
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 9344 Переклад (німецька мова)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

9344

Назва ОП Переклад (німецька мова)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація (за наявності) 035.04 германські мови та літератури (переклад 
включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра міжкультурної комунікації та перекладу  

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

кафедри українського прикладного   
мовознавства; історичного краєзнавства;    
фізвиховання; загального мовознавства; світової 
літератури; безпеки життєдіяльності; класичної 
філології; перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики; теорії та історії культури;  філософії; 
політології; загальної і соціальної педагогіки; 
безпеки життєдіяльності 

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 
вул. Університетська, 1 
Львів 79000 

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)
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Мова (мови) викладання Українська, Англійська, Німецька

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 124690

ПІБ гаранта ОП Паславська Алла Йосипівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

alla@mail.lviv.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(032)-239-46-80

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(067)-933-06-42

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З 2008 року кафедра міжкультурної комунікації та перекладу забезпечувала випуск викладачів за 
напрямом підготовки 6.020303. Філологія (переклад)  (освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр), 
7.02030304 "Переклад (німецько український переклад)" (освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст), 
а згодом і за спеціальністю 8.02030304 "Переклад (німецько-український переклад)"(освітньо-
кваліфікаційний рівень Магістр). Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №266 від 
29.04.2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти», а також наказу Міністерства освіти і науки України від 
25.05.2016 № 567 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти 
ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування 
та розміщення державного замовлення» кафедра міжкультурної комунікації та перекладу, реагуючи 
на гостру потребу ринку в кваліфікованих перекладачах, запровадила у 2016 р. нову освітню 
програму «Переклад (німецька мова)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальність 035 
«Філологія», спеціалізація 035.04 германські мови та літератури (переклад включно) тривалістю 
навчання 4 роки. До складу групи забезпечення ОП входять: доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Паславська А. Й. (гарант освітньої 
програми); кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Сулим В. Т.; 
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Ляшенко Т.С. Освітня програма вводиться в дію з 01.09.2016 р. (наказ № 2944 від 26.08.2016 р.) 
Освітню програму «Переклад (німецька мова)» затверджено Вченою радою факультету іноземних мов 
(до складу Вченої ради факультету входили внутрішні стейкхолдери (студенти), що брали активну 
участь у обговоренні цієї ОП) та Вченою радою Львівського національного університету імені Івана 
Франка (29.06.2016 р., протокол № 22/6). З цією освітньою програмою також ознайомились 
роботодавці і дали свої відгуки та пропозиції. 

У 2019 році освітньо-професійну програму узгоджено зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 
«Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(наказ МОН України від 20.06.2019 р. № 869). 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 37 30 0

2 курс 2018 - 2019 36 31 0

3 курс 2017 - 2018 32 32 0

4 курс 2016 - 2017 34 34 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень програми відсутні
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(короткий цикл)

перший 
(бакалаврський) 
рівень

9021 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
9024 англійська мова і література
9126 хорватська мова та література
9344 Переклад (німецька мова)
10422 китайська мова і література
10963 французька мова та література
11739 японська мова і література
12162 чеська мова і література
12165 українська мова та література
14285 німецька мова і література
14286 арабська мова та література
16579 Переклад (англійська мова)
16974 польська мова та література
17096 іспанська мова та література
17525 Англійська мова та література
17527 Англійська мова та література
17530 Німецька і англійська мови та літератури
17531 Іспанська мова та література (на базі іспанської 
мови)
17532 Іспанська мова та література (на базі англійської 
мови)
18018 словацька мова та література
18019 сербська мова та література
18020 турецька мова та література
18021 перська мова та література
22904 Французька та англійська мови і літератури
22905 Іспанська та англійська мови і літератури
22906 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22907 Переклад (англійська та друга іноземні мови)
22908 Німецька та англійська мови і літератури
22909 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22910 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22915 Болгарська мова та література
22916 Польська мова та література
22917 Хорватська мова та література
22918 Чеська мова та література
22919 Арабська мова та література
22920 Китайська мова та література
22921 Перська мова та література
22922 Японська мова та література
22924 Прикладна лінгвістика
28064 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29263 Класична філологія і англійська мова
29566 Літературна творчість
22725 035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська
29711 Переклад двох іноземних мов та міжкультурна 
комунікація
30220 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
30225 Турецька мова та література
30226 Словацька мова та література
30227 Сербська мова та література
30263 Словенська мова та література
30478 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська: англійська та друга 
іноземні мови і літератури
37165 Романські мови та літератури (переклад 
включно)
22923 Фольклористика

другий 
(магістерський) 
рівень

9345 японська мова і література
9346 прикладна лінгвістика
9732 латинська-старогрецька, грецька мова і 
література
10114 сербська мова та література
10117 арабська мова та література
10505 польська мова та література
10631 мова і література (англійська)
10756 фольклористика
10961 російська мова та література
11195 мова і література (французька)
11738 Переклад (німецька мова)
11828 мова і література (німецька)
11859 перська мова та література
11916 Переклад (англійська мова)
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11917 чеська мова і література
16581 українська мова та література
17047 іспанська мова та література
17682 хорватська мова та література
17695 словацька мова та література
17714 Англійська мова та література
17718 Французька мова та література
17723 Німецька і англійська мова та література
22898 Французька та друга іноземні мови і літератури
22899 Іспанська та друга іноземні мови і літератури
22900 Англійська та друга іноземні мови і літератури
22901 Німецька та друга іноземні мови і літератури
22902 Переклад ( англійська та друга іноземні мови)
22903 Переклад (німецька та друга іноземні мови)
22911 Латинська-старогрецька, грецька мови і 
літератури
22925 Польська мова та література
22926 Сербська мова та література
22927 Чеська мова та література
22928 Арабська мова та література
22929 Турецька мова та література
22930 Перська мова та література
22931 Японська мова та література
28065 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша - словенська
29629 Латинська-старогрецька та друга іноземна мови 
і літератури
29712 Переклад двох іноземних мов та міжкультурні 
німецькі студії
30264 Німецька та англійська мови і літератури 
(переклад включно)
31005 Китайська мова та література
31011 Словацька мова та література
31014 Болгарська мова та література
31072 Російська мова та література
39554 Хорватська мова та література
17660 літературна творчість

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36786 Філологія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 9344_Osvitnyaprohrama 
2016.pdf

zxozcqe7otp4Fs/5Ch5UUVPuDHrd3bT3jYoxdWIpJxY=
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Навчальний план за 
ОП

9344_Navchalnyjplan2016.pdf PblnyQI+Uana4WRQRq8xbHgxtPDEBvhFpU+UkGqWovs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9344licey8.pdf 9CqGvecJxTOaOc5y4WWEJn9IJwJvUCg824CRy05SOak=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9344Nextdoor.pdf.pdf oi2y/d82pGY82FKMNbvD3d3FRuRmFljyYEiRa49vXH0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9344Multicoll.pdf.pdf RZUg1AukA0cnkjmeo5F4YjK833x0VGbd5LL5S+PQ+vM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9344Halerejamov.pdf.pdf qbw1WKrxh4BLJyK5Kmd5K+qf2Dcm/Tk2hOrZLysLXsc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

9344Symonenka.pdf.pdf p+mWxa6u6kvWVpq9x0Plivd6I7/ogugQnJ65I2vPIiE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Мета ОП – забезпечення підготовки фахівців з філології, перекладу та міжкультурної комунікації, які 
володіють концептуальними фаховими знаннями, вміють розв’язувати складні задачі сучасного 
перекладу та забезпечувати ефективний міжкультурний діалог. 
Унікальність ОП полягає в поєднанні комплексу перекладознавчих дисциплін, перекладацьких 
практик та залучення до викладання провідних теоретиків і практиків перекладу, що створює 
сприятливі умови для опанування професії перекладача усного та письмового перекладів, гіда-
перекладача, фахівця з міжкультурної комунікації, затребуваних на сучасному ринку праці. 
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Освітня програма «Переклад (німецька мова)» допомагає формувати особистість – носія 
інтелектуального та інноваційного потенціалу (с. 3 Стратегії університету), висококваліфікованого та 
конкурентноспроможного фахівця, утвердити у свідомості і почуттях особистості національно-
патріотичні цінності, переконання і повагу до культурного та історичного минулого України (с. 15 
Стратегії університету, https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) 
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Здобувачі вищої освіти здійснюють вплив на якість освітніх програм, беручи участь  у роботі Вченої 
ради факультету і надаючи до неї пропозиції щодо їх відповідності нормативним документам з освіти 
та новітнім тенденціям у сфері освітніх послуг. Загально-університетські структури, такі як 
студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government/), профком студентів 
(http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до обговорення проблем імплементації своїх 
побажань до ОП, розуміння майбутніх компетентностей. Одним із головних структурних підрозділів 
ЛНУ, де здійснюється опитування та аналіз зацікавлених сторін, є Центр моніторингу 
(http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Основними 
завданнями Центру моніторингу є проведення за дорученням Ректорату і Вченої ради Університету 
моніторингу думки викладачів, співробітників та студентів щодо складників та форм навчального 
процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування діяльності Університету. 
Під час розробки освітньої програми “Переклад (німецька мова)” враховано побажання студентів 
щодо збільшення кількості годин на другу іноземну мову та введення державного іспиту з другої 
іноземної мови. З метою наближення здобутих знань до потреб ринку праці враховано також 
пропозицію змінити співвідношення між теоретичними і практичними дисциплінами на користь 
практичних. 

- роботодавці
До обговорення ОП в цілому, а також до наповнення освітніх компонентів залучено зовнішніх 
стейкхолдерів (перекладацькі агенції, консалтингове агентство “МСФ Мультиколл сервіс”, ліцеї з 
поглибленим вивченням німецької мови). Кафедра веде постійний діалог з роботодавцями та 
місцевою владою щодо врахування сучасних тенденцій галузі в навчальному процесі. Зокрема, 
враховано побажання формування компетенцій ділового мовлення, посилення уваги до фонетичних 
аспектів іноземної мови, поглиблення вивчення другої іноземної мови. Побажання стейкхолдерів 
враховуються під час регулярних зустрічей з ними (напр., з керівником “МСФ Мультиколл сервіс” О. 
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Фегецин, директорами ліцеїв з поглибленим вивченням німецької мови М. Ерстенюком, І. Лозенком, Я. 
Скоропад). Традиційним майданчиком для зустрічей з потенційними стейкхолдерами стали в 
загальноукраїнському масштабі конференції Асоціації українських германістів, на які запрошуються 
представники бізнесу, зацікавлені в співпраці з випускниками ОП. 

- академічна спільнота
На засіданнях кафедри регулярно обговорюють побажання зацікавлених осіб до вдосконалення 
програм курсів, ця інформація міститься і в індивідуальних планах викладачів у відповідних графах. 
Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання максимально наблизити 
компетенції до потреб ринку під час розгляду ОП на Методичній та Вченій радах факультету. Завдяки 
співпраці академічної спільноти було вдосконалено і уніфіковано критерії оцінювання знань 
здобувачів ОП, покращено комунікацію зі здобувачами, розширено перелік баз для проходження 
перекладацької та педагогічної практик. 

- інші стейкхолдери
Кафедра налагодила діалог із регіональними органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування для з’ясування на місцевому рівні особливостей ринку праці, розвитку області та 
міста в найближчі роки. Через школи, в яких здобувачі проходять практику, вивчаються запити і 
очікування батьків і школярів щодо майбутньої освіти здобувачів. У ході спільної організації та 
проведення обласних учнівських олімпіад з німецької мови вивчається та враховується в подальшій 
роботі думка вчителів та працівників ОІППО про випускників відділення. У рамках щорічних 
конференцій Асоціації українських германістів, членами якої є переважна більшість викладачів 
кафедри, детально аналізується якість освітніх програм із германістики, їхні переваги і недоліки, 
порівнюється наповнення із відповідними освітніми програмами інших європейських колег. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Сучасні світові глобалізаційні процеси зумовлюють зростання потреб у кваліфікованих перекладачах 
на ринку праці. Освітня програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та 
навичками перекладацької діяльності. Вона передбачає підготовку фахівців галузевого перекладу, 
створення умов для набуття навичок, інтенсивного використання цифрових технологій для організації 
та забезпечення  планування та реалізації перекладацької і дослідницької діяльності. ОП пропонує 
достатній професійний спектр, спонукає, окрім іншого, до підприємницької діяльності. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Львів як західний центр туристичної індустрії України має особливу потребу в перекладачах. Низка 
вибіркових дисциплін (“Комунікативні стратегії усного мовлення”, “Формування компетенцій 
перекладача”, “Переклад різножанрових текстів”, “Переклад офіційно-ділових документів”) за 
узгодженням зі стейкхолдерами забезпечують випрацювання фахових компетенцій галузевого 
перекладу. У перелік компонентів освітньої програми в розділі “нормативні дисципліни” включено 
навчальну дисципліну “Методика навчання іноземної мови”, введено навчальну дисципліну  “Основи 
лексикографії”; у межах вибіркової дисципліни «Німецькомовна література в українських 
перекладах» здобувачі вищої освіти мають змогу вивчати творчість німецькомовних письменників 
регіону. Для полегшення комунікації здобувачів ОП із майбутніми закордонними партнерами та 
залучення інвестицій розширено викладання предметів із циклу міжкультурної комунікації. Вибіркові 
курси створюють додаткові можливості для опанування професій гіда-перекладача, перекладача 
медичних, науково-технічних, юридичних текстів, перекладача-синхроніста, які затребувані на 
сучасному ринку праці регіону. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Завдяки функціонуванню на кафедрі Асоціації українських германістів (зокрема її керівництва) та 
дієвій мережі її осередків в усіх регіонах України наявна освітня програма враховує позитивний досвід 
колег з інших ЗВО (КНУ імені Тараса Шевченка (ОП “Переклад з німецької мови та англійської мови”, 
“Західноєвропейська мова і література та переклад –німецька та англійська); ЧНУ імені Юрія 
Федьковича (ОП “Філологія, німецько-український переклад”). Щороку викладачі кафедри-члени АУГ 
організовують міжнародні науково-практичні конференції та методичні семінари, на яких зокрема 
розглядаються питання вдосконалення освітніх програм. 

Тісні наукові зв`язки з іноземними університетами (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Польща, Італія) 
дали змогу ознайомитись з навчальними планами схожих спеціальностей, запозичити новий досвід 
щодо викладання фахових дисциплін, збільшення кредитів ЄКТС та годин на їх вивчення, а також 
впровадження нових форм самостійної роботи, контролю за її виконанням та використання новітніх 
цифрових технологій у процесі навчання (центр трансляторики Віденського університету та Інститут 
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германістики університету Ерлянген-Нюрнберг, з яким кафедра співпрацює з 2008 року в рамках 
германістичного партнерства під егідою ДААД).  

