




 

Опис 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: 1-й 

Загальна кількість годин – 135 Спеціалізація 

035.069 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

китайська  

Семестр : 2-й 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання – 45  

 

Самостійна робота:  

135 год 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Вид контролю: диф. залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мета та цілі практики 

Лексикографічна практика є складовою курсу сучасної китайської мови і 

посідає важливе місце в підготовці філолога-китаїста.  

Основною метою курсу є формування в студентів-сходознавців 

необхідних компетенцій, достатніх для вільного користування 

лексикографічним масивом класичної та сучасної китайської літературної мови; 

ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну 

основу для орієнтування в перекладацькій діяльності серед лексикографічних 

джерел китайської 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 . 

 

 

Зміст практики 

Відповідно до навчальних планів Львівського національного університету 

імені Івана Франка студенти I курсу відділення сходознавства філологічного 

факультету (спеціальності 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), 

перша - китайська) проходять лексикографічну практику, тривалістю 3 тижні 

(135 год), яка є складовою частиною навчального процесу підготовки 

спеціалістів з китайської мови та літератури. 

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. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича. 

Завдання практики:  

• формування в студентів-сходознавців необхідних компетенцій, достатніх 

для вільного користування лексикографічним масивом класичної та 

сучасної китайської літературної мови;  

• сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну 

основу для орієнтування в перекладацькій діяльності серед 

лексикографічних джерел китайської мови. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття китайської лексикографії.  

Провідні лексикографи-китаїсти.  

Загальна типологія китайських словників 

45 45 

Тема 2. Лексикографічний глосарій (китайський). 

Термінографія як наука про термінологічні словники. 

45 45 



 

Тема 3. Навчальна лексикографія. Перекладна 

лексикографія.  

Найвідоміші китайські перекладні електронні словники 

45 45 

Разом - змістовий модуль 1. 135 135 

 

 

Організація проведення практики 

 На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці, 

наказ керівника вищого навчального закладу про проведення практики, 

ознайомлюються з обов’язками студентів, викладачів та керівника практики, 

формою звітності та змістом і тривалістю практики. 

 Під час практики студенти опрацьовують різні типи словників та 

словникові статті, описують їх у звіті, який здають керівникові практики разом 

зі щоденником проходження практики. 

Обов’язки студента-практиканта: своєчасно прибути на місце проведення 

практики; виконувати розпорядження керівника практики та індивідуальні 

зауваження; періодично звітувати керівникам практики про виконання завдань; 

здати на кафедру письмовий звіт про проходження практики. 

 Керівник практики зобов’язаний скласти робочий план проходження 

практики, провести чи взяти участь в інструктажі, ознайомити студентів з 

наказом керівника вищого навчального закладу про проведення практики, 

обов’язками студентів, викладачів та керівника практики, формою звітності та 

змістом і тривалістю практики. Керівник також укладає перелік індивідуальних 

завдань, контролює хід практики та надає консультації, перевіряє звітну 

документацію та на її підставі оцінює роботу студента під час практики. 

 Місцем проведення практики є кафедра сходознавства імені професора 

Ярослава Дашкевича. З огляду на те, що на кафедрі сходознавства зібрана 

велика бібліотека необхідних словників та довідкової літератури, кафедра є 

відповідним місцем проведення такої практики.  



 

 Залежно від епідемічної ситуації в країні передбачена можливість 

проходження практики у дистанційному форматі. 

 

 

Вимоги до звітної документації 

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 роботу, 

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 китайської 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 (усне опитування та перевірка завдань і звітної 

документації) 

     2. Диф.залік (2 сем.). 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

При оцінюванні практики враховується обов’язкове відвідування практики, 

щоденна робота зі словниками та правильне оформлення матеріалів практики. 

Підсумки підводяться у процесі складання студентом заліку у формі захисту. 

Диференційна оцінка згідно кредитно-модульної системи з практики 

враховується на рівні з іншими оцінками, які характеризують успішність 

студента. Максимальна оцінка становить 100 балів. Оцінка за залік формується 

так: 

 

Поточне оцінювання Захист практики Сума 

Виконання індивідуальних завдань  50  

30 

 

100 Звіт за практику 10 

Щоденник практики 10 

 

 

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 

 

У випадках, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної 

сесії та призначення стипендії, оцінка практики враховується з оцінками 

наступного семестру. 

Результати складання заліків з практики заносяться в електронний журнал 

обліку успішності, електронну екзаменаційну відомість та проставляються в 

заліковій книжці. 

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку 

при складанні заліку скеровується на практику вдруге в період канікул або 

відраховується з навчального закладу. 

 

Методичне забезпечення: ілюстративні матеріали (матеріали бібліотек та 

кафедри, електронні ресурси) 

 

 

 



 

Рекомендована література: 

 

1. Большой китайский словарь: Т.8./ гл. ред. Ло Чжуфэн. - Шанхай: Ханьюй да 

цыдянь,  1991. - 1361 с. 

2. Баранова З.И. Большой русско-китайский словарь: Около 120 000 слов и 

словосочетаний/ З.И. Баранова, А.В. Котов. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 

568 с. 

3. Большой китайский словарь: Т.8./ гл. ред. Ло Чжуфэн. – Шанхай: Ханьюй да 

цыдянь, 1991. – 1361 с. 

4. Ветров П.П. Фразеология современного китайского языка: синтаксис и 

стилистика/ П.П. Ветров. – Москва: Вост. кн., 2007. – 363 с. 

5. Колодко С.А. Китайсько-український словник. - Київ: Консультант, 2004. - 1176 с.  

6. Краткий русско-китайский и китайско-русский словарь. – Пекин: издательство 

"Шанъу инъшугуань", 1988. – 578 с. 

7. Паламарчук О.Л. Українсько-китайський словник лінгвістичної термінології / 

О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, Н.С. Ісаєва, Н.А. Кірносова, М.В. Шевченко. – 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 383с. 

8. Чжен Шупу Українсько-китайський. – Пекін: Шан'у Іньшугуань, 1990. – 584 с.  

9.Чжен Шупу Короткий українсько-китайський і китайсько-український словник. –

Пекін: Шан'у Іньшугуань, 2008. – 415 с. 

10.  新华词典/ 10 版. – 北京：商务印书馆, 2004. 

11. 汉语成语大词典。– 北京, 2002. 

12. 汉语800字：乌克兰语版 / “汉语800字”编写组编。- 北京：外语教学与研究出

版社，2010. 

13. 汉语图解词典: 乌克兰语版/ (美) 吴月梅主编；老华夏译。– 北京: 商务印书馆，

2010 . 



 

14. 汉乌中新闻词汇/ 范冰冰主编。– 北京：外文出版社，2010 . 

 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/  

2. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/  

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

 

http://www.lsl.lviv.ua/

