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Я проходила виробничо-
перекладацьку практику  в 
департаменті економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької ОДА. 



Протягом проходження 
практики я переклала 
документ у вигляді таблиць 
з української на англійську. 
Загальна кількість 
перекладу – 107 сторінок. 
Документ має назву 
«Інвестиційні пропозиції 
типу Greenfield – ОТГ». 

Для здійснення перекладу 
я використовувала 
електронні словники, такі 
як: Multitran, Wooordhunt, 
Cambridge dictionary та 
інтернет ресурси.



Я здійснювала 
переклад за 
допомогою таких 
трансформацій

ТРАНСФОРМАЦІЇ
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ЗАМІНА 
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Під час перекладу, у мене виникали такі 
труднощі: 

1) переклад характеристик ґрунту
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2) переклад доріг різних значень:
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3) переклад термінології (пропускна здатність –
throughput capacity; невитрибувані паї – unclaimed 
shares; глибинa балки – the depth of the beam)
та географічних назв.  



Під час практики, я: 

1) покращила свої уміння та навички 
письмового перекладу;

2) поглибила свій словниковий запас 
та теоретичні знання з англійської 
мови, а також застосувала їх у 
практичній діяльності;

3) навчилась працювати за певних 
часових обмежень; 

4) покращила свою професійну 
компетентність. 









Дякую за увагу!



ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА 

ПРАКТИКА

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Виконав студент групи ФПА 17-1 

Домінов Богдан

Перевірив керівник практики

Долинський Євген Володимирович



Під час перекладацької

практики, яка 

проходила в 

Туристичному агенстві

«Alice Tour», я займався

письмовим перекладом 

документів з англійської

мови на українську, та з

української на 

англійську мову. 

Загальна кількість

перекладених сторінок –

29.



Під час практики я 

займався перекладами 

договорів про надання

туристичних послуг. 

Характерними

особливостями даних

документів є широке

використання

вузькоспеціалізованої

лексики.

місце біля проходу –aisle seat

міжсезоння – shoulder season

напівпансіон – half board

wellness – комплекс

amenities - зручності 

sightseeing - огляд визначних

місць



Характерною рисою таких 

офіційно-ділових документів

є широке використання

різних скорочень і

абревіатур.

RO – відсутнє харчування; ВВ 

– тільки сніданок; НВ –

напівпансіон (сніданок, 

вечеря), FB – повний пансіон 

(сніданок, обід, вечеря), АІ –

все включено, UAL- ультра все 

включено.

МФО (мікрофінансові

організації) – BIC (bank 

identification number)

ЄДРПОУ(Єдиний державний

реєстр юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) -

EDPNOU (National State 

Registry of Ukrainian 

Enterprises and Organizations)



Для досягнення 

адекватнішого та більш 

точнішого перекладу я 

ознайомився з 

відповідною літературою, 

щоб правильно розуміти 

значення юридичних 

формулювань іноземної 

мови і знати правильні 

формулювання мови, на 

яку буде перекладатися 

текст. Тому що під час 

перекладу виникали 

проблеми з термінами і 

часто доводилося 

звертатися до словників.



У процесі перекладу

юридичної лексики я 

застосовував

калькування, 

додавання та 

описовий переклад. 

Крім цього, я 

опрацював та 

переглянув зразки 

документів та їх 

переклади іншими 

перекладачами, що 

справді мені 

допомогло при 

перекладі умов 

вищезгаданих 

договорів. 

Carte Orange 

калькується з 

додаванням пояснення:

“помаранчева карта”, 

проїзний квиток в 

паризькому метро чи 

автобусі.

Подібно передається і 

Neverlost – електронний 

навігатор по дорогам 

США та Канади.



Не менш важливою особливістю в 

перекладі ділових документів є 

грамотний переклад назв сторін 

договору, прізвищ та адрес, оскільки 

в подальшому ці документи 

передаватимуться до офіційних 

органів для подальшої співпраці.



Загальна кількість слів 
у словниках  - 265







ВИРОБНИЧО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКА 
ПРАКТИКА 

Виконала:
студентка групи ФПА 17-1 
Захарчук А.О.
Керівник практики: 
к. філол. н., доц. 
Купчишина Ю.А.



Місце проходження практики
КУ Хмельницької міської ради “Агенція розвитку Хмельницького”







Матеріал для 
перекладу: 

• З української на англійську та 

німецьку мови

• Офіційно-ділові тексти: заявка на участь 

у партнерстві “Відкритий уряд”, опис 

проекту, анкета земельної ділянки; 

• Громадсько-політична література

• Публіцистичні тексти: публікації мера 

Хмельницького О.С.Симчишина;

• Художні тексти: уривки з фотокниги про 

українські етнічні території, до складу 

яких входить Хмельниччина;

• З англійської на українську мову

• Економічний текст: “План місцевого 

економічного розвитку міста 

Хмельницького”.

Загальна кількість перекладених сторінок  –

39.



Труднощі під час перекладу художніх текстів

Перекладацькі трансформації: 

•дослівний або точний переклад,

•додавання

•заміна іншим тропов

•вилучення образності.