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
На час розробки та запровадження освітньої програми стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 
"Філологія" (03 Гуманітарні науки) не було. Таким чином освітня програма розроблена за стандартом 
старого зразка та урахуванням НРК. З 2019 року ОП приведено у відповідність до галузевого 
стандарту. Зокрема, в ОП було уточнено окремі загальні компетентності, додаткову увагу приділено 
формуванню у здобувачів ОП низки soft skills, навичок управління науковими і перекладацькими 
проектами. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
У розробці освітньої програми використано рекомендації Національної рамки кваліфікацій. ОП 
“Переклад (німецька мова)” відповідає вимогам сьомого рівня НРК, відповідно до якого студенти 
володіють знаннями та розумінням предметної галузі професії; вміють розв’язувати комплексні 
завдання та проблеми міжкультурної іншомовної комунікації, що передбачають проведення наукових 
досліджень, використання новітніх технологій та залучення інвестицій; здатні оптимально 
організувати навчальний процес з метою досягнення високої ефективності у засвоєнні нового 
матеріалу, генерувати нові ідеї, гнучко реагувати на виклики професійної діяльності. 
Через освоєння основних дисциплін, студенти виходять підготовленими для роботи у сфері надання 
послуг письмового та усного, художнього та науково-технічного перекладу, у науковій, літературно-
видавничій, освітній галузях. Бакалавр-філолог є фахівцем з питань німецької та другої іноземної мов, 
перекладознавства, мовознавства, теорії та історії літератури, готовий надавати науково-
організаційні та редакторсько-коректорські послуги. Якісне володіння німецькою мовою (не нижче 
С1), а також ще однією мовою ЄС (не нижче B2), а також достатній рівень знання класичних мов 
(латини), робить випускників ОП унікальними професіоналами в українському просторі у 
перекладацькій, видавничій та науковій сферах діяльності. Випускники ОП можуть працювати 
перекладачами у засобах масової інформації, у різноманітних перекладацьких бюро, фондах, спілках, 
фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах; на викладацьких 
посадах у закладах загальної середньої освіти. 
Під час навчання, здобуваючи глибокі філологічні знання, студенти мають змогу весь час 
підкріплювати їх уміннями і навичками, через практичні вибіркові курси, велику кількість семінарів, 
майстер-класів і практик. Додаткові компетентності, що здобуваються і через окремі курси (критичне 
і творче мислення, мистецтво риторики і академічного письма), і в межах чи не кожного курсу 
програми, дають можливість випускникам програми успішно працювати самостійно, у складі чи на 
чолі творчої групи. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Об’єкти вивчення: мовознавчі, літературознавчі та перекладознавчі процеси, функціонування мови у 
різних стилях та її практичне застосування у процесі викладання першої іноземної мови та при 
забезпеченні усної та письмової комунікації шляхом перекладу іноземними та державною мовами. 
Теоретичний зміст предметної області: процеси та закономірності сучасних лінгвістичних теорій і 
теорій перекладу. 
Методи: сучасні методи лінгвістичного, перекладознавчого і перекладацького аналізу, інформаційно-
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комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності. 
Інструменти й обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні технології 
(комунікаційні, пошукові, аналітичні). 
ОП відрізняється від ОП за суміжними предметними галузями концентрацією основних годин 
викладання на теорії та практиці перекладу з двох іноземних мов та міжкультурної комунікації, 
широким спектром дисциплін галузевого перекладу та перекладацьких практик. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Відповідно до нормативних документів формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в 
«Положенні про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
«Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положенні про визнання 
та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf) 
Студенти-бакалаври, які навчаються за ОП “Переклад (німецька мова)” мають змогу формувати 
індивідуальну освітню траєкторію шляхом використання процедури вибору дисциплін, напрямків 
досліджень та теми курсової роботи, академічної мобільності. 
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії підтверджують результати опитування 
здобувачів вищої освіти щодо участі у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії за відповідною 
освітньою програмою; результати опитування здобувачів вищої освіти щодо доступності вільного 
вибору дисциплін за відповідною освітньою програмою. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Здобувачі вищої освіти мають можливість і реально формують свою індивідуальну освітню 
траєкторію. За навчальним планом вони мають право обирати дисципліни обсягом не менше 25% 
кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. Існують дієві процедури вибору навчальних дисциплін.  
У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» затвердженого вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р., 
зазначено, що вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило, у формі спеціальних 
навчальних курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та 
практичної) підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на 
вибіркові навчальні дисципліни організовує деканат факультету (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf).  
Дисципліни вільного вибору студента орієнтовані на забезпечення його освітніх та культурних 
потреб. Вибір цих дисциплін студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного 
вибору – 25 осіб (крім випадків, що на спеціальності (спеціалізації) навчається менша кількість осіб), 
максимальна кількість студентів 100 осіб. 
Здобувач рівня бакалавр за ОП Переклад (німецька мова) має право обирати дисципліни обсягом 60 
кредитів. Дисципліни згруповані у тематичні блоки по 2-3 дисципліни. 
Попередньо на факультеті організовують обговорення та інформаційні кампанії для студентів: у 
заздалегідь узгоджений зі студентами час професорсько-викладацький склад висвітлює основні 
положення кожного курсу з дисциплін вільного вибору студента. Основна мета таких зустрічей 
надати доступну та зрозумілу інформацію про вибірковий курс з метою зорієнтувати студента для 
найбільш правильного вибору. На сайті факультету публікують анотації кожної дисципліни. Студенти 
мають можливість консультуватися з випускниками, відвідувати заняття викладачів, на курс до яких 
планують записатися, щоб оцінити їх рівень викладання, проаналізувати методичне забезпечення 
дисциплін. 
У визначений час студенти роблять свій вибір і на його основі пишуть заяву в діапазоні термінів 
встановлених загально університетським графіком. Заяви опрацьовує деканат факультету, 
здійснюється перевірка та формування набору мобільних груп на кожен курс. Сформовані списки 
дають на затвердження та погодження декану факультету. 
Для рівня бакалавр уведена в дію практика електронного запису на вибіркові курси, який значно 
полегшує адміністрування процесів формування груп та корекції записів на дисципліни. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
ОП та навчальний план передбачають проходження практичної підготовки, що формує 
компетентності здобувачів вищої освіти, необхідні для подальшої професійної діяльності. Практична 
підготовка здобувачів вищої освіти відбувається насамперед за рахунок практик, що безпосередньо 
включені до ОП як окремі освітні компоненти; відвідування практичних занять з перекладознавчих 
дисциплін та під час прослуховування лекцій з дисципліни “Методика навчання іноземної мови”. 
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Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо баз практик демонструють, що отримані під час 
практик компетентності будуть корисними в їхній подальшій професійній діяльності. 
Мета виробничої (перекладацької) практики – формування навичок здійснення перекладацької 
діяльности в різних галузях народного господарства, науки, культури. Мета педагогічної практики – 
формування вміння навчати іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них 
іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки, психології. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Особлива увага у навчальному процесі надається  розвитку у студентів  соціальних навичок. 
Навчальні дисципліни “Основи теорії міжкультурної комунікації”, “Комунікативні стратегії усного 
мовлення” та “Формування компетенцій перекладача” дають змогу студентам здобути навички 
міжособистісного, міжкультурного спілкування, командної роботи, самоорганізації, креативного та 
творчого підходу в процесі усного та письмового перекладу, викладання іноземних мов.  
У межах перекладацької практики, здійснюючи перекладацькі проєкти, студенти мають змогу не 
лише верифікувати на практиці здобуті теоретичні знання, але й реалізувати лідерські та 
менеджерські здібності, вміння працювати в команді і приймати відповідальні рішення, толерантне 
ставлення до колег та ведення переговорів. 
Педагогічна практика сприяє тренуванню соціальних навичок - колегіальності, толерантності, 
доброзичливості, міжособистісного спілкування, роботи в команді, особистісного розвитку та 
управління часом. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів освітньої програми “Переклад (німецька 
мова)” застосовується підхід рівномірного розподілу навантаження протягом навчального періоду та 
виділення окремого часу для проходження практики та написання курсових робіт. Згідно з ОП 
аудиторне навантаження студентів денної форми навчання складає 3236 годин, на самостійну роботу 
студентів відводиться 3964 год. Навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-
5 кредити ЄКТС. Кількість годин на тиждень становить 26-30 год., що унеможливлює 
перевантаження здобувачів та дозволяє приділити більше уваги самостійній роботі, на яку припадає 
приблизно 30 год. на тиждень. Студенти мають право на прийняття самостійного рішення стосовно 
виконання самостійної роботи. 12 кредит ЄКТС (360 год.) відведено на практики, які не передбачають 
виділення аудиторних годин. 
Самостійна робота включає процес підготовки до семінарських занять, під час яких детально 
висвітлюються питання освітньої компоненти. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
На цей час не здійснюється підготовка ЗВО за дуальною формою освіти, але така форма освіти 
планується і в даний момент елементи дуальної форми освіти впроваджуються в освітній програмі 
шляхом проходження здобувачами  перекладацької практики. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
https://admission2016.lnu.edu.ua/specialization/translation-german-language/ 

https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
За «Правилами прийому» 2016 р., https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/) 
до участі у конкурсі на програму “Переклад (німецька мова)” допускаються абітурієнти, що склали 
ЗНО з конкурсних предметів: українська мова та література (вага сертифікату - 0,25), іноземна мова 
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(0,25), історія України або географія (0,2), результати яких повинні відповідати рівневі початкових 
компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання за програмою. За «Правилами 
прийому» 2020 р., (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-02.pdf ) до 
участі у конкурсі на програму “Переклад двох іноземних мов та міжкультурна комунікація” 
допускаються абітурієнти, що склали ЗНО з конкурсних предметів: українська мова та література 
(0,3), іноземна мова (0,5), історія України або географія (0,2). 
Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів, з якими вступник 
допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів. Обрані предмети ЗНО та їхні коефіцієнти при 
вступі обумовлені пріоритетністю дисциплін для програми. Ці дисципліни є основоположними для 
становлення фахівця двох іноземних мов та перекладача, адже об’єктами вивчення в межах цієї 
освітньої програми є мовознавчі та літературознавчі процеси, функціонування мови у різних стилях та 
її практичне застосування в процесі викладання першої іноземної мови і в забезпеченні усної та 
письмової комунікації шляхом перекладу іноземними та державною мовами.  

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
ЛНУ визнає результати навчання, отримані в інших українських і зарубіжних ЗВО. Це питання 
регулюється такими документами:  
1) тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); 
2) положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); 
3) положенням про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів 
про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); 
4) положенням про порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з 
інших ЗВО у Львівський національний університет імені Івана Франка 
(https://admission2016.lnu.edu.ua/applicants/renewal-and-transfer-process/), 
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf); 
5) положенням про порядок поновлення на навчання (інформація в положенні про організацію 
освітнього процесу 1 абзац на ст. 18 https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
У межах програми академічної мобільності студенти беруть участь у міжнародній програмі обміну 
Erasmus+: вони навчаються протягом семестру в одному із зарубіжних ЗВО-партнері, складають там 
іспити та повертаються у свій університет в Україну. Результати навчання визнають на основі 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Порівняння обсягу навчального 
навантаження здійснюють шляхом зіставлення результатів навчання, які здобувач вищої освіти досяг 
у ВНЗ-партнері, та результатів навчання, що заплановані освітньою програмою Університету. 
Результати навчання, отримані під час участі у програмах академічної мобільності за кордоном, 
визнають та перезараховують відповідно до Угоди про навчання та Виписки з оцінками і кредитами 
не пізніше 2 місяців з дня повернення до Університету без додаткової роботи чи оцінювання. 
У 2017-18 н. р. студенти ОП “Переклад (німецька мова)” в межах програми Erasmus+ навчалися в 
університеті ім. Отто-Фрідріха м. Бамберг (Німеччина). За результатами навчання їм перезарахували 
бали з таких дисциплін: перша іноземна мова та практика перекладу з першої іноземної мови. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
У січні 2020 року Вченою радою університету затверджено “Порядок визнання у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті" (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Здобувачам ОП, які брали участь у перекладацьких проектах із подальшим виданням перекладу це 
було перезараховано як перекладацька практика. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Більшість курсів ОП проводять у формі лекцій і практичних занять, які  передбачають застосування 
таких методів: інформаційно-рецептивних; проблемного викладу навчального матеріалу; частково-
пошукового та дослідницького; наочних та інтерактивних методів. Так відпрацьовується вміння 
використовувати категоріальний апарат для перекладознавчого, літературознавчого та мовознавчого 
аналізу, вміння застосовувати сучасні теорії перекладу, міжкультурної комунікації і лінгвістичні теорії 
для опису й аналізу перекладацьких і мовних явищ (ПРН 1-2, 7-10, 17-19, 21-22); визначати 
комунікативно-прагматичні параметри тексту і відповідно до них стратегію перекладу (ПРН 14); 
ефективно застосовувати методи та прийоми, підходи і стратегії навчання іноземної мови (ПРН 11, 
29, 30). 
На практичних заняттях активно застосовуються інтерактивні методи. Передбачено проведення 
занять у формі екскурсій містом чи музеями.  
Вибіркові курси мають переважно практичний характер, де студенти виробляють вміння визначати 
та обирати головні перекладацькі стратегії, адекватно перекладати тексти з урахуванням мовно-
стилістичних, жанрово-композиційних та комунікативно-прагматичних параметрів тексту (ПРН 3, 5, 
12, 14, 20).  
Ефективним для отримання ПРН є залучення студентів до конкретних проєктів: перекладу антологій 
«Була собі Галичина...», «Я вам пісню заспіваю під час неспокою», «Нехай це буде Любов», “Оповіді зі 
Штирії”; роботи студентського українсько-австрійського журналу «Die Brücke». 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Cтудентоцентрований підхід, спрямований на формування компетентного конкурентоспроможного 
фахівця, – одна з важливих передумов реалізації ОП.  
Всебічному запровадження студентоцентричного підходу в ЛНУ Франка приділено суттєву увагу в 
нормативних документах, зокрема в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Інституційний формат Університету і зокрема ОП 
“Переклад (німецька мова)” передбачає невеликі групи студентів. Це створює сприятливі умови для 
організації індивідуальної праці зі студентами, дозволяє студентові розкрити свої здібності, 
продемонструвати знання під час дискусії, обговорити з викладачем написану письмову роботу, 
зрозуміти її сильні і слабкі сторони.  
Більшість курсів, які читаються в межах програми, мають своє відображення (чи доповнення) у 
системі Moodle, що удоступнює для студентів матеріали, потрібні для опанування дисципліни. 
Двічі на рік проводиться опитування студентів щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
регламентується «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), в перелік питань входить і оцінювання методів 
навчання. Викладачі надають здобувачам індивідуальні консультації, передбачені відповідним 
графіком. Порадники допомагають студентам адаптуватися в нових умовах і надають необхідну 
інформаційну допомогу. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Академічна свобода проголошена в Університеті як основоположний принцип інституційної діяльності 
(Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка, с.3; Статут Університету, с. 57). Принципи академічної свободи в Університеті 
включають: особистісний підхід; поширення знань і використання результатів наукових досліджень 
та участь студентів у наукових конференціях; вибір навчальних дисциплін із врахуванням думки 
студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); використання сучасних методів навчання та 
досліджень; врахування потреб студентів з обмеженими можливостями. У навчальному процесі діє 
толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане в посадових інструкціях 
та інших документах.  
Структури освітніх компонентів наповнюють із врахуванням можливостей варіювання інформаційного 
матеріалу відповідно до потреб здобувачів та можливості вирішення проблемних практичних 
ситуацій, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей студентів.   
Викладачі, яким довірено здійснювати освітній процес, вільні у виборі різних способів подання 
навчального матеріалу. Більшість навчальних курсів є авторськими і після обговорення в 
колегіальному колі під час засідань кафедри, затверджуються як нормативні чи спеціалізовані 
навчальні дисципліни. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів розташована на сайті факультету, у 
силабусах, робочих навчальних програмах, та надається на початку викладання кожної дисципліни 
(консультаціях), доводиться до відома форма звітності, вимоги до атестації, критерії оцінювання в 
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межах певного курсу. Ведеться облік оцінювання впродовж семестру (кожен студент може 
відслідковувати свої бали). 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Студенти пишуть курсові роботи, в межах яких здійснюють дослідження під керівництвом 
викладачів. Теми для дослідницьких робіт пропонують актуальні, розробка яких має значення у 
відповідній ділянці перекладознавства і філології. При виборі теми для курсової роботи також 
враховуються особисті вподобання та можливості студента. Наприклад, студент Олег Кузик 
поглиблено вивчає художній переклад. Його курсові роботи на 3 і 4 курсах присвячені відображенню 
культурних елементів і засобів художньої виразності у романах Йозефа Рота та їх відтворенню у 
перекладі. 
Навчально-дослідну роботу студенти виконують у навчальний час, а також у процесі самостійної 
роботи. ЇЇ основними елементами є: науково-дослідна робота на семінарських заняттях; написання 
курсових робіт; дослідна робота під час практик; участь у наукових проєктах, конференціях, 
конкурсах студентських наукових робіт. На факультеті іноземних мов відбувається щорічна наукова 
студентська конференція, постійними учасниками якої є студенти ОП “Переклад (німецька мова)”. 
Результатом конференції є ознайомлення із науково-дослідною діяльністю студентів. Із збірниками 
конференцій можна ознайомитись у бібліотеці кафедри. Науково-пошукову роботу студенти 
здійснюють у межах перекладацьких проєктів.  
Студенти також беруть активну участь у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності “Переклад” (жовтень-
грудень). Для організації та проведення І туру конкурсу в університеті за наказом ректора 
створюється оргкомітет конкурсу та конкурсні комісії факультетів, на розгляд яких студенти подають 
свої наукові роботи. Конкурсні комісії факультетів відбирають не більше трьох наукових робі з галузі 
“Переклад” та надсилають їх до базових ЗВО (Положення про порядок організації та проведення 
Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка). Так, студентка 4 курсу Банась Світлана, з 2016 року – учасник студентського 
наукового товариства кафедри міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов. 
Починаючи з 2 курсу, студентка бере активну участь у першому турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності 
“Переклад”. 2020 року братиме участь у другому турі конкурсу студентських наукових робіт, де 
представлятиме роботу на тему “Поезія Р. М. Рільке в перекладах Богдана Кравціва – 
перекладознавчий та міжкультурний аспекти”.  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Усі дисципліни читають фахівці, що активно працюють у галузі. Відтак їх напрацювання, досягнення 
колег знаходять відображення у навчальних курсах. Перегляд змісту дисциплін відбувається кожного 
семестру. Розроблену робочу програму навчальної дисципліни розглядають і рекомендують до 
затвердження на засіданні кафедри міжкультурної комунікації та перекладу. Викладачі кафедри 
мають можливість підвищувати викладацьку майстерність в рамках методичних семінарів для 
вчителів і викладачів німецької мови і перекладу. Ознайомившись з новими ідеями використання 
різноманітних методів викладання у навчальному процесі, викладачі ОП створюють нові авторські 
курси або удосконалюють розроблені раніше. Гарним прикладом такого впровадження нових методів 
викладання є курси “Теорія перекладу”, “Практика перекладу з першої іноземної мови”, “Перша 
іноземна мова”, “Переклад різножанрових текстів”, ”Переклад офіційно-ділових документів”, для 
яких викладачі розробляють підбірку дидактичних матеріалів і ресурсів. Так, завідувач кафедри 
Паславська А. Й., перебуваючи на стажуванні в університеті Фрідріха Александра, м. Ерланген – 
Нюрнберг, удосконалила методичні матеріали з навчальної дисципліни “Лексикологія”. Доцент 
кафедри Ляшенко Т. С., взявши участь у методичному семінарі “Дидактика функціонального 
перекладу” під керівництвом провідного перекладознаця Німеччини Крістіане Норд (грудень 2015, м. 
Чернівці), розробила низку дидактичних матеріалів для дисциплін “Теорія перекладу” і “Практика 
перекладу з першої іноземної мови”. Викладач кафедри Шум’яцька О. М., взявши участь у роботі 
семінару "Міжкультурна комунікація" (Workshop "Intecultural Communication", університет імені Отто-
Фрідріха Бамберг, 10 липня 2015 року), підготувала дидактичні матеріали з дисципліни “Перша 
іноземна мова”. 
Викладачі кафедри розробили та видали нові підручники та посібники (Сулим В. Т. 
Linguolandeskundliche Konversationen / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 170 c. 
Сулим В. Т. Мудрість народна – мудрість міжнародна: Прислівʼя, приказки, крилаті вислови та мовні 
звороти дванадцятьма мовами / Л. М. Глущенко, В. Т. Сулим та ін. – Чернівці, 2016. – 348 c. 
Смолій М. С. Німецька мова. Зовнішнє незалежне оцінювання / М. С. Смолій, Р. М. Припін, Ю. О. 
Михайлівська, Р. І. Матієв. – Тернопіль : "Навчальна книга – Богдан", 2016. – 432 с. 
Смолій М. С. Сучасний українсько-німецький розмовник / М. С. Смолій. – Вид. 2-ге, доп. – Тернопіль : 
"Навчальна книга – Богдан", 2016. – 224 с. 
Сторінки історії Львівського університету за матеріалами німецькомовних документів : навч.-метод. 
посібник / упоряд.  В. М. Качмар, М. С. Смолій. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 
208 с. + вкл.), оновили теми лекційних і семінарських занять. 
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок реалізації 
міжнародних проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationacooperation/) та "Стратегії міжнародної діяльності Львівського 
національного університету імені Івана Франка" (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf). 
Відповідними договорами передбачено участь бакалаврів у програмах мобільності: 
Еразмус + (унів-т прикладних наук, м. Ниса, Унів-т Отто Фрідріха м. Бамберга; Вища педагогічна 
школа м. Відень; Гумбольдський унів-тет м. Берлін).  
Кожен студент має право взяти участь у відкритому конкурсі програм академічної мобільності в 
рамках договорів програми “Еразмус+”, програм ДААД, “Молодіжних дебатів на міжнародному рівні” 
(Вільний унів-тет м. Берлін). Так, студенти Банась Світлана у 2017 р., Заставна Соломія у 2019 р., 
перебували в ун-ті імені Отто Фрідріха, Бамберг, а Коник Анастасія в 2019 р. навчалася за програмою 
Rotary Distrikt 1930 в Констанц. 
Викладачі беруть участь у міжнародних наукових конференціях і проєктах, викладають у 
європейських ЗВО (Віденський ун-т, Віденський пед. ун-т, Вища школа у м. Ниса, Гданський ун-т), 
проходять стажування в ЗВО Німеччини та Австрії. Л. Бораковський має іноземний PhD. 
На кафедрі викладає лектор ÖAD Т. Фогель та проходять педагогічну практику М. Гербер (Австрія) та 
К. Оттербах (Німеччина). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система контролю з кожної 
дисципліни ОП охоплює протягом семестру поточний модульний контроль та підсумковий модульний 
контроль (залік або екзамен). Підсумковий контроль включає екзамени та заліки з урахуванням 
накопичених балів поточного контролю. Оцінювання результатів поточного модульного контролю 
навчальних досягнень студентів враховує аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну 
контрольну роботу та відвідування.   
Оцінка складається з поточного контролю протягом семестру (робота на практичних чи семінарських 
заняттях, виконання і презентація індивідуальних проєктів, написання самостійних, контрольних 
робіт чи тестів), якщо курс закінчується екзаменом, то оцінка за екзамен додається. Програмні 
результати відображаються у конкретних формах усного опитування, письмового (експрес-
)контролю, виступів студентів при обговоренні тематичних питань. Чимало завдань продумані так, 
що охоплюють кілька програмних результатів. Наприклад, готуючи презентацію теми з дисципліни 
«Лексикологія», студент має засвідчити ознайомленість з літературними джерелами, вміння 
аналізувати, рефлектувати, узагальнювати, інтерпретувати та робити власні висновки. Не менш 
важливим критерієм є вміння чітко, грамотно, вичерпно і водночас лаконічно висловити власну 
думку. Усі ці компоненти складають оцінку за презентацію.  
Оцінювання письмової модульної контрольної роботи (0–10 балів) враховує рівень сформованості 
знань та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни (модуль), відповідно 10 балів 
студент отримує за 100–96% правильних відповідей, 9 балів – 95–91% прав. відпов., 8 балів – 90–86% 
прав. відпов., 7 балів – 85–81% прав. відпов., 6 балів – 80–76% прав. відпов., 5 балів – 75–71% прав. 
відпов., 4 бали – 70–66% прав. відпов., 3 бали – 65–61% прав. відпов., 2 бали – 60–56% прав. відпов., 1 
бал – 55–51% прав. відпов., 0 балів – 50%  і менше прав. відпов.  
Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться без здійснення додаткових контрольних заходів 
за результатами поточних модулів: Модуль 1 (макс. 50 балів) + Модуль 2 ( макс. 50 балів). Підсумкове 
оцінювання у формі іспиту проводиться за сумою результатів поточного модульного контролю (макс. 
50 балів) та підсумкового модуля (макс. 50 балів).  
Шкала підсумкового оцінювання: 100–90 балів – А (оцінка ECTS) відмінно (екзамен) / зараховано 
(залік); 89–81 балів –В (ECTS) добре (екзамен) / зараховано (залік); 80–71 балів –С (ECTS) добре 
(екзамен) / зараховано (залік); 70–61 балів – D (ECTS) задовільно (екзамен) / зараховано (залік); 60–51 
балів – Е (ECTS) задовільно (екзамен) / зараховано (залік); 50–21 балів – FX (ECTS) незадовільно (з 
можливістю повторного складання) (екзамен) / не зараховано (з можливістю повторного складання) 
(залік); 20–0 балів – F (ECTS) незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 
(екзамен) / не зараховано (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) (залік).  

