
Звіт про діяльність 
Центру перекладу 

за І семестр 2019-2020 н. р.

Меркулова С.І.

керівник Центру перекладу,
доц. кафедри англійської філології та
перекладу, к.п.н.



Центр Перекладу:

Ключовою компетенцією 
Центру перекладу є 

практико-орієнтоване навчання 
перекладачів, що сприяє їх 

успішній діяльності на 
сучасному ринку праці.



Викладачі: 
- прагнуть передати студентам  свої 
знання та досвід, формуючи загальні 
та професійні компетентності
майбутніх перекладачів; 

- використовують інтерактивні методи   
навчання та медійно-технічне 
обладнання Центру Перекладу; 

- готують студентів до успішної 
професійної кар'єри.



І семестр 2019-2020н.р.:
на базі Центру Перекладу було проведено 
більше ніж 600 практичних занять (1200 
годин), серед них: 

- Вступ до спеціальності (1 курс ФПб)

і    практичні заняття з Теорії перекладу     
(2,3 курс ФПб та ФАб, спеціалізація
«Переклад») – Козачук А.М.



І семестр 2019-2020н.р.:
Проведення практичних занять:

- «Практика усного та письмового 
перекладу» (2-4 курси ФПб)- Батіна І. А., 
Альошина М. Д., Свердленко Г. М., 
Хохлова Д. С.,  

- Аспектний переклад (3 курс ФАб, 
спеціалізація «Послідовний переклад») 
Коробова К. П. 



І семестр 2019-2020н.р.:
Проведення практичних занять:

- Усний послідовний переклад ФПб (3,4 
курси); ФАм (5,6 курси);  

- Техніка усного перекладу ФПм (5,6 
курси), Стратегії усного та письмового
перекладу ФПм (5 курс);

- Основи синхронного перекладу, 
Комерційний переклад ФПм (6курс) -
Меркулова С. І.



І семестр 2019-2020н.р.:
Проведення практичних занять:

- Послідовний переклад   (3 курс, 
спеціалізація «Послідовний переклад»)
- Альошина М.Д.

- Усний аспектний переклад ФПм (5 курс) 
Свердленко Г. М.



- Майстер-класи з різних видів
перекладу до  Міжнародного Дня 
Перекладу (30 Вересня)  –
протягом тижня у Вересні
(23.09. – 28.09.2019)



Навчальні проєкти:
- Створення та локалізація двомовних 
вебсайтів (2 курс , спеціалізація  
«Переклад») - Ноговська С.Г.

Формування  професійних 
компетентностей із залученням студентів 
до різноманітних навчальних проєктів.



Навчальні проєкти:

- «Переклад і дублювання 
(наживо) художніх фільмів, 
мюзиклів та повнометражних 
мультфільмів» ;
- «Гід-перекладач» 
(з тренуванням технік усного 
послідовного та синхронного 
перекладів) - Меркулова С. І.



Навчальні проєкти:
- Навчальна конференція «Національні 

парки країн світу»  з усним 
послідовним перекладом (3 курс ФПб)   
– Меркулова С. І.

- Навчальний круглий стіл «Проблеми 
навколишнього середовища та шляхи 
їх вирішення» з усним послідовним 
перекладом (3 курс ФПб) –
Меркулова С. І.



Навчальні проєкти:
- «Переклад і адаптація міжнародних 

новин»  з усним послідовним 
перекладом (4 курс ФПб) -
Меркулова С. І.

- Навчальний круглий стіл «Суспільні 
дискусії» з послідовним перекладом 
(4 курс, спеціалізація «Послідовний 
переклад») - Свердленко Г. М.



Формування дослідницько-прикладної
компетентності студентів: 

ІV Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, магістрантів, 
аспірантів і молодих учених «Актуальні
проблеми літературознавства та 
мовознавства»:

Секція Перекладознавства (11.12.2019) -

Керівник секції - Козачук А.М.



Перекладознавча професійно-
орієнтована компетентність студентів
формується завдяки практиці.
І семестр 2019-2020 н.р. - організовано
консультації для студентів та проведено 
на базі Центру Перекладу наступні види
практик:

- Навчальна перекладацька практика 
студентів 2 курсу: Козачук А. М. , 
Мілова О.Є
- Навчальна перекладацька практика 
студентів 3 курсу: Мілова О. Є.  Шурма 
С. Г. 



Перекладознавча професійно-
орієнтована компетентність студентів
формується завдяки практиці:

- Виробнича(перекладацька) практика 
студентів 4 курсу ФП - Гладуш Н. Ф.,  
Меркулова С. І., Мілова О.Є.

- Практика зі спеціалізації (на базі Центру 
Перекладу) ФАб-3-16-4,0д      (4 курс, 
спеціалізація «Послідовний переклад») -
Меркулова С. І., Мілова О. Є.



Перекладознавча професійно-
орієнтована компетентність студентів
формується завдяки практиці:

- Асистентська безвідривна практика (на 
базі Центру перекладу): консультування
студентів щодо проведення практичних
занять з практики усного та письмового
перекладу (6 курс) - Гладуш Н. Ф.,  
Меркулова С. І.,     Мілова О. Є. 

- Практика зі спеціалізації безвідривна:  

консультування студентів 6 курсу -

Меркулова С. І., Мілова О. Є. 



19 жовтня студенти 3-6 курсів
спеціальності «Переклад» брали 
участь у Міжнародному
освітньому форумі «Try True 
Education Abroad» в якості усних
перекладачів. 
Отримали позитивні відгуки від
організаторів і навіть запрошення
на роботу.



Навчальні проєкти

Перспективи роботи 
Центру перекладу 

Проведення 
практичних занять

Заходи до Дня Інституту 
філології

Виробничі, перекладацькі, 
переддипломні практики

Тренувальні 
конференції та круглі 

столі

Науково-дослідницька 
робота

Поширення 
інформації у 

Facebook, Telegram



Дякую за увагу!


