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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах розширення 

міжнародних зв’язків та обміну інформацією підготовка спеціалістів, які 

володіють декількома мовами і здатні виконувати роль посередника у 

спілкуванні представників різних мовних колективів, – це важливе завдання 

сучасних університетів. Саме перекладач допомагає забезпечувати 

взаєморозуміння між людьми, що розмовляють різними мовами, руйнувати 

мовні бар’єри, встановлювати міжкультурні зв’язки.  

Практична підготовка є важливою ланкою в системі підготовки 

спеціаліста до практичної діяльності, яка надає студентам можливість 

застосовувати у практичній діяльності знання, здобуті у результаті вивчення 

теоретичних курсів з перекладознавства і порівняльних дисциплін, а також 

знання і навички, здобуті на заняттях з практичних курсів іноземних мов. 

Важливою умовою підготовки студентів є вдале співвідношення 

теоретичної та практичної частини навчання, впровадження результатів 

наукових пошуків у навчальний процес. Безперечно, тільки поєднання 

теоретичної і практичної підготовки надає можливість спеціалістам з перекладу 

долати труднощі перекладу будь-якого рівня. 

Практична підготовка здобувачі вищої освіти Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є 

невід'ємною складовою частиною освітнього процесу і спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання, набуття й 

удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньою програмою 

«Мова та література (англійська, німецька). Переклад», формування 

компетентностей, які будуть корисними в подальшій професійній діяльності 

здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія». Навчальна практика 

здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» здійснюється у 

редакційному відділі ДонНУЕТ. 

Програма і методичні рекомендації розроблені на основі Положення про 

практичну підготовку здобувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 05.02-01 – 2020. В 

методичних рекомендаціях сформульовані ціль та завдання практики, 

визначено і розкрито зміст практики, форми та методи контролю проходження 

практики, зазначено вимоги до змісту та оформлення звіту, наведена 

послідовність підведення підсумків практики та критерії оцінювання її 

результатів. 
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1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Метою навчальної практики зі спеціальності 035 «Філологія» є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, 

отримання ними первинних професійних умінь і навичок із дисциплін загальної 

та професійної підготовки, реалізація теоретичних знань здобувачів вищої 

освіти з іноземної мови, відповідних практичних умінь; прищеплення досвіду 

самостійної перекладацької діяльності; розвиток навичок укладання літератури 

відповідно до АРА, редагування перекладів та удосконалення вмінь та навичок 

працювати на персональних комп’ютерах з використанням спеціалізованого 

перекладацького програмного забезпечення. 

Завданнями навчальної практики зі спеціальності є: 

– безпосередня практична підготовка здобувачів вищої освіти до 

самостійної роботи на посадах редакторів-перекладачів;  

– розвиток умінь здійснення аналізу мовних явищ у їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності; 

– формування творчого, дослідницького підходу до організації 

перекладацької діяльності; 

– уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку 

власної перекладацької діяльності; 

– вдосконалення навичок з пошуку релевантної інформації в мережі 

Інтернет для управління термінами та формування термінологічних баз; 

– формування термінологічного частотника і далі – термінологічної бази 

під перекладацький проект; 

– здійснення окресленого обсягу перекладу в програмі SDL Trados Studio, 

вдосконалення набутих навичок для роботи з програмою; 

– розвиток навичок застосування теоретичних моделей в процесі 

перекладу для вирішення різноманітних перекладацьких завдань; 

– удосконалення навичок роботи зі словниками різних типів. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

  

Загальні вимоги до організації та керівництва навчальною практикою зі 

спеціальності 035 «Філологія» визначено у Положенні про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 05.02-01-2020.  

Відповідальність за організацію, проведення практики та контроль її 

результатів покладається на гаранта освітньої програми. 

Здобувачі ВО денної форми здобуття вищої освіти направляються на 

практику наказом першого проректора Університету, здобувачі ВО заочної 

форми здобуття вищої освіти – розпорядженням директора навчально-

наукового інституту економіки, управління та адміністрування.  