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
На ОП “Переклад (німецька мова)” ефективно впроваджено систему оцінювання, яка є ще одним 
інструментом для мотивації студента до системного і наполегливого навчання впродовж семестру. 
Щоб подолати чи мінімізувати суб’єктивізм в оцінюванні знань студента, запроваджено різнобічні 
форми контролю, за допомогою яких можна системно врахувати всі види навчальної роботи студента: 
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від усних відповідей і участі в тематичних дискусіях під час практичних і семінарських занять до 
самостійних письмових робіт, контрольних тестів, написаних творчих робіт, виступів з презентаціями 
тощо. Такий підхід до оцінювання дозволяє надати студентові академічну свободу самореалізуватися. 
Оцінювання результатів навчання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. В межах 
дисципліни застосовуються контрольні заходи у формі поточного, проміжного (модульного) та 
підсумкового (семестрового) контролю знань. Викладач на початку семестру повідомляє студентам і 
фіксує в програмі та силабусі навчальної дисципліни форми контролю, які використовуватиме 
впродовж навчання і на закінчення курсу. Оцінювання здійснюється за уніфікованими критеріями 
факультету іноземних мов.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Форма проведення контролю та критерії оцінювання контрольних завдань зазначені на сайті 
факультету і кафедри, у програмах і силабусах навчальних дисциплін. Крім того цю інформацію 
викладач доводить до відома здобувачів вищої освіти на початку семестру впродовж перших 
лекційних і практичних занять, при ознайомленні з програмами навчальних дисциплін. Дати 
проведення модульних робіт оголошують за тиждень до написання.  
Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю факультети за 
погодженням із кафедрами, складають на кожний семестр відповідно до робочих навчальних планів 
розклад занять та екзаменів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та студентів не 
пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії (пункт 3.10 Положення про організацію 
освітнього процесу в Львівському національному університеті імені Івана Франка). Терміни складання 
екзаменів на відповідний семестр доступні на сайті університету і факультету, а також на дошці 
оголошень факультету іноземних мов та на кафедральний сторінці Facebook.    
Питання, що стосуються чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень, входять 
в анкету опитування студентів, що дозволяє фіксувати й усувати недоліки та удосконалювати 
систему оцінювання та контролю. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт на момент запровадження освітньої програми відсутній, тому у 2016 році форми атестації 
здобувачів орієнтуються на Національну рамку кваліфікацій. 
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" (03 Гуманітарні науки) затверджено у червні 
2019 року. Форми атестації відповідають чинному Стандарту.  

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (п. 7, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про екзаменаційну комісію 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf) та програмою і силабусом 
навчальної дисципліни, розробленою для кожного курсу. Здобувачі вищої освіти можуть 
ознайомитися з цими документами на сайті університету, крім того викладач на першому занятті в 
семестрі пояснює процедуру проведення контрольних заходів. 
Процедура проведення контрольних заходів у формі заліку та екзамену регулюється розкладом 
залікової та екзаменаційної сесії, який складає заступник декана з навчально-методичної роботи у 
співпраці з кафедрами факультету. Такий розклад затверджується проректором університету з 
науково-педагогічної роботи та є беззаперечним щодо виконання. Розклад розміщується на дошці 
оголошень факультету за місяць до першого заліку та іспиту та поширюється на інтернет-сторінці 
кафедри. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується вільним вибором екзаменаційних білетів (процедура 
жеребкування) та присутністю на заліках та іспитах кількох викладачів, завідувача кафедри та 
студентів групи. У ЗВО діє «Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf ).  
За наявності конфлікту інтересів (родинні зв’язки, непорозуміння) відбувається заміна викладачів, які 
приймають іспит. 
За час існування програми не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між 
здобувачами вищої освіти та екзаменаторами. Студенти, яких було відраховано, не мали підстав 
оскаржувати таке рішення. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав незадовільну оцінку не 
більше, ніж із трьох дисциплін, у нього виникає академічна заборгованість, яку можна ліквідувати 
повторно склавши семестрову атестацію (пор. п. 7.6 Положення про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Строк ліквідації академічної заборгованості для 
таких осіб встановлюється не пізніше, ніж на початку наступного навчального семестру згідно з 
навчальним планом відповідної спеціальності. Повторне складання екзаменів допускається не більше 
двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачу, другий – комісії, яка створюється за 
розпорядженням декана факультету у складі: завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття 
з цієї дисципліни та викладача дисципліни, який не проводив заняття в цій групі.  Порядок 
повторного навчання вказано в «Положенні про порядок проходження повторного навчання 
(організацію освітнього процесу)» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf)

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час проведення контрольних 
заходів, він має право в день оголошення результатів контролю звернутися в деканат факультету з 
відповідною апеляційною заявою. Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента 
на ім'я декана факультету, який формує апеляційну комісію. До складу апеляційної комісії входять: 
голова – декан факультету, заступник декана, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, 
викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього 
семестрового контролю, та представник ради студентського самоврядування. Апеляція має бути 
розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Студент, який 
подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. По завершенні розгляду 
апеляційної справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та 
приймає відповідне рішення. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містяться у «Положенні про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).  
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості 
вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та 
розроблено з метою підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики 
та запобігання академічного плагіату у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 
студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього процесу та наукової діяльності 
Університету, а також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які представляють свої 
дисертаційні роботи на спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у виданнях 
Університету, є стейкхолдерами Університету. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
У ЛНУ імені Івана Франка використовують програмне забезпечення Unicheck (https://unicheck.com/uk-
ua) з метою перевірки академічних текстів на відсутність/наявність плагіату. З метою дотримання 
вимог академічної доброчесності за допомогою відповідної програми здійснюють перевірку (1) 
кваліфікаційних наукових робіт студентів; (2) дисертацій аспірантів ЛНУ імені Івана Франка; (3) 
дисертацій науково-педагогічних працівників; (4) видавничих проєктів, які рекомендуються до друку 
Вченими Радами факультетів, Вченою Радою ЛНУ імені Івана Франка, або Видавничою Радою ЛНУ 
імені Івана Франка (монографій, періодичних видань, збірників статей, матеріалів конференцій тощо).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять 
комплекс профілактичних заходів, а саме:  
- проведення для студентів молодших курсів днів академічної доброчесності;  
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей;  
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з 
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові 
роботи, звіти з проходження практик тощо);  
- формування завдань для навчальних робіт з використанням новітніх педагогічних методів, що 
сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;  
- ознайомлення учасників освітнього процесу з Положенням про забезпечення академічної 
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доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 
Питання академічної доброчесності та розвитку самостійного мислення у студентів є ключовим 
протягом всього навчання в університеті: коли студент усно висвітлює питання на семінарі діє 
загальне правило, що викладач нагадує студентові про необхідність навіть в усній відповіді робити 
посилання на цитовану працю або джерело. Самі викладачі беззастережно дотримуються цього 
принципу в процесі викладання дисциплін, що мало б служити добрим прикладом, гідним 
наслідування.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Згідно з Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка до основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої 
освіти належать: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із 
закладу вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом вищої 
освіти пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 
індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); повідомлення батькам чи іншим 
особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до реєстру 
порушників академічної доброчесності (пор. п. 7.3 Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).   
Спільна позиція викладачів і Університету щодо академічної доброчесності дозволяє зупинити 
порушення на рівні дрібних завдань, тому приклади порушення академічної доброчесності відсутні. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ЛНУ регулює «Порядок 
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Львівського національного університету імені Івана Франка, відповідно до якого створюються 
конкурсні комісії. Завдання комісії - в перевірці відповідності поданих претендентами документів до 
вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, зокрема вимог конкурсу 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf 
Завдання конкурсу – обрати найдостойніших – забезпечують пункти 4.6, 4.7 та 4.8 положення. 
Зокрема, відповідно до пункту 4.6 претенденти на посаду доцента кафедри проводять відкриті лекції 
із запрошенням науково-педагогічних працівників кафедри. Відповідно до пункту 4.7. на засіданні 
кафедри проводиться обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. 
Особлива увага в обговоренні претендентів на посаду звертається на відповідність здобутої 
спеціальності профілю кафедри, наявність необхідної кількості наукових і навчально-методичних 
публікацій, їхній рівень володіння німецькою та українською мовами, новітніми технологіями, досвіду 
роботи за фахом в Україні та за її межами, розуміння місії Університету та готовності впроваджувати її 
в життя. Відповідно до пункту 4.8. висновок про відповідну кваліфікацію претендентів і їхній 
професіоналізм передається на розгляд конкурсної комісії факультету.  

