
Силабус “Перекладацька практика” (чеська мова) 

2019/2020 навчального року 

 

 

Назва практики: “Перекладацька практика” 

 

Адреса проведення практики: м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена практика: філологічний факультет, кафедра 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 

035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно) 

 

Керівник:  

Брилинська Надія Юріївна, асистент кафедри слов’янської філології імені професора 

Іларіона Свєнціцького 

 

Контактна інформація викладачів:  

nadiya.brylynska@lnu.edu.ua 

 

Консультації з практики відбуваються: в день проведення інструктажу або за графіком 

консультацій 

 

Сторінка практики:  

http://philology.lnu.edu.ua/course/perekladatska-praktyka-2 

 

Інформація про практику: 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 

кафедри слов’янської філології імені проф. І. Свєнціцького. 

 

Коротка анотація практики: “Перекладацька практика” (чеська мова) – це навчальна 

практика зі спеціальності 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно)” для 

студентів IІІ курсу слов’янської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що 

проводиться у 6 семестрі. Перекладацька практика розпочинається у червні після 

екзаменаційної сесії і триває з 22 червня до 12 липня. Перекладацька практика проводиться 

на базі кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

Мета та цілі практики: Мета перекладацької практики – вдосконалити знання з основної 

слов’янської мови, виробити навички письмового перекладу текстів різних функціональних 

стилів мовлення. 

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань: 

 на матеріалі текстів, обраних для перекладу, засвоїти навички, необхідні для 

здійснення основних перекладацьких операцій; 
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 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, де студенти 

здійснюють основною слов’янською мовою (чеською) переклад матеріалів, пов’язаних з 

історією, архітектурою та культурним життям України, зокрема Львівщини, в чому мають 

потреби туристичні фірми. 

На кафедрі знаходиться весь необхідний теоретичний і практичний матеріал для 

здійснення такого перекладу: словники, посібники, граматики, енциклопедії. 

 

Література:  

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. – Київ, 2003. – 280 с. 

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. 

Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу 

(аспектний переклад): підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 446 с. 

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 c. 

Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с. 

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. 

Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – Київ: Критика, 2005. 

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища шк. Вид-

во при Львів. ун-ті, 1983. 

Кундзіч О. Л. Творчі проблеми перекладу. – Київ: Дніпро, 1973. 

Рильський М. Проблема художнього перекладу. Твори: В 10-ти томах. Т. 9. – Київ, 1962. 

Содомора А. Sub aliena umbra = Під чужою тінню. – Львів, 2000. 

Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – Київ: Смолоскип, 2009. – 

342 с. 

Дзера О. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 

2001. 

Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ сторіччя // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. 

– Львів, 2001. 

Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико-літературного 

осмислення) // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

Кіцила Л. До проблеми чесько-української омонімії // Матеріали міжнародної славістичної 

конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1923–1993). – Львів, 1998. 

Кіцила Л. Словники міжмовних омонімів: історія виникнення та перспективи розвитку // 

Проблеми слов’янознавства. – 1999. Вип. 50. 

Levý J. Úmění překladu. Panorama. – Praha: Edice Pyramida, 1983. 

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



Тривалість практики: 3 тижні 

 

Обсяг курсу: 135 год. (4,5 ECTS) 

 

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 чеської 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 чеську 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; 

 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 кафедри 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

Теми: 

Схема курсу 

№

 з/п 

Назва теми Форма заняття 

1. Інструктаж з проходження перекладацької практики Консультація 



2. Робота над індивідуальним завданням  Самостійна робота 

3. Підготовка матеріалів практики. Захист практики. Консультація з керівниками 

практики, самостійна робота 

 

Підсумковий контроль, форма: залік в 7-му семестрі, письмовий звіт, письмова 

презентація результатів практики. 

 

Пререквізити: Основна слов’янська мова (чеська), Історія основної слов’янської 

літератури (чеської), Теорія і практика перекладу 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання 

курсу: консультації, робота з інтернет-ресурсами 

 

Необхідне обладнання: роздатковий матеріал, доступ до Інтернету 

 

Критерії оцінювання: оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються таким чином:  

• 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. 

 

Питання на заліку:  

1. Особливості чесько-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 після 

завершення курсу. 

 



Силабус “Перекладацька практика” (словацька) 

2019/2020 навчального року 

 

 

Назва практики: “Перекладацька практика” 

 

Адреса проведення практики: м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена практика: філологічний факультет, кафедра 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 

035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно) 

 

Керівник:  

Гілецька Зоряна Ігорівна, доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Контактна інформація викладачів:  

zoriana.hiletska@lnu.edu.ua 

 

Консультації з практики відбуваються: в день проведення інструктажу або за графіком 

консультацій 

 

Сторінка практики:  

http://philology.lnu.edu.ua/course/perekladatska-praktyka-2 

 

Інформація про практику: 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 

кафедри слов’янської філології імені проф. І. Свєнціцького. 

 

Коротка анотація практики: “Перекладацька практика” (словацька мова) – це навчальна 

практика зі спеціальності 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно)” для 

студентів IІІ курсу слов’янської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що 

проводиться у 6 семестрі. Перекладацька практика розпочинається у червні після 

екзаменаційної сесії і триває з 22 червня до 12 липня. Перекладацька практика проводиться 

на базі кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

Мета та цілі практики: Мета перекладацької практики – вдосконалити знання з основної 

слов’янської мови, виробити навички письмового перекладу текстів різних функціональних 

стилів мовлення. 

