




 

1. 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 – 2 Спеціальність 

035 Філологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціалізація  

035.067 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

перська  

1-й 

Семестри 

Загальна кількість годин 

– 135 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 0  

самостійної роботи – 45 
Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Практичні   

Самостійна 

робота 

 

135 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

диф. залік 

 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Студенти І курсу відділення сходознавства філологічного факультету 

(спеціальності 035.06 Східні мови та літератури)  проходять лексикографічну 

практику, тривалістю три тижні (135 годин), ця діяльність є складовою 

частиною навчального процесу підготовки бакалаврів. 

Під час проходження практики студенти під керівництвом викладача 

опановують типологічну класифікацію словників, розбирають структуру 

словникових статей, опрацьовують лексикографічний матеріал за 

функціональною спрямованістю його джерела. Важливим етапом практики є 

робота зі словниками-енциклопедіями іранських авторів, оскільки ці джерела 

містять великий об’єм фахової лінгвістичної та культурологічної літератури.  

Ця практика є першою такого типу дослідницькою діяльністю студентів, після 

успішного оформлення результатів якої відбувається індивідуальний захист, 

тобто процес, що передує написанню і захисту сходознавчих курсових робіт на 

ІІ, ІІІ та IV курсах бакалаврату. Лексикографічна практика допомагає 

становленню науковця-орієнталіста, зокрема вчить добирати необхідну 

інформацію з архівів, бібліотек, музеїв, критично аналізувати й інтерпретувати 

її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. При потребі студенти 

можуть виконувати певну перекладацьку роботу, пов’язану з описом та 



 

опрацюванням передмов до словників різних типів, а також словникових статей 

на обрану тематику.  

Метою практики є сформувати в студентів-сходознавців необхідну 

теоретичну та практичну основу для орієнтування в роботі з друкованими та 

онлайн-ресурсами у контексті сходознавчих досліджень.:  

 

Завдання практики:  

1. Формування у студентів загальних знань про лексикографічні 

досягнення у галузі тюркології, з’ясування можливостей використання 

різнотипних словників у науково-дослідницькій роботі;  

2. Ознайомлення зі специфікою оволодіння навичками пошуку 

спеціалізованих матеріалів, та з’ясування можливості їх використання при 

написанні різних кваліфікаційних робіт (рефератів, курсових і дипломних 

робіт);  

3. Опрацювання теоретичних досліджень для виконання 

індивідуальних завдань лінгвістичного, літературознавчого та історико-

культурного характеру, формування навичок майбутнього дослідника та 

перекладача з турецької мови.   

 

Пройшовши цей курс, студент повинен: 

знати: специфіку лексикографічних матеріалів різних типів, з’ясування 

можливостей їх використання у науково-дослідницькій праці, специфіку 

пошуку необхідної інформації та її опрацювання; основи турецької 

лексикографічної традиції. 

вміти: самостійно здійснювати  пошук словників різної функціональної 

спрямованості; використовувати наявний там лексикографічний матеріал у 

власному дослідженні.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Музейно-архівна практика розпочинається 22 січня і триває до 8 лютого. 

Практика відбувається на базі кафедри сходознавства імені професора 

Ярослава Дашкевича. Студенти відвідують Наукову бібліотеку університету, 

ознайомлюючись з її фондами; здійснюють пошукову роботу онлайн у різних 

бібліотеках світу та офлайн на матеріалах, доступних на кафедрі сходознавства 

імені професора Ярослава Дашкевича.  

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. 

Обов’язки керівників практики: ознайомити студентів з особливостями 

проходження практики; здійснювати системний контроль за виконанням 

програми практики; проводити консультації для студентів з питань практики; 

доповідати на кафедрі про хід виконання програми практики кожним студентом. 