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка 
організовує та проводить зустрічі працедавців, студентів та викладачів у рамках «Днів кар’єри ЄС», 
що має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні 
можливості для молоді в європейському просторі, про ситуацію на ринку праці.  
Кафедра має тісні контакти з працедавцями (перекладацькі бюро “Інтерпереклад”, “Галерея мов”, 
“Руна”, Австрійське бюро кооперації у Львові, наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, кол-центр 
“Мультикол”, в яких студенти проходять перекладацьку практику; ліцеї та гімназії (ліцей №8, №28, 
гімназія імені Василя Симоненка), де вони проходять педагогічну практику), з якими обговорює 
результати практик і побажання щодо планування окремих навчальних заходів та подальшої 
співпраці. На прохання працедавців кафедра організовує зустрічі студентів із майбутніми 
роботодавцями (“Мультикол”, “Nextdoor”). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Лекційні та практичні заняття проводять кваліфіковані викладачі – реномовані перекладачі, 
теоретики і практики художнього та науково-технічного перекладу (Юрко Прохасько, Алла 
Паславська, Тетяна Ляшенко). Регулярними є зустрічі з провідними перекладачами – Алоїзом 
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Вольданом (Відень), Левом Цибатовим (Іннсбрук), Володимиром Куцом (Потсдам), Ларисою Шіппель 
(Відень), Андрієм Содоморою, Іриною Спєх (Мюнхен), Сергієм Борщевським, Юрієм Дуркотом, 
Наталкою Сняданко, Володимиром Кам’янцем. Традиційними стали спільні міжнародні перекладацькі 
проєкти кафедри, до участі в яких окрім викладачів кафедри залучаються студенти та відомі 
перекладачі. За результатами таких проєктів опубліковано вісім німецько-українських антологій, 
збірок перекладів німецькою та українською мовами, які є результатом співпраці студентів з 
провідними фахівцями українського перекладу. До читання лекцій та проведення семінарських 
занять залучалися фахівці Гете-Інституту в Україні, Австрійської та Німецької служб академічних 
обмінів. 
Методистами та наставниками на час педагогічної та виробничої практик є майбутні роботодавці 
(учителі, працівники туристичних фірм, перекладацьких бюро, кол-центрів).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
ЛНУ сприяє професійному розвитку науково-педагогічних працівників системою професійної та 
фінансової мотивації. Професійний розвиток кадрів забезпечується програмою стажування, зокрема 
закордонного, на яке щорічно оголошуються конкурси в університеті 
(https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).  
Завдяки співпраці Університету з Фондом імені Г. Зайделя аспіранти та молоді викладачі мають 
нагоду пройти наукове стажування в університетах Баварії (Х. Дяків, О. Шум’яцька, О. Мольдерф, Л. 
Бораковський та ін).  
В Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти забезпечується підготовка та перепідготовка 
фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації, стажуванні. 
Оволодіння комп’ютерною грамотністю, основами програмування забезпечують комп’ютерні курси 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, 
Google Forms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). 
Мовні курси з вивчення іноземних мов в Інституті створені на базі Центру 
неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). 
Університет передбачає преміювання наукових співробітників за високі показники у рейтингуванні, за 
публікації статей у науковометричних базах даних Scopus i Web of Sciences, кращий підручник чи 
посібник, розробку та розміщення в системі Moodle електронного навчального курсу. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система заохочення викладачів вказана у «Положенні щодо системи матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and- tomorrow/documents/awards/). 
Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних 
працівників подякою, грамотою ректора, декана факультету. Працівники фінансово стимулюються 
згідно розроблених в Університеті положень (Положення про мотиваційний фонд, Положення про 
преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки, 
Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). 
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників 
Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус +». 
Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-and-projects/erasmus/key- action-1/). Внутрішнє стажування в Університеті у формі 
тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен викладач зобов’язаний не рідше одного разу 
на п’ять років проходити підвищення кваліфікації у формі стажування. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Навчальні заняття у рамках ОП проводяться у приміщеннях факультету іноземних мов (40 авдиторій). 
Загальна проща приміщень для занять – 1484 м2. У розпорядженні викладачів та студентів є один 
конференцзал, десять авдиторій, оснащених проекційною технікою та телевізійним обладнанням,  
мультимедійними смарт-дошками. У фонетичній лабораторії, окрім програвачів аудіо, наявні два 
переносні проектори та гарнітура.  

На факультеті є спеціалізована авдиторія для синхронного перекладу (авд.  413,  15 робочих місць, 1 
робоче місце-емулятор перекладача-синхроніста та 1 робоче місце для викладача. У кафедральній 
авдиторії міжкультурної комунікації та перекладу (авд. 416), окрім основного обладнання для 
презентацій, наявні три комп'ютеризовані робочі місця для студентів. 
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Окрім спеціалізованих авдиторій, викладачі та студенти можуть використовувати для практики 
синхронного перекладу Дзеркальну залу та конференцзалу (220 авд.) університету.            

Завдяки співпраці з Гете-Інститутом, DAAD, OeAD та швейцарським книжковим фондом Helveti) 
вдалось поповнити кафедральну бібліотеку сучасною іноземною навчальною літературою та 
словниками. Важливим технічним досягненням  є забезпечення мережі WiFi у рамках університету. 
Студенти мають можливість працювати в Науковій бібліотеці Університету (1210 кв.м., 824 місць). У 
фондах бібліотеки – 2895439 одиниць. У 2019 році кафедра отримала за підтримки Німецької служби 
академічних обмінів ґрант на 200 000 євро для реалізації проекту “Learnopolis”, який має метою 
диджиталізацію навчального процесу.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Університет приділяє достатньо уваги створенню здорового і сприятливого для навчання 
середовища, що виявляється в наявній атмосфері взаємоповаги, взаємодопомоги, ввічливості 
викладачів та студентів, а також облаштуванні зручних, добре освітлених авдиторій, доступу до 
інтернету, наявності комп’ютерного забезпечення, їдалень на території університету та гуртожитків, 
буфетів, спортивних майданчиків.  
Функціонує “Студентський клуб”, студентське самоврядування та студентський профком. Для 
відпочинку та оздоровлення студенти мають можливість поїхати у табір “Карпати” університету. У 
спорткомплексі університету можна займатися спортом у секціях. Питанням надання стипендій та 
соціального забезпечення займається студентський відділ університету 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf).  
Проведення практик відбувається на базі перекладацьких бюро, навчальних закладів, із якими 
укладено договори про співпрацю. Враховуються побажання студентів щодо індивідуального 
проходження практик з метою подальшого працевлаштування. 
Студенти залучені до перекладацьких проектів кафедри, із можливістю подальшої публікації 
перекладів. Кафедра здійснила 8 таких проектів із публікацією відповідних антологій. Є можливість 
публікації німецькомовних статей у спільному студентському журналі ЛНУ ім. Івана Франка та КНУ ім. 
Тараса Шевченка (за підтримки Австрійської служби академічних обмінів).  
Для виявлення і врахування потреб здобувачів вищої освіти регулярно проводяться опитування серед 
студентів. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Навчальний процес в Університеті проводиться відповідно до державних вимог щодо охорони праці, 
санітарних вимог та пожежної безпеки.  
Налагоджена співпраця з відділом охорони праці університету, здобувачі та викладачі проходять 
інструктажі з основ безпеки життєдіяльності. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою 
проходження педагогічної практики. 
Факультет створює безпечні умови навчання та праці, у кожному структурному підрозділі є аптечка 
для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідеміологічних норм. 
Студенти регулярно проходять медичний огляд. 
В університеті працює психологічна служба (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/), яка пропонує тренінги і семінари для здобуття навичок 
ефективної комунікації, самопрезентації, командної роботи, а також надає психологічну допомогу у 
кризових ситуаціях. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Координатором надання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти є деканат факультету. Усі довідки з інших служб університету 
надаються централізовано через деканат і його методистів. Інформація до студентів доводиться 
через старостати, інформаційну дошку, сайт факультету та кафедри та соціальні мережі. На кафедрі 
можна отримати інформацію в лаборантів.  
На кафедрі діє інститут порадників. Порадники допомагають студентам молодших курсів 
адаптуватися в нових умовах і надають необхідну інформаційну допомогу.  
Велику підтримку ЗО надає Первинна профспілкова організація студентів http://ppos.lnu.edu.ua. 
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету, 
який координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. 
Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження передбачені положенням про 
студентський відділ Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). 
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням 

Сторінка 19



(https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє відповідно до положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати h Університеті діє також Наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є складовою громадського 
самоврядування. Вказане товариство сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової 
роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або 
працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну 
знаннями і у своїй діяльності керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) 
Здобувачі освіти можуть контактувати з потенційними роботодавцями. http://www.lnu.edu.ua/forum-
karjery/ 
Особливу соціальну підтримку отримують ЗО діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, 
особи з їхнього числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 
без батьків, здобувачі з інвалідністю І і ІІ групи. Особи з цих категорій звільняються від оплати за 
житло http://studviddil.lnu.edu.ua/ 
Для студентів доступний юридичний відділ університету. Відділ консультує з правових питань 
студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету. 
Кафедра повною мірою забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. Рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою перевіряється опитуванням серед студентів. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в 
університеті регламентуються  
Статутом ЛНУ: 
п. 10.19 Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі 
втрати на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням 
окремих прав здобувачами вищої освіти; 
10.19.21 участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури 
Університету ... 
Положенням про організацію освітнього процесу: 
11. ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАДАННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ 
11.6 Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які 
унеможливлюють виконання освітньої програми (...). Таким особам надається академічна відпустка в 
установленому порядку. 
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує “Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти” (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Приміщення обладнані відповідно до ДБН В.2.2-
17:2006. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення забезпечується 
пандусами, якими обладнані корпуси факультетів і гуртожитків. На офіційному веб-сайті Університету 
розміщена відповідна інформація (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-
invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
СТАТУТ ЛНУ 
10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
10.19.23 захист від будь-яких проявів експлуатації, фізичного та психічного насильства; 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА 
5. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Університеті 
5.1 Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
захист від будь-яких проявів експлуатації, фізичного та психічного насильства. 
Усі конфліктні ситуації вирішуються на кафедрі або в деканаті, із залученням завідувача кафедри, 
декана чи заступників декана та на Вченій раді факультету. У разі невирішення конфліктної ситуації 
в межах факультету справа передається у Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 
В Університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. Також працює Уповноважена 
особа з питань запобігання та протидії корупції. Конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними 
домаганнями та корупцією, не виникало. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюють 
«https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf); 
«Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf)  та Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).  