Наказом першого проректора про проведення практики здобувачів ВО 

денної форми здобуття вищої освіти або розпорядженням директора ННІ для 

проведення практики здобувачів ВО заочної форми визначається: 



 

6 

 

- місце та терміни проведення практики;  

- контингент здобувачів ВО;  

- керівники практики від Університету. 

Керівниками навчальної практики зі спеціальності 035 «Філологія» 

призначаються науково-педагогічні працівники кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін.  

Викладач-керівник практики від кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін: 

- формує індивідуальні завдання практики; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про 

порядок проходження практики; надання практикантам необхідних документів; 

- здійснює контроль за виконанням програми практики відповідно до 

строків її проведення; 

- надає методичну допомогу здобувачам ВО під час виконання ними 

індивідуальних завдань і збору матеріалів для звіту; 

- проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу 

та його використання для звіту про практику; 

- інформує здобувачів ВО про порядок надання звітів про практику; 

- приймає захист звітів здобувачів ВО про практику, на підставі чого 

оцінює результати практики здобувачів ВО, атестує їх і виставляє оцінку в 

індивідуальний план здобувача ВО. 

Здобувачі ВО при проходженні навчальної практики зі спеціальності 

035 «Філологія»: 

1) зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника практики методичні 

матеріали та отримати консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів; 

- вчасно і в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені 

програмою практики; 

- вивчити й суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки 

і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку. На початку практики 

здобувачі ВО повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, 

ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, порядком отримання 

документації та матеріалів; 

- нести відповідальність за виконану роботу та її результати і показувати 

приклад свідомого і сумлінного ставлення до праці; 

- своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики; 

2) мають право: 

- на методичне та організаційне забезпечення практики; 

- на можливість отримання робочого місця згідно з програмою практики; 

- на консультативну допомогу з боку керівників практики; 

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 

праці. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

  

При проходженні навчальної практики зі спеціальності 035 «Філологія» 

студенти здійснюють наступну діяльність: 

1. Оформлення References відповідно АРА статей наукових видань 

ДонНУЕТ (60 джерел). 

2. Редагування анотацій англійською мовою до статей в наукових 

виданнях ДонНУЕТ (10 одиниць). 

3. Написання анотації до статей, опублікованих англійською мовою (4 

одиниці). 

4. Створення термінологічного частотнику під текст для перекладу з 

використанням програми SDL MultitermExtract.  

5. Створення проекту для перекладу в програмі SDL Trados Studio; 

здійснення перекладу та коректорської правки вузькоспеціалізованих текстів з 

використанням програми (5000 друкованих знаків).  

7. Виконання власного перекладу тексту, запропонованого керівником 

практики (5000 друкованих знаків). 

6. Укладання термінологічних словників (100 одиниць). 

 

4. РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

 

Тривалість навчальної практики зі спеціальності 035 «Філологія» 

визначається  відповідними навчальними планами. 

Задачі та обов’язки здобувачі вищої освіти під час проходження практики 

наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Робоча програма навчальної практики зі спеціальності 035 

«Філологія» підготовки здобувачів вищої освіти 
Етапи Завдання 

1 2 

1.Організаційні збори 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти-практикантів із 

метою, завданнями навчальної практики зі спеціальності 035 

«Філологія», із календарним планом проведення практики, 

вимогами до написання звіту, обов’язками під час практики, 

видача індивідуальні завдання, проведення інструктажу з 

техніки безпеки 

2. Знайомство із вимогами до 

оформлення References 

відповідно АРА 

Оформити References відповідно АРА статей наукових 

видань ДонНУЕТ (60 джерел) 

3. Редакторська правка 
Відредагувати анотацій англійською мовою до статей в 

наукових виданнях ДонНУЕТ (10 одиниць) 

4. Написання анотацій  
Написати анотації до статей, опублікованих англійською 

мовою (4 одиниці). 

5. Створення 

термінологічного частотнику 

Створити термінологічний частотник під текст для 

перекладу з використанням програми SDL MultitermExtract 

6. Створення проекту для 

перекладу 

Створити проекту для перекладу в програмі SDL Trados 

Studio. 
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7. Здійснення та редагування 

перекладу 

Здійснити переклад вузькоспеціалізованих текстів з 

використанням програми SDL Trados Studio (5000 

друкованих знаків); здійснити редакторську правку. 

