VIII / ed. Ďuricová A. – Praha 

: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. – 224 s.  

40. Od textu k prekladu IX / ed. Ďuricová A. – Praha : 

Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. – 257 s. 

41. Milošovičová P. Lexikálno – sémantické prieniky 

do právneho textu. In: Kontexty súdneho prekladu a 

tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2013.– s. 70-85. 

42. Opalková J. Odborná komunikácia cez prizmu 

translatológie. In: Zrkadlá translatológie I: Preklad ako 

nástroj komunikácie : všeobecná translatológia, odborný 

preklad, tlmočenie a didaktika translatológie / Ivana 

Hostová, Miroslava Gavurová, Mária Smetanová, eds. – 

Prešov, 2013.– s. 21-30 

43. Pavlíčková E. Jazyk práva a jeho zložitosť a vplyv 

na jazykovú komunikáciu. In: Nové trendy v prevádzke 

výrobnej techniky 2003: VI. medzinárodná vedecká 

konferencia. – Prešov, 2003.– s. 729-731. 

44. Pavlíčková E. Povaha komunikácie v legislatívnych 

textoch. In: Studia Philologica. Annus IX. – Prešov, 2002. – 

s. 46-50. 

45. Rakšányiová J. Ako objektívne evaluovať preklad 

alebo hľadanie kritérií hodnotenia prekladu. In: 

Translatologické reflexie 2010 / Edita Gromová, Jana 

Rakšányiová. – Bratislava : Iris, 2010.– s. 23-32. 

46. Rakšányiová J. Lingvistický paternalizmus a 

translatologické krídla alebo Koľko lingvistiky potrebuje 

(právny) preklad? In: Kontexty súdneho prekladu a 

tlmočenia 2 / Zuzana Guldanová (ed.). – Bratislava, 2013. – 

s. 101 -123. 



47. Tuhárska Z. Od konvencií k normám – od empírie k 

praxi. Alebo: Ako môže metóda korpusovej analýzy prispieť 

k zefektívneniu prekladateľskej praxe? In: Od textu k 

prekladu IX / Alena Ďuricová (ed.). – Praha : JTP, 2014. – s. 

198-211. 

48. Vetrák M. Nový model právnej lingvistiky a 

lingvistiky na Slovensku. In: Justičná revue. – 59, 2007, č. 

10, s. 1216 – 1239. 

Інформаційні ресурси 
https://korpus.sk/  

https://slovnik.juls.savba.sk/ 

https://zborniky.e-slovak.sk/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/ 

https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/ 

https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C

3%A1nka 

1-3 

тиж. 

Робота над індивідуальним 

завданням 

Самостійна 

робота 

 переклад 

запропонованого 

тексту, укладання  

словника лексики з 

коментарями, 

відповідно до 

специфіки обраного 

тексту 

45 год. / тиж. 

протягом 

практики 

1-3 

тиж. 

Підготовка матеріалів 

практики. 

Консультація 

з керівниками 

практики 

 

Самостійна 

робота 

 остаточна версія 

перекладу 

запропонованого 

тексту, оформлення 

щоденника, звіту і 

словника 

45 год. / тиж. 

протягом 

практики 

https://korpus.sk/
https://slovnik.juls.savba.sk/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/
https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/
https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka
https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka


 

лютий 

місяць 

Захист практики Самостійна 

робота 

 Пройти захист 

практики 

лютий 

місяць 