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Відбувається  постійний моніторинг ОП, аналіз відповідності курсів, їх наповнення. Навчальні 
дисциплін, що запроваджуються вперше, підлягають обговоренню перед початком і після 
завершення семестру. Перегляд програми в цілому кафедра проводить раз на рік, за потреби 
вносяться зміни. Рекомендації кафедри подаються для розгляду до науково-методичної раду 
факультету. У випадку позитивного рішення науково-методичної ради питання зміни ОП розглядають 
на Вченій раді факультету іноземних мов, а тоді на Вченій раді Університету. З метою покращення 
якості ОП з 2017 вона щороку зазнавала вдосконалення. Зокрема, було збільшено кількість годин на 
викладання другої іноземної мови і запроваджено державний іспит з цієї навчальної дисципліни, а 
також посилено складову міжкультурної комунікації у низці дисциплін, через що змін зазнала назва 
ОП: спочатку «Переклад (німецька та друга іноземні мови)», а у 2019 р. «Переклад двох іноземних 
мов та міжкультурна комунікація». Запроваджені зміни стосувалися також форм звітності з низки 
дисциплін, скасування курсової роботи у 8-му семестрі з "Першої іноземної мови" (тепер студенти ОП 
пишуть курсові у 6 і 7 семестрах), заміни низки вибіркових дисциплін, замість дисципліни “Історія 
мови” за побажанням студентів і відповідно до потреб ринку запроваджено дисципліну “Теорія і 
практика міжкультурної комунікації”. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Студенти кафедри міжкультурної комунікації та перекладу беруть активну участь у розробці ОП, яка 
орієнтована на їхні потреби і очікування. В університеті діє Центр моніторингу, який розробляє 
систему анкетувань (опитувань) та двічі на рік проводить опитування для студентів, де вони мають 
змогу висловити рекомендації щодо вдосконалення освітніх компонентів. Так, за побажанням 
студентів було збільшено кількість годин на вивчення другої іноземної мови. Студенти також 
впливають на наповнення ОП шляхом вільного вибору навчальних дисциплін. Процедура 
забезпечення якості ОП передбачає кілька етапів. Спочатку порадники академічних груп на зібранні 
групи пояснюють важливу роль студентів у виборі предметів та їх вагомий вплив на подальше 
навчання та його якість. Лектори (кандидати наук, доктори) проводять усні опитування у групах і 
з'ясовують, які предмети студенти хотіли б вивчати, чи доцільним є їхнє викладання на кафедрі. 
Висловлені побажання і рекомендації враховують під час розробки і затвердження на кафедрі анкети 
із переліком предметів, яку згодом роздають студентам для визначення тих предметів, вивчення 
яких кожен студенти вважають за потрібне. Достовірність даних засвідчує підпис студента. 
Дослухавшись до думки студентів, викладачі розробляють робочі навчальні плани і робочі програми 
навчальних дисциплін, які на думку студентів і членів кафедри доцільно було б впроваджувати у 
навчальний процес.   
Студенти мають представництво в керівних органах факультету та університету, зокрема Вченій 
раді, яка розглядає та затверджує ОП. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Права та обов’язки студентського самоврядування описані в п. 3 Положення про студентське 
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Зокрема, члени студентського самоврядування 
можуть брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, брати 
участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; вносити пропозиції щодо змісту 
навчальних планів і програм та організації навчального процесу. Студентське самоврядування 
аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу та 
звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Також представники студентського 
самоврядування є членами Вченої ради університету. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
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забезпечення її якості
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ  щорічно 
організовує «Дні кар’єри ЄС», «Майстерні кар'єри», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи 
та тренінги, до яких долучаються працедавці. Ці заходи надають студентам можливість отримати 
практичні поради щодо вибору місця праці, здобути необхідні для подальшого працевлаштування 
навички, отримати інформацію про програми практики, стажування та вакансії для студентів від 
провідних компаній і подати своє резюме. Роботодавці мають змогу представити свою компанію та 
сформувати до неї лояльне ставлення університетської спільноти, безпосередньо поспілкуватися із 
студентами та викладачами. Викладачі можуть налагодити цінні контакти у бізнесі, зрозуміти сучасні 
вимоги ринку праці і адаптувати навчальний матеріал до цих вимог, отримати готові кейси для 
навчання. 
Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу має укладені договори про співпрацю з 
перекладацькими бюро, кол-центрами, гімназіями і ліцеями (перекладацькі бюро “Інтерпереклад”, 
“Галерея мов”, “Руна”, Австрійське бюро кооперації у Львові, кол-центр MSV Multicall, “BPO Nextdoor”, 
ліцей №8, №28, гімназія імені Василя Симоненка). Роботодавці беруть участь у роботі наукових 
конференцій, обговорень результатів практики. Думка роботодавців враховується під час планування 
вибіркових дисциплін. Зокрема, до освітніх компонентів ОП додано навчальні дисципліни 
“Комунікативні стратегії усного мовлення”, “Формування компетенцій перекладача”, “Переклад 
різножанрових текстів”. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Інформацію щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП відслідковує 
Відділ сприяння працевлаштуванню випускників та студентів Львівського національного університету 
імені Івана Франка (https://work.lnu.edu.ua/about/), долучається  також Асоціація Випускників  
(https://alumni.lnu.edu.ua/documents/). 
Викладачі кафедри, підтримуючи контакти із випускниками, долучаються до створення певної візії 
щодо подальшого шляху випускників. 
За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який що року проводить Відділ 
сприяння працевлаштуванню випускників та студентів Львівського національного університету імені 
Івана Франка маємо такі результати: 
89 % - працевлаштовані випускники, з них 51,1 % випускників працюють за спеціальністю, 15 % - 
приватні підприємці.  
72,5 % випускників зазначили, що мають перспективу кар’єрного зростання. 45% випускників почали 
працювати ще під час навчання, а 32 % випускників працевлаштувалися на роботу протягом трьох 
місяців після закінчення Університету.  
За результатами опитування роботодавців на питання «Чи у Вашій організації працюють випускники 
ЛНУ ім. І. Франка?» роботодавці зазначили, що 21,7% випускників прийшли в організацію в рамках 
співпраці з Університетом після проходження практик, стажування або відбору, а 65,2% – 
влаштувалися на роботу з власної ініціативи. На запитання «Чи порекомендуєте ви випускника ЛНУ 
ім. І. Франка своїм хорошим партнерам для працевлаштування?» - 90% роботодавців відповіли, що 
«Так!». 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Система забезпечення якості освіти ЛНУ дозволяє своєчасно реагувати на виявлені недоліки в ОП та 
освітній діяльності. На засіданнях кафедри міжкультурної комунікації та перекладу регулярно 
обговорюють висловлені побажання і рекомендації студентів щодо якості ОП. За необхідності 
викладачі оновлюють програми курсів. 
На факультеті створена методична рада, яка здійснює моніторинг освітніх програм та навчальних 
програм курсів і сприяє в такий спосіб покращенню ОП і освітньої діяльності з її реалізації. 
Основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації освітньої програми студентів є 
ректорські заміри знань з певних дисциплін. Вони здійснюються у тестовій формі для дисциплін, 
обраних за результатами екзаменаційної сесії. За умови значних розходжень у бік пониження 
середнього балу оцінювання під час ректорського зрізу і отриманого під час сесії здійснюються такі 
заходи: 
1) розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою відповідних рекомендацій; 
2) в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету. 
Наведені заходи дозволяють внести в освітню програму зміни, які стосуються підходів до оцінювання 
знань студентів, а також удосконалення методів викладання. 
Зокрема, проблемні питання, виявлені під час опитування студентів 05.02.2020 р., стосувалися 
переважно деяких аспектів організації навчального процесу, розподілу теоретичних і практичних 
дисциплін, відсутності заочної форми навчання, перевантаження другорядними, на думку студентів, 
предметами, зручності розкладу. Викладачі враховують зауваження і виправляють недоліки у 
подальшій роботі. Принципових зауважень до ОП не було виявлено. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
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уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Проводиться первинна акредитація ОП. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах: 
- Затвердження ОП на кафедрі. Кафедра перевіряє, чи розроблена програма є збалансованою, чи 
кредити присвоєно раціонально, чи студенти здатні завершити окремі дисципліни та всю освітню 
програму. Крім того, кафедра перевіряє відповідність ОП стандартам вищої освіти.  
- Затвердження ОП на науково-методичній раді. До складу науково-методичної ради входить 
професорсько-викладацький склад факультету. Висновок науково-методичної ради є 
рекомендаційним для Вченої ради факультету.   
- Затвердження ОП на Вченій раді факультету. До складу Вченої ради факультету входить 
професорсько-викладацький склад факультету, представники студентського уряду. Вчена рада 
факультету здійснює перевірку відповідності ОП усім вимогам факультету. Позитивне рішення Вченої 
ради є підставою для передачі матеріалів на розгляд Вченої ради Університету. 
- Затвердження ОП на Вченій раді Університету. 
При коригуванні ОП враховується також опитування студентів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію 
опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення 
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти регламентує Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), де визначено п’ять основних інституційних рівнів 
системи забезпечення якості. 
Структурними підрозділами, що відповідають за внутрішню систему забезпечення якості є навчально-
методичний відділ, центр забезпечення якості освіти, відділ ліцензування та акредитації, 
менеджменту організації освітнього процесу. Структурними підрозділами, що залучені до реалізації 
внутрішньої системи забезпечення якості є студентський відділ, інформаційно-аналітичний і 
профорієнтаційний центр, відділ по роботі з ЄДЕБО, первинна профспілкова організація працівників, 
відділ інформаційного забезпечення, а також інші університетські служби. Дорадчими та робочими 
органами є: Ректорат http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/; Вчена рада 
Університету http://council.lnu.edu.ua/; Науково-технічна рада 
http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/;  
Громадська рада http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/; Студентський уряд 
http://students.lnu.edu.ua/self-government/; Приймальна комісія http://admission.lnu.edu.ua/admission-
board/contacts/.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
І. Франка регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). 
Оцінювання роботи викладачів регулюється «Положенням про оцінювання 
роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). 
Опитування студентів, викладачів, аспірантів, випускників та 
роботодавців проводиться згідно «Положення про організацію опитувань 
студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
Процесу»(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) 
Рівні моніторингу: 
- Викладач – кафедра – факультет – Університет; 
- Студент – група – курс – факультет; 
- Навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план; 
- Випускник – роботодавець. 
Всі документи розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу» 
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(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/educationprocess/). 
Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське 
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка». 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
 https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP-proiekt-2020.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP-2016.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Завдяки щорічним змінам до ОП вдалось врахувати більшість  пропозицій  зацікавлених сторін щодо 
збільшення кількості кредитів та годин на викладання практичних дисциплін. Наприклад, збільшено 
на один кредит курс “Практика 2-ї іноземної мови і перекладу” (3 кредити) та кількість тижневих 
аудиторних годин до 3 год. Для атестації у 8-му семестрі запроваджено  державний іспит «Друга 
іноземна мова» і додано кількість кредитів. Студентам запропоновано низку нових вибіркових курсів, 
відповідно до їхніх інтересів, та удосконалено їхню логічну послідовність у структурі ОП. До ОП 
включено пропозиції роботодавців щодо поглиблення конкретних складових підготовки 
перекладачів, зокрема, враховано побажання формування компетенції ділового мовлення, посилення 
уваги до фонетичних аспектів іноземної мови, поглиблення вивчення другої іноземної мови, 
детального вивчення жанрової специфіки вихідних текстів. Назустріч побажанням студентів до 
процесу викладання залучено практиків-перекладачів, носіїв мови. Разом з тим, постійні зміни в ОП 
ускладнили процес викладання, бо щороку доводиться працювати за новими ОП, готувати нові курси, 
пропонувати нову літературу та писати нові посібники і підручники. На даний час ОП достатньо 
визріла для того, щоб не вносити кардинальних змін, а дати викладачам можливість попрацювати за 
нею. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
На найближчі 3 роки планується ефективно використати фінансовий потенціал отриманого кафедрою 
ґранту “Learnopolis” на 200 000 євро, зміцнити матеріально-технічне та програмне забезпечення 
кафедри, залучити усіх викладачів кафедри та студентів до поглиблення цифрової освіти в рамках 
згаданого проекту. Вже заплановано проведення семінарів із використання гаджетів та інших 
технічних засобів на заняттях з перекладу.  
У найближчих планах кафедри завантаження усіх теоретичних курсів в систему Moodle. Роботу в 
цьому руслі вже розпочато. 
Кафедра планує видання колективної монографії з теорії перекладу і міжкультурної комунікації. У 
найближчих планах видання наступних спільних викладацько-студентських українсько-німецьких 
антологій (“Легенди України”, “Австрійська жіноча література”). 
Плануємо розширення співпраці з роботодавцями, зокрема з IT-фірмами. У планах реалізація програм 
дуальної освіти. 
У рамках подальшої співпраці з Фондом імені Ганса Зайделя (ФРН) планується організація 
тримісячних стипендій для стажування викладачів кафедри у провідних університетах Баварії.  
На квітень 2020 року заплановано семінари з підвищення диджитальної кваліфікації за підтримки 
університету м. Байройт, у травні 2020 року для викладачів та студентів кафедри читатиме лекції 
проф. Віденського університету Б. Зорґер. 
Кафедра як базова структура Асоціації українських германістів і надалі братиме участь в організації 
та проведенні Міжнародних конференцій АУГ, які є майданчиком для обміну досвідом перекладачів та 
германістів України із закордонними колегами, можливістю для подальшого вдосконалення 
профільних освітніх програм. 

 
 
          
  

Запевнення
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 
матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ВД 2.1.03 Формування 
компетенцій
перекладача

навчальна 
дисципліна

9344Formuvannia 
kompetentsii perekladacha.pdf

7CuCdhSi+cnqHLF0GlTU5j80uXZrwvPe5Rh63MgCZi4= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.03 Відтворення
комунікативних 
стратегій у
перекладі

навчальна 
дисципліна

9344Vidtvorennia 
komunikatyvnykh stratehii u 

perekladi.pdf

OPtq/WqC2+Rz7XErxGjHO4i2nQSZ3VjWRGJvsJfc24g= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.04 Жанрові 
теорії перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Zhanrovi teorii 
perekladu.pdf

mWLviD2hAACcgN+pKWJT8kIz+hl/MTIO2Ig29GWi3OI= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.04 Переклад 
різножанрових
текстів

навчальна 
дисципліна

9344Pereklad riznozhanrovykh 
tekstiv.pdf

kRQSlmWnHju91qqgqDQSp54f1kraY8ArDSq5ZFn8hII= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.05 Рецепція 
української
літератури в
німецькомовному світі

навчальна 
дисципліна

9344Retseptsiia ukrainskoi 
literatury v nimetskomovnomu 

sviti.pdf

uIwHBP2s1tLiglbeGWI7fgomP/sfvswVGyeFa0X8JRw= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали

ВД 2.1.05 Інтерпретація 
газетно-
публіцистичних текстів

навчальна 
дисципліна

9344Interpretatsiia hazetno-
publitsystychnykh tekstiv.pdf

fUDlYjrKyqF0ukEQ3FZ6zUb3A5CYoq4XHFpBiIZLhz8= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 



матеріали
ВД 2.1.06 Зіставна 
фразеологія

навчальна 
дисципліна

9344Zistavna_frazeolohiia.pdf yIkwPPuIQBNsLwVo43qzBt6a1gSQ32hCoJqPzFwo7IQ= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.06 Зіставна 
лексикологія

навчальна 
дисципліна

9344Zistavna leksykolohiia.pdf yq5bm4fUPm5AR++fC7J31Gzj7RByDNouiGhRcAuYN80= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.07 Динаміка 
розвитку
перекладацьких 
принципів в
історичному аспекті

навчальна 
дисципліна

9344Dynamika rozvytku 
perekladatskykh 
pryntsypiv.pdf

qMpVW+ZucYdIQ2P1sdhP6CJY/SPGz5jvYGtfV42s26E= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.07 Стилістичні 
аспекти
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Stylistychni aspekty 
perekladu.pdf

chtdKsmx3EG73rzlk0lFbtOuuXAriaPO8AtXToYUXGw= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.08 Основи 
письмового
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Osnovy pysmovoho 
perekladu.pdf

gG+AYI5FAVgi3hklvXEgFFXvq6XWa/4Klyf21dHRKtw= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.08 Основи 
анотування та
реферування

навчальна 
дисципліна

9344Osnovy anotuvannia ta 
referuvannia.pdf

ZxBnFHD1OFqNwMg+NwKx5T7o1yoWH9eYk1OgyWMRVrI= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.08 Основи 
усного перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Osnovy usnoho 
perekladu.pdf

tj0wDW2lxwlUuD/R/RTF6Z2ple+aXjbSDwRsWo2FQ4Q= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 



сучасний комп'ютер/ноутбук 
із відповідною гарнітурою: 
навушниками, мікрофоном 
закритого типу), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій; 
спеціалізоване ПЗ для 
усного перекладу NIEBELUNG 
(17 ліцензій).
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Засоби для відтворення 
аудіофайлів. 
Методичні, роздаткові 
матеріали.

ВД 2.1.09 Риторика навчальна 
дисципліна

9344Rytoryka.pdf +qRwFe5W5bQ+w+iHQ1WLHMaYkeJOXdPO5KamyDb/oOc= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.09 Критика 
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Krytyka perekladu.pdf QJu1cWtQ1qZPs0fQq22/0fTQMboNgvKG4szi2xwEdxA= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.10 Рецепція 
світової літератури
в Україні

навчальна 
дисципліна

9344Retseptsiia svitovoi 
literatury v Ukraini.pdf

KaRlADrrUIalKx4/x1l1cdzip8IqHw4P23W9sfrmBGg= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.10 
Німецькомовна 
література в
українських 
перекладах

навчальна 
дисципліна

9344Nimetskomovna literatura 
v ukrainskykh perekladakh.pdf

xxU6tXY9ajiuA73Qq0+bvezE8kL2SottwognzYYbCOY= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.11 Переклад 
офіційно-ділових
документів

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Pereklad ofitsiino-

dilovykh dokumentiv.pdf

GjDsrkZb5/cYRF6MakA+urHhGXo17WQccBgxgRneuSA= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.11 Переклад 
ділової
кореспонденції

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Pereklad dilovoi 

korespondentsii.pdf

jw5F3pt179mxfUKAVlPM3k9pyvzbP9qiJ5vW7pm/zeU= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 



матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.12 Контрастивна 
граматика

навчальна 
дисципліна

9344Kontrastyvna 
hramatyka.pdf

7PggbO03JGIL9dkHpzSRuzY/7EhQFthsvwmc+NaPqPY= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.12 Теорія 
перекладу в іменах

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Teoriia perekladu 
v imenakh.pdf

g7ZvirSrMrouPBhcyogMWyOYFQE+HGGZKkf9f29YHAY= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.13 
Соціолінгвістика

навчальна 
дисципліна

9344Sotsiolinhvistyka.pdf jDtqYFFFD389WjI4pFfhCQVXFeEC1BaS1UpWpCbuZZk= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.13 Національні 
варіанти
німецької мови в 
перекладі

навчальна 
дисципліна

9344Natsionalni varianty 
nimetskoi movy v 

perekladi.pdf

PgIXX1VzNDAsB8t4S/rgjh6hIs+NiQj4p09b+HeNS6E= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.14 Своєрідності 
віршового
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Svoieridnosti 

virshovoho perekladu.pdf

1hj6FbE+RAqRl41EcItBpbjQnXMd4O1Sbo2JDysAG0U= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.14 
Лінгвопрагматичні 
аспекти
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Linhvoprahmatychni 

aspekty perekladu.pdf

Wia4v21mgfKtdPYemsFtXrCgivWe+a8aJcsPSt8RXfA= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.15 Прагматичні 
аспекти
синхронного перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Prahmatychni 
aspekty synkhronnoho 

perekladu.pdf

d+R1Xw0HpDQqUe33tZ0fGDvsPd7g0IENu0B6Paqo0Mk= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний комп'ютер/ноутбук 
із відповідною гарнітурою: 
навушниками, мікрофоном 
закритого типу), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій; 
спеціалізоване ПЗ для 
усного перекладу NIEBELUNG 
(17 ліцензій).
Аудиторія з доступом до 



мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Засоби для відтворення 
аудіофайлів. 
Методичні, роздаткові 
матеріали.

ВД 2.1.15 Основи 
науково-технічного
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Osnovy naukovo-
tekhnichnoho perekladu.pdf

iPNJcMWsWYXx1JU/XOnikZOIZ/Tb2KcGLSFJhR3D8DI= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.02 Стратегії 
розуміння тексту

навчальна 
дисципліна

9344Stratehii rozuminnia 
tekstu.pdf

cxDvDo3s/VGIQmo2McYTyI5ervazKlmG+/I2pzTcLKw= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Засоби для відтворення 
аудіофайлів. 
Методичні, роздаткові 
матеріали.

ВД 2.1.02 Комунікативні 
стратегії
усного мовлення

навчальна 
дисципліна

9344Komunikatyvni stratehii 
usnoho movlennia.pdf

G8J0kMGw4adry3I5Q0YMPgUJcByCvm5rKpJeNYhdaOs= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.01
Комунікативне письмо

навчальна 
дисципліна

9344Komunikatyvne 
pysmo.pdf

tHAP6RDWC2+cTNZStzHsAJdzXj5nNhTPwHWSN79hkgM= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.01  
Комунікативна 
граматика

навчальна 
дисципліна

9344Komunikatyvna 
hramatyka.pdf

4fkqqQ9B5xa3+QB/Ks4vSyBP0hAcdYgPoDRMmEv7LEI= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК1.01 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

9344Ukrainska mova (za 
profesiinym 

spriamuvanniam).pdf

y2bk+3LMORO3lDG4avuK+KTmtBPGTJVWLw3HvXICcSE= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.02 Історія України навчальна 
дисципліна

9344Istoriia Ukrainy.pdf N3gAf8NYRv3UfUNnz859/7uQmHq1TucP+mTjvqmsCe0= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.03 Історія 
української культури

навчальна 
дисципліна

9344Istoriia ukrainskoi 
kultury.pdf

BpUYFTWDi+IS0Vlu+HhVwKACncpk4hy/s9t3zncnOD4= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.04 Філософія навчальна 
дисципліна

9344Filosofiia.pdf gkWa4Vy3XcJMFLu55qpzpwHjlEBWzYlbF73NY8VC1qA= Інформаційні ресурси, у т. ч. 
програма курсу 
(електронний варіант), 
плани семінарських занять 



(електронний варіант), 
питання до іспиту 
(електронний варіант), 
рейтингова оцінка знань 
студентів (електронний 
варіант).
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.05 Політологія навчальна 
дисципліна

9344Politolohiia.pdf 5qgoab8f71bBo/yd9hVmzRFLk4DJV2zodfctPsNiajM= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.06 Фізвиховання навчальна 
дисципліна

9344Fizychne vykhovannia 
dlia I kursu.pdf

s80LoRolAjtF9N/Ji40tfVFl0KYJrjGtSWNZH4VHt64= Методичні матеріали

ОК1.07 Вступ до 
мовознавства

навчальна 
дисципліна

9344Vstup do 
movoznavstva.pdf

h2JDXKVcaceer0k7zRS6BvuzZ5jjeWoIhR6Eu0nwwYM= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.08 Вступ до 
літературознавства

навчальна 
дисципліна

9344Vstup do 
literaturoznavstva.pdf

IJuVuO8fLD/+dQ3TX4h7WsbgNSB4yHnKx0tJPN30Qns= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi).

