
Анотація навчальної дисципліни 

Перекладацькa практикa 

2 курс 

 

рівень вищої освіти  другий (магістерський) 

галузь знань  24 Сфера обслуговування 

спеціальність  242 Туризм 

освітня програма  Туризм 

вид дисципліни  обов’язкова 

факультет  міжнародних економікчних відносин та туристичного бізнесу 

 

Програма перекладацької практики складена відповідно до освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми підготовки  магістр 242 Туризм  

напрям  24 Сфера обслуговування 

 

Основним видом практики студентів ХНУ імені В.Н. Каразіна є перекладацька 

безвідривна практика студентів 2 курсу (магістр). 

Мета практики і зміст тісно взаємопов’язані і спрямовані на вирішення єдиної задачі – 

формування практичного досвіду щодо рішення конкретних професійних задач. В період 

практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, 

професійних якостей особи фахівця. Даний етап значною мірою визначає професійне 

становлення майбутнього фахівця. 

Мета практики: 

• закріплення теоретичних знань і надбання практичних навичок і досвіду роботи за 

фахом; 

• формування у студентів, на базі отриманих знань, професійних умінь і навичок 

розробки самостійних рішень під час конкретної роботи; 

• розвиток у студентів навичок перетворення прикладних знань у перекладі у 

професійні функції; 

• надбання навичок добору і вивчення спеціальної та інструктивної літератури, 

надбання навичок практичної роботи перекладача. 

Основні завдання практики 

• виконання перекладу тексту загальним обсягом 10000 знаків, що відноситься до 

безпосередніх обов’язків перекладача під керівництвом керівника практики;  

• закріплення теоретичних знань і умінь, отриманих у вузі з практики перекладу,  

практики іноземної мови і інших курсів;  

• оволодіння навичками аналізу, інтерпретації інформації, вироблення 

конструктивних пропозицій, формування у студентів дослідницьких, аналітичних здібностей. 

Перекладацька безвідривна практика студентів 2 курсу проводиться на кафедрі ділової 

іноземної мови та перекладу.  

Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням здійснює 

завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.  

До керівництва професійною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі 

спеціальних дисциплін кафедри. 



Практичне навчання первинних професійних умінь і навичок здійснюється  

викладачами спеціальних дисциплін. 

Керівники практики – викладачі кафедри ділової іноземної мови та перекладу: 

• забезпечують проведення всіх організаційних заходів у навчальному закладі перед 

початком практики: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-

практикантам необхідних документів (програма, щоденник, індивідуальне завдання, 

методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації), перелік яких встановлює 

навчальний заклад; 

• проводять обов’язкові консультації щодо виконання індивідуальних завдань; 

• забезпечують високу якість проходження практики згідно з програмою; 

• у складі комісії приймають заліки з практики; 

• подають письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями 

щодо поліпшення практики студентів. 

 

 1.3. Кількість кредитів 5 

1.4. Загальна кількість годин 150 

1.5 Нормативна. Семестр 3. Вид контролю залік. 

1.6. Заплановані результати навчання  

 

    Перекладацька практика студентів 2 курсу проводиться, відповідно до навчального 

плану. Тривалість практики – відповідно до розкладу занять. Практика дає студентам 

можливість без відриву від навчального процесу поглибити знання та навички в галузі 

практики перекладу, отримані у попередні роки навчання.   

 

 

     Рекомендації щодо складання звіту практиканта про виконану роботу  

 

Письмовий звіт про роботу під час перекладацької практики надається у довільній 

формі. Він має містити таку інформацію: 

• Місце і терміни проходження практики. 

• Перелік джерел, з якими практикант ознайомився під час проходження практики. 

• Перелік перекладених текстів, їх типів, тематичні та жанрово-стилістичні 

характеристики, мовні особливості, труднощі текстів, обсяг перекладеного матеріалу, вид 

перекладу (А → Р/У). 

• Загальний обсяг перекладеного матеріалу, самооцінка якості здійсненого перекладу. 

• Взаємодія з керівником практики (регулярність консультацій, ефективність 

результатів спільного подолання проблем).  

• Загальна оцінка результатів практики 

 