8. Укладання термінологічних 

словників 
Укласти термінологічний словник (100 одиниць) 

9. Виконання індивідуального 

завдання 

Виконання та оформлення індивідуального завдання 

(власний переклад запропонованих керівником текстів) 

10. Підготовка звіту з 

практики (у розширеній та 

анотованій формах) 

Систематизація отриманих матеріалів та результатів 

практики; підготовка інформації про перекладацькі 

труднощі та проблеми, що виникли під час роботи, і шляхи 

їх подолання; аналіз та формулювання висновків. 

 

5.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від кафедри 

іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін і 

видається кожному здобувачу вищої освіти до початку практики.  

Метою індивідуального завдання є: 

- набуття здобувачами ВО навичок самостійної роботи зі збору, обробки 

практичного матеріалу та узагальнення її результатів шляхом підведення 

підсумків та внесення пропозицій; 

- стимулювання прагнень здобувачів ВО до науково-дослідної роботи; 

- прийняття власних перекладацьких рішень.  

Здобувач вищої освіти, який не має індивідуального завдання, до 

практики не допускається. Відповідальність за завчасне отримання 

індивідуального завдання покладається на здобувачів вищої освіти. 

Виконане індивідуальне завдання, оформлене згідно даних Методичних 

рекомендацій, включається до звіту. 

 

6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

  

Контроль за практикою здобувачів вищої освіти націлений на 

забезпечення своєчасності та належної якості виконання програми практики. 

Контроль за проходженням практики з боку кафедри іноземної філології, 

українознавства та соціально-правових дисциплін здійснюється керівником 

практики від кафедри та гарантом освітньої програми. Він має на меті 

виявлення та ліквідацію недоліків та надання допомоги здобувачам вищої 

освіти при виконанні програми практики. 

Керівник практики від кафедри іноземної філології, українознавства та 

соціально-правових дисциплін здійснює перевірку проходження практики 

здобувачів вищої освіти. У випадку неодноразових зауважень або грубих 

порушень окремі здобувачі вищої освіти  можуть бути відсторонені від 

проходження практики для прийняття відповідних заходів. 

При наявності порушень здобувача вищої освіти режиму праці, 

невиконання завдань практики, керівник практики від кафедри передає 
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інформацію про це в дирекцію навчально-наукового інституту і на кафедру для 

прийняття адміністративних заходів. 

Основними формами контролю навчальної практики зі спеціальності є: 

попередній контроль, поточний контроль, заключний контроль. 

Попередній контроль здійснюється під час підготовки здобувачі вищої 

освіти до проходження навчальної практики (на виробничій нараді). При цьому 

пояснюються цілі практики, порядок її проходження, а також здобувачам вищої 

освіти видаються індивідуальні завдання та програми практики і оголошуються 

їх обов’язки під час проходження практики. 

Поточний контроль з боку керівника практики від кафедри, гаранта 

освітньої програми, дирекції та ректорату здійснюється під час бесід зі 

здобувачами вищої освіти у дні, встановлені кафедрою для консультування. 

Заключний контроль проводиться під час перевірки, оцінювання та 

захисту звіту з практики.  

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання навчальної практики зі 

спеціальності. 

Форма звітності здобувачі вищої освіти за практику – це подання звіту. 

Звіт готується відповідно до програми та методичних рекомендацій у 

розширеній та анотованій формах.  

Звіт практиканта має включати: зразки оформлення References, зразки 

перекладених та відредагованих матеріалів із зазначенням їхніх обсягів, а також 

термінологічний словник-мінімум (не менше ніж 100 термінологічних 

одиниць); інформацію про перекладацькі труднощі та проблеми, що виникли 

під час роботи, і шляхи їх подолання; 

Розширений звіт в електронному вигляді засобами платформи Moodle 

подається на рецензування викладачу-керівнику практики від кафедри 

іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін. Після 

доопрацювання та остаточного погодження з ним звіт у анотованій формі 

друкується та подається на захист не пізніше ніж за два дні до закінчення 

практики.  