ОК1.09 Педагогіка навчальна 
дисципліна

9344Pedahohika.pdf XXUeJJc9VcGjS4SyfX9g2Osu1Vbmx2NJaVagYwny/Lo= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК1.10 Педагогічна 
практика

практика 9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Pedahohichna 

praktyka.pdf

TBGBG/IvWhEVxEFuv33DOzCd1HV8ZeeGveJzz8ba6i8= Методичні матеріали

ОК1.11 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист та 
сестринська справа)

навчальна 
дисципліна

9344Bezpeka 
zhyttiediialnosti.pdf

Rks686GIpEcz+TgMOxP+wzMFyi0POMf9C6O3k+E9eeQ= Методичні матеріали, 
інформаційні ресурси.

ОК1.12 Охорона праці 
(основи охорони праці 
та охорона праці в 
галузі)

навчальна 
дисципліна

9344Okhorona pratsi.pdf ee8vsbWMJXD1wM+lJBib8b8el4nF7YBqODN3030Jl5I= Методичні матеріали, 
інформаційні ресурси.

ОК 1.1.01 Історія 
світової літератури

навчальна 
дисципліна

9344Istoriia svitovoi 
literatury.pdf

cnGCtaO1sDrE8UwwgxCEq2le6+ZcYhx4UCZKBLQVzyY= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій; 
Microsoft Word, Apache 
OpenOffice Writer, або інший 
текстовий процесор. 
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi).
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.  

ВД 2.1.16 Основи теорії
міжкультурної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Osnovy teorii 

mizhkulturnoi 
komunikatsii_.pdf

J6c1aMwWedumiQIHkpTQ7nivJcEmQaZUuUjOvR5UeMg= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК 1.1.02 Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

9344Vstup do spetsialnosti.pdf NtBO7LD2whTWrkcNSHJI6O1oOg0m9b8NopB0xukRL/4= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi) 
та до файлообмінних 
ресурсів. 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали. 



ОК 1.1.04 Стилістика 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Stylistyka 
(nimetskoi movy).pdf

10+8jdP9Y/5Srv7cQYSMOt9lfPiyt2QzEUVlzdyQfHw= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК 1.1.05 Історія мови 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

9344Istoriia movy.pdf qm/0srpijV017eoepvSfBL9pNo0zlmnbo+73lhBjBIk= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК 1.1.06 Теорія 
перекладу

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Teoriia 
perekladu.pdf

lVi6CCAIP5RB3+DWETTCrFNYhUTaa/mSoGSVoL1X8JE= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК 1.1.07 Основи 
лексикографії 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

9344Osnovy leksykohrafii.pdf 1cKp3Z+FOGncLkMTqi1+8USC3DPwZLIj8K71Y2pObYE= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК 1.1.08 
Лінгвокраїнознавство 
країн першої іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

9344Linhvokrainoznavstvo.pdf HbCMxVbduV46DTv3bZOk6ggqaMOLMxGF22pQJaJXRz8= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК 1.1.09 Теоретичні 
основи другої іноземної 
мови (лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

навчальна 
дисципліна

9344Teoretychni osnovy 
druhoii inozemnoii movy.pdf

LWF4S/Ax/n/JQVL9Y03pLvTbpCitA+lQkre6e6oP66Y= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.

ОК 1.1.10 Методика 
навчання іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

9344Metodyka navchannia 
inozemnoi movy.pdf

XohA+GgzFvCOIOVDJuGImenhueut3G5YpP0KxdwYDlY= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

ОК 1.1.11 Латинська 
мова

навчальна 
дисципліна

9344Latynska mova.pdf 6TGO84Erqp3MrI+8LLHXXSNk1d2V4hUBI4XKBKDftv4= Методичні матеріали; 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт.

ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Persha inozemna 

c2dxbhHwln5FDQJ59uz6vczMPwGArGRrLjcBXNMY/B4= Обладнання для 
презентацій: проектор, 



(німецька мова) mova.pdf проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Засоби для відтворення 
аудіофайлів. 
Методичні, роздаткові 
матеріали.

ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

курсова робота 
(проект)

9344Metodychni 
vkazivky_Kursova robota.pdf

DGjTO6tjaXsNf0mFU3IYiYS1VWn22aaMuWG2Jusb2Gk= Методичне забезпечення

ОК 1.1.13 Друга 
іноземна мова

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Druha_inozemna 

mova.pdf

DTQq83DAgU9tORRDEwcALGTm/B5vIjm6gUejpxR9agY= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Засоби для відтворення 
аудіофайлів. 
Методичні, роздаткові 
матеріали.

ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Praktyka perekladu 
z pershoii inozemnoii movy.pdf

trzRNFjWc29Ni6S2fUr/1SGMyK0SvVzfLc3keZaDDaI= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Аудиторія з доступом до 
мережі Інтернет (LAN/Wi-Fi). 
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Засоби для відтворення 
аудіофайлів. 
Методичні, роздаткові 
матеріали.

ОК 1.1.15 
Перекладацька 
практика

практика 9344Perekladatska 
praktyka.pdf

QSo/XG0xFZp6LtTL51xkFN5ymdlFUimSZzigeajhm+U= Методичні матеріали.

ОК 1.1.03 Лексикологія 
(німецької мови)

навчальна 
дисципліна

9344Leksykolohiia.pdf RMoqlNQ4DHjWKKPdSeCtIlW5AivAf8FSvxXQ3mHHtng= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Методичні матеріали.

ВД 2.1.16 Основи теорії 
мовної
комунікації

навчальна 
дисципліна

9344Sylabus_Robocha 
prohrama_Osnovy teorii 
movnoi komunikatsii.pdf

8+fSxUMQKZ+hC6EYnFTqg80Sz+NA//zjwiJY6amQHuA= Обладнання для 
презентацій: проектор, 
проекційний екран, 
ПК/ноутбук (конфігурація - 
Іntel/Athlon 2 Ггц, 1–2 Гб RAM, 
160–250 Гб HDD; або ж інший 
сучасний 
комп'ютер/ноутбук), ПЗ – 
Microsoft Power Point, або 
Apache OpenOffice Impress, 
або інше ПЗ для створення 
та перегляду презентацій.
Засоби наочності: дошка або 
фліпчарт, ілюстративні 
матеріали.
Методичні матеріали.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та 
версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає викладач 
на ОП 

Обґрунтування

348028 Стасенко 
Роксоляна 
Юріївна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 

0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.



комунікації та 
перекладу

(німецької мови) Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107062.

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

У межах перебування в аспірантурі (2018–2022) 
працює над дисертаційним дослідженням на тему 
“Стратегії і тактики реалізації етнічних стереотипів у 
німецькомовній літературі підавстрійської Галичини 
та її українських перекладах”. 

Підвищення кваліфікації:
Проведення дослідження:
1.Стипендія Erasmus+ для аспірантів, Університет 
імені Фрідріха Шиллера, м. Єна, Німеччина 
(01.02.2019-30.04.2019). 2. Стипендія Фонду імені 
Ганса Зайделя, Університет Отто Фрідріха, м. 
Бамберг, Німеччина (01.07.2019-31.08.2019).
Участь у семінарах: 
1.“Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, 19-20.10.2018. 2. “Translation mit dem 
Schwerpunkt Recht und Publizistik”, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 02-
07.12.2018. 3. Колоквіум для аспірантів та 
докторантів “Die Zeit”, Заарляндський університет, м. 
Заарбрюкен, Німеччина, 19-22.09.2019. 4.“Spiele im 
DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 16.12.2019.

Участь у міжнародних наукових проектах: 
1.Учасниця проекту "Німецька мова в Україні" 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
"Німецька мова в Центральній та Східній Європі” 
Університету Реґенсбурґа.

Участь у проектах кафедри: 
1.“Lass es Liebe sein”. 2. “Lwiw. Literarischer 
Reiseführer”. 3. “Schwester, leg die Flügel an!”

Публікації у фахових виданнях: Авторка 4 статей (2 з 
яких подано до друку) і 3 тез доповідей, зокрема:
1.Алла Паславська, Роксоляна Стасенко. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини). 
Іноземна філологія. Випуск 130, 2017. С. 5–15. 2. 
Roksoliana Stasenko. Stereotypisches Bild der Juden 
anhand der Werke von Leopold von Sacher-Masoch. 
Науковий журнал Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності “Львівський 
філологічний часопис”. № 5, 2019. С. 140–146.

Участь у конференціях: 
1.XXV Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів “Deutsch in der 
Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben”, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, 28-
29.09.2018. 2. Конференція Асоціації італійських 
германістів “Übersetzen. Theorien, Praktiken und 
Strategien der europäischen Germanistik”, Університет 
м. Берґамо, Італія, 13-15.06.2019. 3. XXVI Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів “Moderne Germanistik auf der Suche nach 
einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, 
international”, Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника, 27-28.09.2019. 4.  
Проектна конференція “Geschichte, Gegenwart und 
zukünftige Potentiale des Deutschen in der Ukraine”, 
Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, 31.10-02.11.2019. 5. Науково-звітна 
конференція факультету іноземних мов Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, 
06.02.2020.

Членство у асоціаціях: 
Членкиня Асоціації українських германістів

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17.

348028 Стасенко 
Роксоляна 
Юріївна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107062.

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

У межах перебування в аспірантурі (2018–2022) 
працює над дисертаційним дослідженням на тему 
“Стратегії і тактики реалізації етнічних стереотипів у 
німецькомовній літературі підавстрійської Галичини 
та її українських перекладах”. 

Підвищення кваліфікації:
Проведення дослідження:
1.Стипендія Erasmus+ для аспірантів, Університет 
імені Фрідріха Шиллера, м. Єна, Німеччина 
(01.02.2019-30.04.2019). 2. Стипендія Фонду імені 
Ганса Зайделя, Університет Отто Фрідріха, м. 
Бамберг, Німеччина (01.07.2019-31.08.2019).
Участь у семінарах: 
1.“Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, 19-20.10.2018. 2. “Translation mit dem 
Schwerpunkt Recht und Publizistik”, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 02-
07.12.2018. 3. Колоквіум для аспірантів та 
докторантів “Die Zeit”, Заарляндський університет, м. 
Заарбрюкен, Німеччина, 19-22.09.2019. 4.“Spiele im 
DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 16.12.2019.

Участь у міжнародних наукових проектах: 



1.Учасниця проекту "Німецька мова в Україні" 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
"Німецька мова в Центральній та Східній Європі” 
Університету Реґенсбурґа.

Участь у проектах кафедри: 
1.“Lass es Liebe sein”. 2. “Lwiw. Literarischer 
Reiseführer”. 3. “Schwester, leg die Flügel an!”

Публікації у фахових виданнях: Авторка 4 статей (2 з 
яких подано до друку) і 3 тез доповідей, зокрема:
1.Алла Паславська, Роксоляна Стасенко. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини). 
Іноземна філологія. Випуск 130, 2017. С. 5–15. 2. 
Roksoliana Stasenko. Stereotypisches Bild der Juden 
anhand der Werke von Leopold von Sacher-Masoch. 
Науковий журнал Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності “Львівський 
філологічний часопис”. № 5, 2019. С. 140–146.

Участь у конференціях: 
1.XXV Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів “Deutsch in der 
Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben”, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, 28-
29.09.2018. 2. Конференція Асоціації італійських 
германістів “Übersetzen. Theorien, Praktiken und 
Strategien der europäischen Germanistik”, Університет 
м. Берґамо, Італія, 13-15.06.2019. 3. XXVI Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів “Moderne Germanistik auf der Suche nach 
einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, 
international”, Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника, 27-28.09.2019. 4.  
Проектна конференція “Geschichte, Gegenwart und 
zukünftige Potentiale des Deutschen in der Ukraine”, 
Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, 31.10-02.11.2019. 5. Науково-звітна 
конференція факультету іноземних мов Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, 
06.02.2020.

Членство у асоціаціях: 
Членкиня Асоціації українських германістів

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17.

348028 Стасенко 
Роксоляна 
Юріївна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.02 Вступ до 
спеціальності

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107062.

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

У межах перебування в аспірантурі (2018–2022) 
працює над дисертаційним дослідженням на тему 
“Стратегії і тактики реалізації етнічних стереотипів у 
німецькомовній літературі підавстрійської Галичини 
та її українських перекладах”. 

Підвищення кваліфікації:
Проведення дослідження:
1.Стипендія Erasmus+ для аспірантів, Університет 
імені Фрідріха Шиллера, м. Єна, Німеччина 
(01.02.2019-30.04.2019). 2. Стипендія Фонду імені 
Ганса Зайделя, Університет Отто Фрідріха, м. 
Бамберг, Німеччина (01.07.2019-31.08.2019).
Участь у семінарах: 
1.“Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, 19-20.10.2018. 2. “Translation mit dem 
Schwerpunkt Recht und Publizistik”, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 02-
07.12.2018. 3. Колоквіум для аспірантів та 
докторантів “Die Zeit”, Заарляндський університет, м. 
Заарбрюкен, Німеччина, 19-22.09.2019. 4.“Spiele im 
DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 16.12.2019.

Участь у міжнародних наукових проектах: 
1.Учасниця проекту "Німецька мова в Україні" 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
"Німецька мова в Центральній та Східній Європі” 
Університету Реґенсбурґа.

Участь у проектах кафедри: 
1.“Lass es Liebe sein”. 2. “Lwiw. Literarischer 
Reiseführer”. 3. “Schwester, leg die Flügel an!”

Публікації у фахових виданнях: Авторка 4 статей (2 з 
яких подано до друку) і 3 тез доповідей, зокрема:
1.Алла Паславська, Роксоляна Стасенко. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини). 
Іноземна філологія. Випуск 130, 2017. С. 5–15. 2. 
Roksoliana Stasenko. Stereotypisches Bild der Juden 
anhand der Werke von Leopold von Sacher-Masoch. 
Науковий журнал Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності “Львівський 
філологічний часопис”. № 5, 2019. С. 140–146.

Участь у конференціях: 
1.XXV Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів “Deutsch in der 
Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben”, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, 28-
29.09.2018. 2. Конференція Асоціації італійських 
германістів “Übersetzen. Theorien, Praktiken und 
Strategien der europäischen Germanistik”, Університет 
м. Берґамо, Італія, 13-15.06.2019. 3. XXVI Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів “Moderne Germanistik auf der Suche nach 
einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, 



international”, Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника, 27-28.09.2019. 4.  
Проектна конференція “Geschichte, Gegenwart und 
zukünftige Potentiale des Deutschen in der Ukraine”, 
Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, 31.10-02.11.2019. 5. Науково-звітна 
конференція факультету іноземних мов Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, 
06.02.2020.

Членство у асоціаціях: 
Членкиня Асоціації українських германістів

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17.

348043 Сопіла Тетяна 
Миколаївна

асистент 0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2017 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр, переклад, магістр філології, 
перекладач  німецької та англійської мов, викладач 
перекладу і німецької мови. Диплом М17 № 070571.

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 місяців.