 

Упродовж перших двох тижнів проходження лексикографічної практики 

студенти повинні: ознайомитися зі специфікою роботи зі словниками різних 

типів. Упродовж третього тижня практики студенти упорядковують зібрану 

інформацію, готують звіти та презентації на вибір.  У випадку неможливості 

проведення практики у звичному форматі,  інформація буде представлена у 

вигляді презентацій, частково на базі інтернет-ресурсів онлайн. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

год. самостійної  

роботи 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Опрацювання загальних та галузевих словників. 

Тема 1. Типи словників: енциклопедичні та лінгвістичні, 

одномовні та перекладні. Принципи укладання словників 

та побудови словникової статті. 

10 

Тема 2. Опрацювання перекладних словників 

(Українсько-перський словник Х.Р. Салімі, Русско-

персидский словарь Г.Восканяна, , Персидско-русский 

словарь Ю.Рубинчика, A Comprehensive Persian-English 

Dictionary by F.J. Steingass, English to Persian Dictionary by 

Aryanpour). 

10 

Змістовий модуль 2. Опрацювання словників, залежно від їх функціонального 

спрямування. 

Тема 3. Частотні словники української та перської мови. 

Місце запозичених слів та термінології в структурі 

перських словників. 

10 

Тема 4. Словники Дегхода, Оміда та Моїна в контексті 

наповнення лексичного запасу перської мови мови. 

15 

Тема 5.  Галузеві словники (Фарси-русский словарь 

фразеологизмов Г. Голевой та ін.).  

15 

Разом - модуль 1. 60 

Модуль 2. Виконання індивідуальних завдань 

Тема 1. Підготовка описів словників перської мови на 

матеріалі їхніх передмов та зразків словникових статей. 

25 

Тема 2. Екскурсія в Наукову бібліотеку, відділ 

лексикографії та рідкісної книги. 

25 

Тема 3. Опрацювання і переклад передмови до 

лексикографічного видання. 

25 

Разом – змістовий модуль 1. 75 

Разом 135 



 

5. Вимоги до звіту 

 

Звіт про практику студенти повинні оформити письмово. За обсягом 

робота має складати 4-5 сторінок. 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.  

У основній частині обов’язково має бути письмовий виклад екскурсії, 

проведеної на обраному об’єкті. 

 

 

6. Методи навчання: 

 

пояснювально-ілюстративний метод, методи стимулювання і мотивації 

навчання, частково-пошуковий метод, дослідницький метод 

 

 

7. Методи контролю 

 

1. Поточний контроль. 

2. Диф.залік (5 сем.). 

 

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. 

 

 

8. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Поточне оцінювання, оформлення 

щоденника і звіту практики 

Презентація індивідуальних 

завдань 

Сума 

25 б. 75 б. (25 за завдання) 100 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 

 

 

9. Методичне забезпечення 

 

Ілюстративні матеріали (словникові статті, передмови, презентації). 

 

 

10.  Література 

 

1. Іванова О.В. Основи укладання галузевих глосаріїв: підручник / О.В. Іванова. 

– К.: ЦП «Компринт», 2017. – 246 с. 

2. Тезаурус з лінгвістичної термінології. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mova.info/mov_thes.aspx?l1=68 

3. Український лінгвістичний портал «Словники України» on-line. 

[Електронний ресурс] / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець, О. М. 

Костишин, М. М. Пещак. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

4. Українсько-перський словник / Х.Р. Салімі, В.А. Храновський, О.В. 

Мазепова, А.М. Бочарнікова. – Київ: Кондор, 2006. 

تهران: انتشارات  –، مهدی محسنی. زبان فارسی امروز / تالیف محمود بی جن خانفرهنگ بسامدی . ۵

 .1390دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات، 

 https://vajehyab.com  –و دیکشنری انگلیسی و عربی.  لغت نامه دهخدا. ۶

7. Lexicography. Types of dictionaries – online presentation. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://en.ppt-online.org/319691. 



 

8. Online Etymology Dictionary | Origin, history and meaning of English words. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.etymonline.com/ 

 