Варто лише відчинити двері та вікна, вийти з будинків та
офісів і дозволити мандрам повести себе. Автобусом,
автомобілем, велосипедом чи навіть на своїх двох — і ось
Гостинне Пониззя виграє аквамарином Дністрових хвиль,
стелиться оксамитом трав і квітів...

You only need to open the doors and windows, come out of the
houses and offices and take the wander by the bus, car, and
bicycle or even on foot. All of sudden hospitable Ponyzzia shines
like the aquamarine of Dneaster waves, spreads like the flowers
and herbs…

Головним завданням при художньому перекладі було точно передати задум автора та образність тексту. 



Труднощі під час перекладу офіційно-ділових та громадсько-
політичних текстів  

В закладах дошкільної освіти в мікрорайоні Гречани наразі навчається
20 дітей з особливими освітніми потребами (ООП), 1) які не мають
умов, 2)щоб повноцінно проводити дозвілля разом зі своїми
однолітками, 3) адже в мікрорайоні відсутній комфортний, сучасний
майданчик, 4) який би охоплював дітей з особливими освітніми
потребами та нормотипових дітей.

In the preschools of the Hrechany district there are 20 children with the
special educational needs (SEN) 1) being not able 2) to fully spend the
leisure time with their peers 3) because of the lack of the modern
comfortable playground 4) targeted for the children with the special
educational needs and normative children in the district.

Граматичні трансформації: 

•Внутрішня інтеграція,

•Поділ речення,

•Заміна порядку слів,

•Вилучення.

Лексичні трансформації: 

•Дослівний або точний переклад,

•Додавання,

•Застосування аналогів та 
еквівалентів

•Описовий переклад.

Головне завдання – точно, лаконічно та адекватно передати зміст тексту дотримуючись суворих норм та

правильно використовуючи стандартні мовні шаблони.



Труднощі під час перекладу 
економічного тексту

AIEK – Association of Industrialists and Entrepreneurs of the Khmelnytskyi
Region

АППХ – Асоціація промисловців та підприємців Хмельницької області

GNP – Gross National Product

ВНП – Валовий національний продукт

DFIs – Development Financial Institutions

ФКР – Фінансові компанії розвитку

АSТАR – Agency for Sustainable Development

АСР – Агенство сталого розвитку

SMB – Small and Medium Business 

МСБ – Малий та середній бізнес

SEA – Subject of Entrepreneurial Activity

ППД – Предмет підприємницької діяльності





Загальний обсяг словників – 322 слова.



Дякую за увагу! 



ВИРОБНИЧО-
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА
Звіт про виконану 
роботу

Виконала:

студентка групи ФПА-17-1

Рудяк А.О.

Перевірив:

керівник практики 

Купчишина Ю. А.



Додайте тут емблему або ім’я

Хмельницький Науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України

Під час виробничої практики я 

займалася письмовим перекладом 

наукової літератури з англійської мови 

на українську. Загальна кількість 

перекладених сторінок – 25. 

З англійської мови на українську я 

перекладала статті «Quality management 

system in forensic laboratories» і «Scenes of 

crime examination best practice manual».



Додайте тут емблему або ім’я

Характерні  особливості 

 велика кількість незнайомої наукової термінології,

яка стосується здебільшого криміналістики;

 наявність таблиць та схем;

 складні абревіатури;

 вживання синтаксичних конструкцій, пасивних

конструкцій, зворотів;

 логічність викладу думки;

 відсутність будь-якого емоційного забарвлення, які

властиві художньому стилю.



Додайте тут емблему або ім’я

 QMS (Quality Management System) - Системи Управління Якістю (СУЯ);

 The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) - Європейська
мережа судово-експертних установ (ЄМСЕУ);

 The Quality and Competence Committee - Комітет з питань якості та
компетентності;

 SEM - Пошуковий маркетинг (ПМ);

 The National Criminalist Technical Center - Національний криміналістичний
технічний центр;

 Crime Scene Manager – Криміналіст;

SIO (Senior Intelligence Officer) – Старший слідчий;

Exhibits Officer – Відповідальний за речдоки;



Додайте тут емблему або ім’я

 The ENSFI Scene of Crime Working Group is

currently working towards developing an agreed

European Scene of Crime Examiner curriculum.

Зараз Робоча група Європейської мережі судово-

експертних установ, працює над розробкою

узгодженої Європейської навчальної програми для

експертів, які працюють на місці злочину.

Труднощі під час перекладу



Додайте тут емблему або ім’я

 First Officer Responding - The first officer

attending is responsible for all initial measures at

the scene of a crime.

 Перший офіцер, що прибув на місце події –

офіцер, який відповідає за всі початкові заходи

на місці злочину.

 Scene of Crime Examiner

 Особа, відповідальна за проведення
експертизи на місці злочину



Додайте тут емблему або ім’я

 The standards are presented in a generic format.

They cover the ‘forensic’ process from the actions of the

first officer attending the scene, through scene

examination, examination in the laboratory…

 Стандарти представлені в загальному вигляді і

охоплюють весь "судово-медичний" процес. Туди

входять: дії офіцера, який першим прибув на місце

події, огляд місця події, експертиза в лабораторії…



Додайте тут емблему або ім’я

Загальна кількість слів в англо-українському словнику - 300.



Додайте тут емблему або ім’яВІДГУК



Дякую за 
увагу!