Публікації:
1. Шторм, Теодор. У променях сонця. // Нехай це буде 
любов = Lass es Liebe sein : [двомов. укр.-нім. антол.] / 
упоряд. Алла Паславська [та ін.]. – Львів : ПАІС, 2014. 
– С. 172-194. / Переклад Тетяна Сопіла, Тетяна 
Ляшенко. 2. Jaworskyj, Mychajo. Der Löwenkuss. // Lwiw 
Literarischer Reiseführer / Herausgeber Alla Paslawska, 
Tobias Vogel. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 2017. – S. 116, 162-
163. (Übersetzt von Tetyana Sopila, Tetyana Lyashenko). 
3. Andruchowytsch, Jurij. Zwölf Ringe. // Lwiw 
Literarischer Reiseführer / Herausgeber Alla Paslawska, 
Tobias Vogel. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 2017. – S. 140. 
(Übersetzt von Tetyana Sopila, Tetyana Lyashenko). 4. 
Kokotjucha, Andrij. Der Anwalt von der Lytschakiwska-
Straße. // Lwiw Literarischer Reiseführer / Herausgeber 
Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 163. (Übersetzt von Tetyana Sopila, Marija 
Watschko, Tetyana Lyashenko). 5. Okunewska, Sofija. 
Sand! Sand! // Schwester, leg die Flügel an! 
Frauenstimmen aus der Ukraine. / Herausgeber Alla 
Paslawska, Hildegard Keinzbauer, Alois Woldan. - Lwiw: 
VNTL-Klasyka, 2019. – S. 77-83. (Übersetzt von Tetjana 
Sopila, Alla Paslawska).

Участь у конференціях:
1. Учасниця “Науково-звітної конференції факультету 
іноземних мов” (6 лютого 2020), Львів

Членство у асоціаціях: 
Членкиня Асоціації українських германістів

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 6, 16

348043 Сопіла Тетяна 
Миколаївна

асистент 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2017 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр, переклад, магістр філології, 
перекладач  німецької та англійської мов, викладач 
перекладу і німецької мови. Диплом М17 № 070571.

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 місяців.

Публікації:
1. Шторм, Теодор. У променях сонця. // Нехай це буде 
любов = Lass es Liebe sein : [двомов. укр.-нім. антол.] / 
упоряд. Алла Паславська [та ін.]. – Львів : ПАІС, 2014. 
– С. 172-194. / Переклад Тетяна Сопіла, Тетяна 
Ляшенко. 2. Jaworskyj, Mychajo. Der Löwenkuss. // Lwiw 
Literarischer Reiseführer / Herausgeber Alla Paslawska, 
Tobias Vogel. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 2017. – S. 116, 162-
163. (Übersetzt von Tetyana Sopila, Tetyana Lyashenko). 
3. Andruchowytsch, Jurij. Zwölf Ringe. // Lwiw 
Literarischer Reiseführer / Herausgeber Alla Paslawska, 
Tobias Vogel. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 2017. – S. 140. 
(Übersetzt von Tetyana Sopila, Tetyana Lyashenko). 4. 
Kokotjucha, Andrij. Der Anwalt von der Lytschakiwska-
Straße. // Lwiw Literarischer Reiseführer / Herausgeber 
Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 163. (Übersetzt von Tetyana Sopila, Marija 
Watschko, Tetyana Lyashenko). 5. Okunewska, Sofija. 
Sand! Sand! // Schwester, leg die Flügel an! 
Frauenstimmen aus der Ukraine. / Herausgeber Alla 
Paslawska, Hildegard Keinzbauer, Alois Woldan. - Lwiw: 
VNTL-Klasyka, 2019. – S. 77-83. (Übersetzt von Tetjana 
Sopila, Alla Paslawska).

Участь у конференціях:
1. Учасниця “Науково-звітної конференції факультету 
іноземних мов” (6 лютого 2020), Львів

Членство у асоціаціях: 
Членкиня Асоціації українських германістів

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 6, 16

199957 Прохасько 
Юрій 
Богданович

Асистент 0 ВД 2.1.09 Критика 
перекладу

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ №833759.

Стаж науково-педагогічної роботи: 23 роки.



Публікації у фахових виданнях:
1. Фоґель Д. Фігури днів. Манекени / Дебора Фоґель; 
перекл. з їдишу Юрій Прохасько. – Київ : Дух і Літера, 
2015.
Петровська К. Мабуть Естер /Катя Петровська; 
перекл. з нім. Юрко Прохасько. – Чернівці: Книги-ХХІ, 
2015.
2. Флореску К. Д. Якоб вирішує любити / Каталін 
Доріaн Флореску; перекл. з нім. Юрко Прохасько. – 
Чернівці: Книги-ХХІ, 2016.
3. Ґаусс К. М. Європейська абетка /Карл-Маркус Ґаусс; 
перекл. з нім. Юрко Прохасько. – Чернівці: Книги-ХХІ, 
2017.
4. Фоґель Д. Акації квітнуть. Монтажі / Дебора Фоґель 
; перекл. з пол. Юрій Прохасько. – Київ : Дух і Літера, 
2018.
5. Ленц П. Кіпер — це я / Педро Ленц; перекл. з нім. 
Юрко Прохасько. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2018.
6. Ґете Й. В. фон. Вибіркові спорідненості /Йоганн 
Вольфґанґ фон Ґете; перекл. з нім. Юрко Прохасько. 
– Львів: ТОВ «Література і мистецтво», 2019.

Участь у конференціях:
1. XХІV Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 
вересня 2017 р.)
2. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка (28-
28.09.2018 р).
Членство: Асоціація українських германістів.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16,17

199957 Прохасько 
Юрій 
Богданович

Асистент 0 ВД 2.1.08 Основи 
письмового
перекладу

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ №833759.

Стаж науково-педагогічної роботи: 23 роки.

Публікації у фахових виданнях:
1. Фоґель Д. Фігури днів. Манекени / Дебора Фоґель; 
перекл. з їдишу Юрій Прохасько. – Київ : Дух і Літера, 
2015.
Петровська К. Мабуть Естер /Катя Петровська; 
перекл. з нім. Юрко Прохасько. – Чернівці: Книги-ХХІ, 
2015.
2. Флореску К. Д. Якоб вирішує любити / Каталін 
Доріaн Флореску; перекл. з нім. Юрко Прохасько. – 
Чернівці: Книги-ХХІ, 2016.
3. Ґаусс К. М. Європейська абетка /Карл-Маркус Ґаусс; 
перекл. з нім. Юрко Прохасько. – Чернівці: Книги-ХХІ, 
2017.
4. Фоґель Д. Акації квітнуть. Монтажі / Дебора Фоґель 
; перекл. з пол. Юрій Прохасько. – Київ : Дух і Літера, 
2018.
5. Ленц П. Кіпер — це я / Педро Ленц; перекл. з нім. 
Юрко Прохасько. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2018.
6. Ґете Й. В. фон. Вибіркові спорідненості /Йоганн 
Вольфґанґ фон Ґете; перекл. з нім. Юрко Прохасько. 
– Львів: ТОВ «Література і мистецтво», 2019.

Участь у конференціях:
1. XХІV Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 
вересня 2017 р.)
2. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка (28-
28.09.2018 р).
Членство: Асоціація українських германістів.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16,17

348994 Присяжнюк 
Олена Ігорівна

Асистент 0 ВД 2.1.03 
Відтворення
комунікативних 
стратегій у
перекладі

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107021

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

Стажування: 
Стипендія Фонду імені Ганса Зайделя, Університет 
Отто Фрідріха, м. Бамберг, Німеччина Термін 
стажування: 01.07.2019-31.08.2019.

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Семінар Ґете-Інституту "Вчимося навчати 
німецької" (19–20.10.2018), Львів.

Участь у конференціях:
 
1. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів у 27-28.09.2019 р. 
(Івано-Франківськ);

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 6, 16.

348994 Присяжнюк 
Олена Ігорівна

Асистент 0 ВД 2.1.03 Формування 
компетенцій
перекладача

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 



німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107021

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

Стажування: 
Стипендія Фонду імені Ганса Зайделя, Університет 
Отто Фрідріха, м. Бамберг, Німеччина Термін 
стажування: 01.07.2019-31.08.2019.

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Семінар Ґете-Інституту "Вчимося навчати 
німецької" (19–20.10.2018), Львів.

Участь у конференціях:
 
1. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів у 27-28.09.2019 р. 
(Івано-Франківськ);

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 6, 16.

348994 Присяжнюк 
Олена Ігорівна

Асистент 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107021

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

Стажування: 
Стипендія Фонду імені Ганса Зайделя, Університет 
Отто Фрідріха, м. Бамберг, Німеччина Термін 
стажування: 01.07.2019-31.08.2019.

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Семінар Ґете-Інституту "Вчимося навчати 
німецької" (19–20.10.2018), Львів.

Участь у конференціях:
 
1. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів у 27-28.09.2019 р. 
(Івано-Франківськ);

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 6, 16.

348028 Стасенко 
Роксоляна 
Юріївна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ВД 2.1.08 Основи 
усного перекладу

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107062.

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

У межах перебування в аспірантурі (2018–2022) 
працює над дисертаційним дослідженням на тему 
“Стратегії і тактики реалізації етнічних стереотипів у 
німецькомовній літературі підавстрійської Галичини 
та її українських перекладах”. 

Підвищення кваліфікації:
Проведення дослідження:
1.Стипендія Erasmus+ для аспірантів, Університет 
імені Фрідріха Шиллера, м. Єна, Німеччина 
(01.02.2019-30.04.2019). 2. Стипендія Фонду імені 
Ганса Зайделя, Університет Отто Фрідріха, м. 
Бамберг, Німеччина (01.07.2019-31.08.2019).
Участь у семінарах: 
1.“Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, 19-20.10.2018. 2. “Translation mit dem 
Schwerpunkt Recht und Publizistik”, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 02-
07.12.2018. 3. Колоквіум для аспірантів та 
докторантів “Die Zeit”, Заарляндський університет, м. 
Заарбрюкен, Німеччина, 19-22.09.2019. 4.“Spiele im 
DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 16.12.2019.

Участь у міжнародних наукових проектах: 
1.Учасниця проекту "Німецька мова в Україні" 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
"Німецька мова в Центральній та Східній Європі” 
Університету Реґенсбурґа.

Участь у проектах кафедри: 
1.“Lass es Liebe sein”. 2. “Lwiw. Literarischer 
Reiseführer”. 3. “Schwester, leg die Flügel an!”

Публікації у фахових виданнях: Авторка 4 статей (2 з 
яких подано до друку) і 3 тез доповідей, зокрема:
1.Алла Паславська, Роксоляна Стасенко. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини). 
Іноземна філологія. Випуск 130, 2017. С. 5–15. 2. 
Roksoliana Stasenko. Stereotypisches Bild der Juden 
anhand der Werke von Leopold von Sacher-Masoch. 
Науковий журнал Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності “Львівський 
філологічний часопис”. № 5, 2019. С. 140–146.

Участь у конференціях: 
1.XXV Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів “Deutsch in der 
Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben”, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, 28-
29.09.2018. 2. Конференція Асоціації італійських 
германістів “Übersetzen. Theorien, Praktiken und 
Strategien der europäischen Germanistik”, Університет 
м. Берґамо, Італія, 13-15.06.2019. 3. XXVI Міжнародна 



науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів “Moderne Germanistik auf der Suche nach 
einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, 
international”, Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника, 27-28.09.2019. 4.  
Проектна конференція “Geschichte, Gegenwart und 
zukünftige Potentiale des Deutschen in der Ukraine”, 
Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, 31.10-02.11.2019. 5. Науково-звітна 
конференція факультету іноземних мов Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, 
06.02.2020.

Членство у асоціаціях: 
Членкиня Асоціації українських германістів

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17.

204708 Мольдерф 
Оксана 
Євгенівна

Асистент 0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2014 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач з 
німецької мови, викладач перекладу і німецької мови. 
Диплом ВК № 47645341.

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

У межах перебування в аспірантурі (2014–2017) 
працювала над дисертацією “Німецькомовна 
спадщина Івана Франка: теорія, критика і практика 
перекладу”.
Стажування:
Університет імені Отто Фрідріха, Бамберг, Німеччина 
Тема: Німецькомовна спадщина Івана Франка.
Термін стажування: 
2.11.–27.12.2017, наказ №4029 від 2.11.2017 р.
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro 
(Львів 2018). 2.  Семінар підвищення кваліфікації 
вчителів німецької мови „Sprache – Politik. 
Sprachenpolitik“ (Львів, 2018); усна доповідь на тему: 
„Іван Франко. До питання мовної політики“. 3.Семінар 
«Стратегії самоствердження етнічних менших у 
суспільствах більшості» (Лейпциґ, Дрезден, Бауцен, 
2019). 4.Семінар підвищення кваліфікації вчителів 
німецької мови «Грані Відня» (Відень, 2019). 5. Курси 
“Цифрові компетенції в освіті” (Львів, 2020).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою ÖSD 
C2 (2018). 2. Cертифікат екзаменатора для іспитів 
ÖSD-ZERTIFIKAT A1/A2/B1/B2/C1 (грудень 2019).
 
Участь у 6 перекладацьких проектах кафедри: “Була 
собі Галичина”, “Галичина. З Великої війни”, “Lass es 
Liebe sein”, “Оповіді зі Штирії”, “Lwiw. Literarischer 
Reiseführer”, “Schwester, leg die Flügel an!”.

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 17 статей і тез доповідей, зокрема:
1. Мольдерф О. Українська історична пісня в 
німецькомовному перекладацькому доробку Івана 
Франка / О. Мольдерф // Іноземна філологія. – Львів : 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 133–140. 2. Molderf O. 
Frankos Beitrag zur translationswissenschaftlichen und 
translatorischen Tradition in der Ukraine / O. Molderf // 
Studia Translatorica. – Wroclaw, 2015. – Heft 6. – S. 271–
280. 3. Мольдерф О. Іван Франко – редактор 
перекладів власних творів німецькою мовою (на 
прикладі перекладу поезії «Якби ти знав, як много 
важить слово» А. Атласа) / О. Мольдерф // Актуальні 
проблеми романо-германської філології та прикладної 
лінгвістики. – Чернівці, 2016. – Вип. 11–12. – Т. 2. – С. 
79–85. 4. Мольдерф О. Іван Франко та Василь 
Стефаник: до перекладу однієї новели / О. Мольдерф 
// Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені В. Винниченка. 
Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – Вип. 
144. – С. 250–257. 5. Мольдерф О. Українські 
приповідки в німецькомовному перекладі Івана 
Франка / Мольдерф О. Є. // Перекладознавство та 
міжкультурна комунікація. – Херсон, 2017. – Вип. 3. – 
С. 47–54. 6. Мольдерф О. Медіація і професійна 
перекладацька діяльність в контексті оновлення 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти / 
Оксана Мольдерф // Іноземна філологія. – Львів, 2018. 
– Вип. 131. – С. 71–80. 7. Мольдерф О. Іван Франко як 
критик і перекладач Пантелеймона Куліша німецькою 
мовою / Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І.
Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 
– 2019. – Том 30 (69) № 3. – С. 53–59.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 10 міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ); 2. Міжнародна конференція 
„Багатомовність та мультикультурність в 
перекладознавчій та глотодидактичній парадигмі“ 
(Вроцлав, 2015); 3. 26-а Міжнародна конференція 
вчителів німецької мови (Фрібур (Швейцарія), 2017);  
4. Переклад і мова: компаративні студії: Перша 
міжнародна конференція (Київ, 2019); 5. Конференція 
«Пантелеймон Куліш: класик на терезах історії (до 
200-ліття від дня народження)» (Львів, 2019); 6. 
Конференція «Історія, сьогодення і майбутні 
потенціали німецької мови і культури в Україні»  
(Львів, 2019).

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 15, 16, 17.



348023 Шум`яцька 
Олександра 
Михайлівна

Доцент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ВД 2.1.03 Формування 
компетенцій
перекладача

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 
літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.
 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 
Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.
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Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 



літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.
 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 
Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.
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Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
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Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 
літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 



доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.
 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 
Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.
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Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 
літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 



парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.
 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 
Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.

348023 Шум`яцька 
Олександра 
Михайлівна

Доцент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.10 Методика 
навчання іноземної 
мови

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 
літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.



 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 
Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.

348023 Шум`яцька 
Олександра 
Михайлівна

Доцент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 
літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.
 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 



Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.

348994 Присяжнюк 
Олена Ігорівна

Асистент 0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2018 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач  
німецької та англійської мов, викладач перекладу, 
німецької та англійської мов. Диплом М18 № 107021

Стаж науково-педагогічної роботи: 1 рік.

Стажування: 
Стипендія Фонду імені Ганса Зайделя, Університет 
Отто Фрідріха, м. Бамберг, Німеччина Термін 
стажування: 01.07.2019-31.08.2019.

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Семінар Ґете-Інституту "Вчимося навчати 
німецької" (19–20.10.2018), Львів.

Участь у конференціях:
 
1. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів у 27-28.09.2019 р. 
(Івано-Франківськ);

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 6, 16.

348033 Денис Ольга 
Володимирівна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, 2013 р. 
Спеціальність – Філологія.
Кваліфікація – магістр філології, вчитель німецької 
мови. Диплом ВК №45676702.