Анотований звіт з навчальної практики зі спеціальності повинен бути 

підписаний керівником практики та містити: титульний аркуш, викладення 

актуальності проходження практики, її мети та завдань та результати виконання 

індивідуального завдання. Обсяг анотованого звіту не має перевищувати 10 

сторінок з урахуванням титульного аркушу та він не може містити додатків. 

Відсутність анотованого звіту у друкованій формі унеможливлює отримання 

здобувачем вищої освіти залікової оцінки із практики. Керівник практики від 

кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін 

підписує анотований звіт з оцінкою на основі оцінювання розширеного звіту із 

врахуванням відповідей на запитання під час його погодження.  

Результат практики вноситься викладачем-керівником практики в 

відомість  і індивідуальний план здобувача вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти, який не виконав програму навчальної практики зі 

спеціальності без поважних причин, відраховується з Університету. 
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7. КРІТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
 

Завершаючим етапом навчальної практики є захист складеного звіту, 

який проводиться у формі співбесіди. За наслідками захисту виставляється 

диференційована оцінка (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 – Шкала оцінювання  навчальної практики зі спеціальності 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 

До захисту звіту допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

виконали програму практики, своєчасно подали звіт за установленим зразком і 

отримали позитивну характеристику від керівника практики.  

Залік за практику виставляється на підставі: 

оцінки результатів роботи, яка подана керівником практики; 

оцінки за оформлення звіту; 

презентації здобувачем вищої освіти результатів проходження практики 

під час захисту звіту; 

відповідей на запитання членів комісії з прийому заліку за практику. 
 

Таблиця 3 – Критерії оцінювання проходження практики 
Оцінка  

Критерії оцінювання проходження 
практики 

Національна  
шкала 

Шкала 
ECTS 

100-бальна 
шкала 

5, «відмінно» A 90-100 

Одержує здобувач вищої освіти, який, 
спираючись на набутий перекладацький 
досвід, знає, яких заходів слід вжити, щоб 
грамотно в методичному та мовному аспектах 
доводити переклад до рівня автоматизованої 
діяльності, відтворюючи зміст, форму та 
стилістичні особливості оригіналу. При цьому 
переклад: повністю відтворює денотативні, 
конотативні, прагматичні, естетичні, 
стилістичні аспекти першотвору; вільний від 
буквалізмів; позбавлений незграбностей 
«вільного» перекладу; творчо долає елементи 
безеквівалентності; залишає поза увагою 
складні для перекладу нерелевантні елементи  
оригіналу; відредаговано у технічному та 
літературному відношеннях. Студент 
змістовно розкрив усі програмні питання, 
виконав всі вимоги щодо оформлення звіту, 
при захисті продемонстрував одержані знання 
і навички.  
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4, «добре» 

B 80-89 

Одержує здобувач вищої освіти, переклад 
якого доведено до рівня докінченого й 
відредагованого, але студент: порушує термін 
подачі виконаної роботи; має незначні мовні 
огріхи; порушує стилістичний регістр 
оригіналу; хибує у термінологічній 
однорідності; виконав всі вимоги щодо 
оформлення звіту, але при захисті помилявся 
у відповіді на поставлені запитання.  

C 75-79 

3,«задовільно» 

D 70-74 

Одержує здобувач вищої освіти, який в 
основному грамотно виконав переклади, але 
адекватність його перекладів оригіналам 
досягнута неповністю. При цьому: помітні 
несуттєві перекручення при відтворенні 
прагматично релевантного змісту оригіналу та 
конотативної адекватності; порушено норми 
перекладу; спостерігаються кількісні 
збочення; порушується систематика часу, 
мовленнєвий регістр; спостерігається 
спустошення лексико-фразеологічних 
єдностей. Студент в своєму звіті при розкритті 
програмних питань припустився незначних 
помилок, в оформленні звіту є недоліки, при 
захисті роботи на поставлені запитання не 
було дано конкретних відповідей  

E 60-69 

2,«незадовільно» FX 35-59 

Одержує здобувач вищої освіти, який не 
виконав 50% завдання або допустив більше 10 
термінологічних та граматичних помилок, які 
спотворюють зміст тексту; який не розкрив 
програмні питання, не дотримався вимог щодо 
оформлення звіту та при відповіді на 
запитання припускався значних помилок  

 

Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну 

відомість і в індивідуальний план здобувача вищої освіти. 
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ДОДАТОК А 

Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010. 

