
Дисципліна Вибіркова дисципліна 12 «Практикум 

наукового перекладу» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література (польська). 

Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 5 кредитів  – 150 годин (24 г. лекцій, 30 г. 

практичних занять, 8 г. консультацій, 88 г. 

самостійної роботи) 

Мова викладання польська 

Кафедра, яка забезпечує викладання кафедра полоністики і перекладу 

Автор дисципліни д. філол. н. Сухарєва С. В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Основні відомості про види перекладу, знання 

іноземної мови. 

Що буде вивчатися Вироблення основних навичок здійснення 

наукового перекладу. 

Чому це цікаво/треба вивчати Здобувач освіти повинен застосовувати набуті 

теоретичні знання на практиці, в умовах власної 

професійної діяльності уміти реалізовувати 

перекладацькі цілі та завдання у різних формах 

перекладу. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Ознайомлення з особливостями наукових 

текстів різних галузей, проблемами наукового 

перекладу і можливими шляхами їх 

усунення, способами перекладу певних 

лексичних, фразеологічних одиниць, 

граматичних конструкцій наукового стилю 

польської мови. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Набуті вміння та навички пригодяться у 

професійній роботі перекладача, допоможуть у 

засвоєнні дисципліни «Теорія і практика 

перекладу», під час проходження перекладацької 

практики. 
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