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ВСТУП

1. Мета навчально-виробничої практики — набуття студентами
практичного досвiду перекладу зi шведської мови на українську та з
української мови на шведську, укладання термiнологiчного шведсько-
українського глосарiю, а також органiзацiйних навичок виконання
перекладацьких проектiв, умiння здiйснювати професiйну комунiкацiю iз
замовниками та колегами.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Перекладацька практика передбачає володiння студентами
шведською мовою на рiвнi не нижче B2 згiдно з Загальноєвропейськими
рекомендацiями з мовної освiти, вiльне володiння українською мовою, а
також володiння практичними навичками перекладу, засвоєними пiд час
вивчення перекладознавчих навчальних дисциплiн.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни — Перекладацька практика
триває 30 днiв i проходить без вiдриву вiд теоретичного навчання. Студенти
проходять практику в установах, органiзацiях та на пiдприємствах, якi
потребують послуги з перекладу зi шведської мови. Перекладацька
практика передбачає виконання перекладацьких доручень в установi
проходження практики. Студенти виконують письмовi переклади зi
шведської мови на українську обсягом не менше 10 сторiнок та з
української мови на шведську обсягом не менше 5 сторiнок, а також
готують шведсько-український термiнологiчний глосарiй обсягом не
менше 150 одиниць, що вiдповiдають тематицi виконаних перекладiв.
Тематика перекладiв визначається установою, у якiй студент проходить
практику. Наприкiнцi проходження практики студенти оформлюють звiт,
у якому описують набутий пiд час практики досвiд виконання перекладiв.

4. Завдання. Проходження студентами перекладацької практики
передбачає розв’язання таких завдань:

â розвинути практичнi навички виконання перекладацьких замовлень;
â розвинути навички комунiкацiї з замовниками та колегами в ходi

виконання перекладацьких завдань;
â розвинути навички самостiйного планування та органiзацiї

перекладацької дiяльностi;
â розвинути практичнi навички перекладу зi шведської мови на

українську та з української мови на шведську.
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5. Результати навчання за дисциплiною

Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

2.1. Якiсно виконувати
переклади зi
шведської мови
на українську та з
української мови на
шведську вiдповiдно
до поставлених
завдань

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота

Перевiрка пи-
сьмових пере-
кладiв

40%

2.2. Укладати
термiнологiчний
шведсько-
український
глосарiй з тематики
перекладiв

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота

Перевiрка гло-
сарiю

15%

2.3. Своєчасно та в
належному виглядi
оформляти звiтну
документацiю
щодо проходження
практики

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота

Перевiрка звiту
з проходження
практики

15%

3.1. Комунiкувати з за-
мовником щодо ви-
конання перекладiв

Консультацiї
з керiвником
практики,
замовниками
та колегами

Характеристика
з мiсця
проходження
практики

15%

4.1. Самостiйно планува-
ти власну роботу що-
до виконання пере-
кладiв, своєчасно по-
давати переклади

Самостiйна ро-
бота

Характеристика
з мiсця
проходження
практики

15%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання дисциплiни
2.1 2.2 2.3 3.1 4.1

ПРН 4 Цiнувати рiзноманiття та
мультикультурнiсть свiту й керува-
тися у своїй дiяльностi сучасними
принципами толерантностi, дiалогу
та спiвробiтництва

+ +

ПРН 6 Знаходити оптимальнi шляхи
ефективної взаємодiї у професiйному
колективi та з представниками iнших
професiйних груп рiзного рiвня

+ +

ПРН 15 Створювати, аналiзувати i
редагувати тексти рiзних стилiв та
жанрiв

+ + +

ПРН 18 Створювати толерантну
взаємодiю та комунiкацiю, умови для
плiдної спiвпрацi на стику культур

+ +

ПРН 19 Перекладати тексти iз
урахуванням мовної та культурної
специфiки автора тексту та його
реципiєнтiв

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Кiлькiсть балiв за практику формують бали, отриманi студентом за до-

помогою таких форм контролю: перевiрка письмових перекладiв, перевiрка
глосарiю, перевiрка звiту з проходження практики, характеристика з мiсця
проходження практики.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Перевiрка письмових
перекладiв РН 2.1 — 2.3

24 40

Перевiрка глосарiю РН
2.1 — 2.3

9 15

Перевiрка звiту з пра-
ктики РН 2.1 — 2.3

9 15

Характеристика з мi-
сця проходження пра-
ктики РН 3.1, 4.1

18 30

Пiдсумкове оцiнювання у формi диференцiйованого залiку. За
результатами перевiрки перекладiв, термiнологiчного глосарiю та звiту з
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проходження практики студентам виставляється диференцiйований залiк.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

Письмовi переклади перевiряються щотижня в процесi проходження
практики. Термiнологiчний глосарiй та звiт з проходження практики
контролюються наприкiнцi практики.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:

За 100-бальною шка-
лою

За нацiональною
шкалою

90–100 вiдмiнно
75–89 добре
60–74 задовiльно
0–59 незадовiльно
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