 

Український 

алфавіт 

Латиниця Позиція у слові Приклади написання 

 

українською 

мовою 

латиницею 

Аа Aа  Алушта 

Андрій 

Alushta 

Andrii 

Бб Bb  Борщагівка 

Борисенко 

Borshchahivkа 

Borysenko 

Вв Vv  Вінниця 

Володимир 

Vinnytsia 

Volodymyr 

Гг Hh  Гадяч 

Богдан 

Згурський 

Hadiach 

Bohdan 

Zghurskyi 

Ґґ Gg  Ґалаґан 

Ґорґани 

Galagan 

Gorgany 

Дд Dd  Донецьк 

Дмитро 

Donetsk 

Dmytro 

Ее Eе  Рівне 

Олег 

Есмань 

Rivne 

Oleh 

Esman 

Єє Ye 

ie 

на початку слова 

в інших позиціях 
Єнакієве 

Гаєвич 

Короп’є 

Yenakiieve 

Haievych 

Koropie 

Жж Zh zh  Житомир 

Жанна 

Жежелів 

Zhytomyr 

Zhanna 

Zhezheliv 

Зз Zz  Закарпаття 

Казимирчук 

Zakarpattia 

Kazymyrchuk 

Ии Yy  Медвин 

Михайленко 

Medvyn 

Mykhailenko 

Іі Ii  Іванків 

Іващенко 

Ivankiv 

Ivashchenko 

Її Yi 

i 

на початку слова 

в інших позиціях 
Їжакевич 

Кадиївка 

Мар’їне 

Yizhakevych 

Kadyivka 

Marine 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
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Йй Y 

i 

на початку слова 

в інших позиціях 
Йосипівка 

Стрий 

Олексій 

Yosypivka 

Stryi 

Oleksii 

Кк Kk  Київ 

Коваленко 

Kyiv 

Kovalenko 

Лл Ll  Лебедин 

Леонід 

Lebedyn 

Leonid 

Мм Mm  Миколаїв 

Маринич 

Mykolaiv 

Marynych 

Нн Nn  Ніжин 

Наталія 

Nizhyn 

Nataliіa 

Оо Oo  Одеса 

Онищенко 

Odesa 

Onyshchenko 

Пп Pp  Полтава 

Петро 

Poltava 

Petro 

Рр Rr  Решетилівка 

Рибчинськй 

Reshetylivka 

Rybchynskyi 

Сс Ss  Суми 

Соломія 

Sumy 

Solomiia 

Тт Tt  Тернопіль 

Троць 

Ternopil 

Trots 

Уу Uu  Ужгород 

Уляна 

Uzhhorod 

Uliana 

Фф Ff  Фастів 

Філіпчук 

Fastiv 

Filipchuk 

Хх Kh kh  Харків 

Христина 

Kharkiv 

Khrystyna 

Цц Ts ts  Біла Церква 

Стеценко 

Bila Tserkva 

Stetsenko 

Чч Ch ch  Чернівці 

Шевченко 

Chernivtsi 

Shevchenko 

Шш Sh sh  Шостка 

Кишеньки 

Shostka 

Kyshenky 

Щщ Shch shch  Щербухи 

Гоща 

Гаращенко 

Shcherbukhy 

Hoshcha 

Harashchenko 

Юю Yu 

іu 

на початку слова 

в інших позиціях 
Юрій 

Корюківка 

Yurii 

Koriukivka 

Яя Ya на початку слова Яготин Yahotyn 
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ia  

в інших позиціях 
Ярошенко 

Костянтин 

Знам’янка 

Феодосія 

Yaroshenko 

Kostiantyn 

Znamianka 

Feodosiia 

 

Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" (наприклад, Згорани – 

Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від "zh" - відповідника української 

літери "ж". 

Не відтворюють: м'який знак і апостроф. 
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