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань: 

 на матеріалі текстів, обраних для перекладу, засвоїти навички, необхідні для 

здійснення основних перекладацьких операцій; 
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 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, де студенти 

здійснюють основною слов’янською мовою (словацькою) переклад матеріалів, пов’язаних з 

історією, архітектурою та культурним життям України, зокрема Львівщини, в чому мають 

потреби туристичні фірми. 

На кафедрі знаходиться весь необхідний теоретичний і практичний матеріал для 

здійснення такого перекладу: словники, посібники, граматики, енциклопедії. 

 

Література:  

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. – Київ, 2003. – 280 с. 

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. 

Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу 

(аспектний переклад): підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 446 с. 

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 c. 

Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с. 

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. 

Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – Київ: Критика, 2005. 

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища шк. Вид-

во при Львів. ун-ті, 1983. 

Кундзіч О. Л. Творчі проблеми перекладу. – Київ: Дніпро, 1973. 

Рильський М. Проблема художнього перекладу. Твори: В 10-ти томах. Т. 9. – Київ, 1962. 

Содомора А. Sub aliena umbra = Під чужою тінню. – Львів, 2000. 

Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – Київ: Смолоскип, 2009. – 

342 с. 

Дзера О. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 

2001. 

Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ сторіччя // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. 

– Львів, 2001. 

Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико-літературного 

осмислення) // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

Кіцила Л. Словники міжмовних омонімів: історія виникнення та перспективи розвитку // 

Проблеми слов’янознавства. – 1999. Вип. 50. 

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

 

Тривалість практики: 3 тижні 

 

Обсяг курсу: 135 год. (4,5 ECTS) 



 

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; 

 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 кафедри 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

Теми: 

Схема курсу 

№

 з/п 

Назва теми Форма заняття 

1. Інструктаж з проходження перекладацької практики Консультація 

2. Робота над індивідуальним завданням  Самостійна робота 

3. Підготовка матеріалів практики. Захист практики. Консультація з керівниками 



практики, самостійна робота 

 

Підсумковий контроль, форма: залік в 7-му семестрі, письмовий звіт, письмова 

презентація результатів практики. 

 

Пререквізити: 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: консультації, робота з інтернет-ресурсами 

 

Необхідне обладнання: роздатковий матеріал, доступ до Інтернету 

 

Критерії оцінювання: оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються таким чином:  

• 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. 

 

Питання на 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 після 

завершення курсу. 

 



Силабус “Перекладацька практика” (сербська мова) 

2019/2020 навчального року 

 

 

Назва практики: “Перекладацька практика” 

 

Адреса проведення практики: м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена практика: філологічний факультет, кафедра 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 

035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно) 

 

Керівник:  

Гук Зоряна Василівна, доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Контактна інформація викладачів:  

zoriana.huk@lnu.edu.ua 

Консультації з практики відбуваються: в день проведення інструктажу або за графіком 

консультацій 

 

Сторінка практики:  

http://philology.lnu.edu.ua/course/perekladatska-praktyka-2 

 

Інформація про практику: 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 

кафедри слов’янської філології імені проф. І. Свєнціцького. 

 

Коротка анотація практики: “Перекладацька практика” (сербська мова) – це навчальна 

практика зі спеціальності 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно)” для 

студентів IІІ курсу слов’янської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що 

проводиться у 6 семестрі. Перекладацька практика розпочинається у червні після 

екзаменаційної сесії і триває з 22 червня до 12 липня. Перекладацька практика проводиться 

на базі кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

Мета та цілі практики: Мета перекладацької практики – вдосконалити знання з основної 

слов’янської мови, виробити навички письмового перекладу текстів різних функціональних 

стилів мовлення. 

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань: 

 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; 
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 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, де студенти 

здійснюють основною слов’янською мовою (сербською) переклад матеріалів, пов’язаних з 

історією, архітектурою та культурним життям України, зокрема Львівщини, в чому мають 

потреби туристичні фірми. 

На кафедрі знаходиться весь необхідний теоретичний і практичний матеріал для 

здійснення такого перекладу: словники, посібники, граматики, енциклопедії. 

 

Література:  

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. – Київ, 2003. – 280 с. 
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практика перекладу. – Київ: Вища шк., 1986. – 174 с. 

Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу 

(аспектний переклад): підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 446 с. 
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Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с. 
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Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ сторіччя // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. 

– Львів, 2001. 

Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико-літературного 

осмислення) // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001. 

Кіцила Л. Словники міжмовних омонімів: історія виникнення та  перспективи розвитку // 

Проблеми слов’янознавства. – 1999. Вип. 50. 

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

 

Тривалість практики: 3 тижні 

 

Обсяг курсу: 135 год. (4,5 ECTS) 

 

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 сербської 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 сербську 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; 

 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 кафедри 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

Теми: 

Схема курсу 

№

 з/п 

Назва теми Форма заняття 

1. Інструктаж з проходження перекладацької практики Консультація 

2. Робота над індивідуальним завданням  Самостійна робота 

3. Підготовка матеріалів практики. Захист практики. Консультація з керівниками 

практики, самостійна робота 

 



Підсумковий контроль, форма: залік в 7-му семестрі, письмовий звіт, письмова 

презентація результатів практики. 

 

Пререквізити: Основна слов’янська мова (сербська), Історія основної слов’янської 

літератури (сербської), Теорія і практика перекладу 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання 

курсу: консультації, робота з інтернет-ресурсами 

 

Необхідне обладнання: роздатковий матеріал, доступ до Інтернету 

 

Критерії оцінювання: оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються таким чином:  

• 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. 

 

Питання на заліку:  

1. Особливості сербсько-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 після 

завершення курсу. 

 