Стаж науково-педагогічної роботи: 2 роки.

Підвищення кваліфікації:
Стажування:
1.DAAD-Fachkurs “Sozialwissenschaften” Сумський 
державний університет (21.11.2018-25.11.2018). 
2. Стипендія Фонду імені Ганса Зайделя, Університет 
м. Регенсбург, Німеччина (01.01.2019-28.02.2019).
3. DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут (14.01.2019- 
24.03.2019). 4. Онлайн-курс редагування і стилістики, 
Літосвіта (19.11.2019-19.12.2019)

Участь у семінарах: 
1.“Interkulturelles Training im DAF-Unterricht” Гете-



Інститут, Львів, 4-5. 12. 2017 
2. “Einsatzmöglichkeiten mobiler  Geräte - innovative 
Ansätze im DAF-Unterricht” Гете-Інститут, Львів, 12. 12. 
2017.
3. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, 20.10.2018.
4.“Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Публікації:
 Авторка 2 тез доповідей, зокрема:
1. Denys O. Landschaftsmotive in den Werken von 
Annette von Droste-Hülshoff und Lesja Ukrainka / Denys 
Olga // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, 
завдання : Матеріали ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). – Львів : ПАІС, 2018. – С. 47–48. 2. Денис О. 
Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої 
компетентності в процесі вивчення іноземних мов / О. 
В. Денис, І. С. Микитка // Тези звітної наукової 
конференції факультету іноземних мов Львівського 
національного університету імені Івана Франка за 
2017 рік (22–23 лютого 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко 
Л. М. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 55–56.
Участь у конференціях:
1. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка (28-
28.09.2018 р).
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.

128516 Станкевич 
Ніна Іванівна

Доцент 0 ОК1.01 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Доцент кафедри українського прикладного 
мовознавства.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1979 р. 
Спеціальність – журналістика
Диплом Д-І № 312060
 
Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук, диплом КД № 060041 від 
25 грудня 1991 р., Рада у Львівському університеті,  
Протокол №2 , 
виданий 15 травня 1992 р.
Тема дисертації:
"Лексико-синтаксична структура тексту 
публіцистичної графіки" 
 
 
Вчене звання: 
доцент кафедри українського прикладного 
мовознавства, рішення Атестаційної колегії від 26 
червня 2001 р., протокол № 3/32-Д, виданий 27 
вересня 2001 р.

Стаж науково-педагогічної роботи: 27 років.

Підвищення кваліфікації:
 
1. Програма з курсу „Українська мова професійного 
спілкування” для студентів економічного факультету. 
– Львів, 2004.  –  32с. 
2. Українська мова професійного спілкування : навч. 
посібник. – К., 2005. – 352 с. (у співавторстві із З. 
Мацюк) (4 видання).
3. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і 
правильно говорити / за заг. ред. О. А. Сербенської : 
навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 258 с. (у 
співавторстві).
4. Українська мова за професійним спрямуванням : зб. 
тестових завдань / уклад. : З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. 
Станкевич та ін. ; за заг. ред. І. Кочан. – Львів : 
Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 174 с. 
(у співавторстві).
5. Сучасні ділові папери на уроках зв’язного мовлення 
// Урок української. – 2002. – № 1. – С. 32–34.
6. Посібник з української мови для студентів-
нефілологів у контексті сучасних навчально-
методичних та культурно-освітніх проблем // Мова. 
Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць. – 
Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. III. – С. 293–303. (у 
співавторстві з З. О. Мацюк). 
 
Навчальні посібники та монографії:
1. Українська мова професійного спілкування : навч. 
посібник. – К., 2005. – 352 с. (у співавторстві із З. 
Мацюк) (4 видання).
2. Українська мова за професійним спрямуванням : зб. 
тестових завдань / уклад. : З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. 
Станкевич та ін. ; за заг. ред. І. Кочан. – Львів : 
Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 174 с. 
(у співавторстві).
 
 
 
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Теорія і 
практика викладання української мови як іноземної».

348023 Шум`яцька 
Олександра 
Михайлівна

Доцент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –
Мова та література (німецька). Кваліфікація – 
філолог. Викладач німецької і англійської мови та 
літератури. Диплом ВК №32888771

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №038935, 
дата видачі 29.09.2016, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови.
Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр вибачення у 
сучасній німецькій мові».



Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 8 років.

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  1. «Сучасні напрями формування 
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» 
(0114U004243) (2015-2016). 2. "Міжкультурна 
комунікація, компетенція і переклад" (0115U003555) 
(2016-2017). 3. “Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу” (0118U000601) (2018-2020).
 
Стажування: Університет імені Отто Фрідріха м. 
Бамберг (Німеччина)
Термін стажування: 01.12.2016 - 20.01.2017, 
10.04.2018 - 31.05.2018, 01.06.2019 - 26.08.2019.
 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 1. Intercultural Communication (Бамберг, 
Німеччина 2015). 2. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Endgeräte - innovative Ansätze im DaF-Unterricht (Львів 
2017). 3. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-
Kooperationsbüro (Львів 2018). 4. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht“ (Львів, 2018). 
Доповідь на тему „Familienwerte im DaF-Unterricht: 
Bild-Text-Kommunikation“. 5. Spracherwerb bei 
Jugendlichen von 12-16 Jahren Ernst Klett Sprachen 
GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019). 6. “Spiele im DaF-
Unterricht” (Львів, 16.12.2019). 7. Семінар підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови „Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren“ (Львів, 2019). 
Доповідь на тему „Migration und Integration: der neue 
Wortschatz zum Anfassen, Erleben und Erlernen“. 8. 
Онлайн-курс підвищення кваліфікації DLL 4 
„Aufgaben, Übungen, Interaktion“ (2020). 
 
Сертифікати:  
1. Cертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-
ZERTIFIKAT A1/A2/B1 (січень 2020). 
 
Публікації у фахових виданнях: 1. Шум'яцька О. М. 
Емфатичне вибачення у сучасній німецькомовній 
лінгвокультурі / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро: Ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2019. – № 2 (18). – С. 273–278. 2. Шум'яцька О. 
М. Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові / О. 
М. Шум'яцька // Науковий вісник Національного ун-ту 
біоресурсів і природокористування України. Серія: 
Філологічні науки. – К.: Міленіум, 2017. – С. 34–42. 3. 
Шум'яцька О. М. Синтаксичні засоби реалізації 
прямого вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. 
Шум'яцька // Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2018. – № 
1 (15). – С. 288–293. 4. Шум'яцька О. М. Прагматична 
структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній 
німецькій мові / О. М. Шум'яцька // Вісник 
університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
«Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 
260–264. 5. Шум’яцька О. Реакція адресата на 
вибачення у сучасній німецькій мові / Олександра 
Шум’яцька // Наукові записки. – Серія: Філологічні 
науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 
2017. – Випуск 153. – С. 348–352.
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях: 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). 2. XХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція Асоціації українських 
германістів (4–6 жовтня 2016 р.). 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). 5. ÖDaF-Jahrestagung „Schreiben in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“ (Відень 2018). 6. Erstes 
allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsfelder 
Deutsch - Deutsch in Schule und Hochschule in der 
Ukraine heute“ (Київ 2016)
Робота у складі журі:  ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови в 2019 році. 
 
Членство: Вчена рада факультету, Асоціація 
українських германістів.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 ОК1.04 Філософія Доцент кафедри філософії філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана 
Франка

Диплом
ПВ № 767463
Спеціальність: Філософія
Кваліфікація: Філософ, викладач філософії
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 
1989 р.

Кандидат філософських наук, 09.00.01 – онтологія, 
гносеологія, феноменологія; «Еклектика як спосіб 
пізнання», (Диплом КН № 012431) 
Доцент кафедри філософії (Атестат ДЦ № 006217).

Доктор філософських наук – диплом 
ДД №006741 від 26 червня 2017 року.
Тема дисертації:
«Концептуалізація сенсу життя у некласичних 
філософських підходах: соціально-антропологічний 
контекст»

Стаж науково-педагогічної роботи: 28 роки.

Наукові публікації:
1.Сафонік Л. Відкриті системи як спроба 



деконструкції метафізики тотальності / Л. Сафонік // 
Схід. Аналітично-філософський журнал. – Донецьк: 
Вид-во “Український культурологічний центр”, 2014. – 
№. 1 (127). – С. 199–203. 
2.Сафонік Л. Знекоріненість як можливість 
витворення сенсу життя у сучасному соціальному 
просторі / Л. Сафонік // Науковий журнал 
“ScienceRise”. – № .1 (1). – Харків, 2014. – С. 99–107. 
3.Сафонік Л. Безпритульність як можливість 
витворення cенсу життя (на прикладі філософської 
позиції Еміля Сьорана) / Л. Сафонік  // Університетська 
кафедра. – № 4. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 149–156. 
4.Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського буття // 
Гілея : [збірник наукових праць]. – К. : “Вид-во 
“Гілея”, 2016. – Вип. 114 (11). – С. 232– 236
Сафонік Л. Питання щодо розрізнення деяких 
подібних термінів в українській філософській 
дослідницькій літературі // Альманах 
“Університетська кафедра” КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана. – 2018. – Вип. 6. – С. 75–84.
5.Засади формування ідентичності в Україні у 
контексті сучасних викликів // Вісник Львівського 
університету. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2019. 
– Вип. 22. – С.
6.Вплив деструктивної методології  М. Гайдегера на 
формування процедур смислоконституювальної 
діяльності // Вісник Львівського університету. – ЛНУ 
імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 36–45.
7.Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : 
монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 350 с.
Тези:
1.Сафонік Л. Кризовий стан сучасної антропології як 
наслідок дискурсу етноцентричного домінування та 
нав’язування смислів / Л. Сафонік // Перша 
міжнародна мультидисциплінарна конференція / 
Наукові записки Міжнародного гуманітарного 
університету : [зб. наук. праць]. – Одеса : Фенікс,  
2015.– Вип. 23. – С. 212–213.
2.Сафонік Л. Місце мови у процесах 
смислоконституювання дискурсів / Лідія Сафонік // 
Міжнародна  наукова конференція “Sapere aude!” 
Український Вільний Університет: 1941–2015 (До 70-
річчя УВУ в Німеччині) //  Науковий збірник   
Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2015. 
– Випуск 1. – Мюнхен, 2015. – С. 198–203.
3.Сафонік Л. Звивистий шлях діалогу та порозуміння / 
Л. Сафонік // Міжнародна конференція «Філософія 
діалогу й порозуміння  в побудові європейської й 
світової спільнот». – Львів, 2016. – С. 206–208.
4.Сафонік Л. «Світло й полум’я» філософії Ф. Ніцше // 
Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції  «Філософія і музика (до 150-ліття 
знайомства Ріхарда Вагнера і Фрідріха Ніцше)». Львів, 
7–9 листопада 2018. –С. 180–184.
5.Сафонік Л. «Мода» на метафізику» //Філософські 
обрії сьогодення ; збірник наукових праць / за заг. 
ред. Берегової, Г. Д., Рупташ Н. В. – Херсон: ДВНЗ 
≪ХДАУ≫, 2018. – С. 219–220.

Стажування: 
докторант кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка 
(2014-2017) ДД № 006747.

185593 Панчишин 
Наталія 
Зіновіївна

Асистент 0 ОК 1.1.11 Латинська 
мова

Асистент кафедри класичної філології Львівського 
національного університету імені Івана Франка
Освіта:
1. Диплом магістра з відзнакою ВК № 28114619 від 
30.06.2005, Львівський національний університет ім. 
І. Франка, 2005 р. Спеціальність: «Мова та 
література(латинська,старогрецька,грецька)», 
кваліфікація: магістр філології. Викладач 
латинської,старогрецької,грецької мови та 
літератури. Викладач англійської мови.

Стаж науково-педагогічної роботи: 14 років.

Наукові інтереси: функціонально-семантичне поле 
темпоральності у латинській мові.
 Підвищення кваліфікації: Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького 
(2.11.2015-31.12.2015)
Автор статей:
1) Типологія таксису в латинській мові.
2) Організація  складнопідрядних  часових речень  як 
таксисної форми(на основі латинських текстів) 
3) Лексико-семантичні засоби вираження 
темпоральності в латинській мові
4) Латинські темпоральні ад'єктиви: ознаки та 
функціонування
 5) Структурна організація функціонально-
семантичного поля темпоральності (на базі 
латинської мови)
6) Темпоральні  складнопідрядні  речення  зі  
значенням неодночасності у латинській мові 

157259 Зубченко 
Святослав 
Віталійович

Асистент 0 ОК 1.1.11 Латинська 
мова

Асистент кафедри класичної філології Львівського 
національного університету імені Івана Франка

Освіта:
1. Диплом магістра з відзнакою ВК № 39722917 від 
20.06.2010, Львівський національний університет ім. 
І. Франка, 2010 р. Спеціальність: «Мова та література 
(латинська. старогрецька, грецька)», кваліфікація: 
магістр філології, викладач латинської, 
старогрецької, грецької мов та античної літератури. 
Викладач німецької мови.

Стаж науково-педагогічної роботи: 7 років.

Наукові інтереси: антична історіографія (римська 
історіографія та давньогрецька, особливо – Геродот), 
методика викладання латинської мови, новогрецька 
література, переклад.
Наукові статті присвячені засобам досягнення 
ефективності аргументації у Геродота.
Друком вийшли переклади художніх та науково-
популярних книг з новогрецької, німецької та 
англійської мов.



168541 Рущак Олена 
Віталіївна

Асистент 0 ОК 1.1.13 Друга 
іноземна мова

Асистент кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2012 р.
Спеціальність – Переклад.
Кваліфікація – Перекладач з англійської мови.
Викладач перекладу і англійської мови.
(Диплом
ВК №43764799 від 05.06.2012 р.)

Стаж науково-педагогічної роботи: 4 роки.

Публікації за останні 5 років: 
1.         Рущак О. В. Відтворення образності звертання 
(на матеріалі поеми «Неофіти» Т. Шевченка та її 
англомовних перекладів) / О. В. Рущак // Іноземна 
філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 186–192.
 
Переклади/редагування перекладів наукових праць
1.         Літературно-джазові імпровізації : 
інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки; 
літературне ред. та коректура Оксана Левицька та 
Ольга Дацюк ; ред. англомовного тексту Олена 
Рущак. – Львів : Видавництво «Срібне слово», 2019. – 
396 с. + 20 кольор. іл.
2.         Записки НТШ. Т. 271 : Праці Комісії 
спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / 
[редкол. : А. Гречило, Л. Дубровіна, М. Крикун [та ін.] 
; ред. тому О. Купчинський]; Пер. резюме англ. мовою 
: Л. Кушнір, О. Рущак, Л. Тарапацька, Т. Шмігер. – 
Львів : НТШ, 2018. – 861 с.
3.         Сесілія Ваденшо. Статус усного перекладача // 
Handbook of Translation Studies Online / пер. з 
англійської Олена Рущак. – Режим доступу: 
https://benjamins.com/online/hts/articles/sta1.uk.
4.         Роса Рабадан. Прикладне перекладознавство 
// Handbook of Translation Studies Online / пер. з 
англійської Олена Рущак – Режим доступу: 
https://benjamins.com/online/hts/articles/app1.uk.
5.         Музична фактура літературного тексту: 
інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки; 
відповідальний ред. Оксана Левицька; ред. 
англомовного тексту Олена Рущак. – Львів : Апріорі, 
2017. – 352 с.
 
Участь у конференціях і семінарах
За останні п’ять років участь у 2 конференціях:
1.         Звітна наукова конференція університету за 
2015 рік, секція іноземних мов і світової літератури, 
підсекція перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики – 4-5 лютого 2016 року, аудиторія 249, 
вул. Університетська, 1, усна доповідь: Відтворення 
емоційно-оцінкових значень звертання оповідань 
Івана Франка в англомовному перекладі.
2.         XXIІІ наукова сесія Наукового товариства ім. 
Шевченка. Комісія всесвітньої літератури імені 
Миколи Лукаша. – 14 березня 2015 року, Дзеркальна 
Зала, вул. Університетська, 1, усна доповідь: 
Відтворення образності звертання (на матеріалі 
поеми «Неофіти» Т. Шевченка та її англомовних 
перекладів).
3. Брала участь у Методологічних семінарах з 
проблем перекладознавства та контрастивної 
лінгвістики ім. Ю.О. Жлуктенка.
 
Керівництво науковою роботою студентів
Керівник низки курсових та бакалаврських робіт.
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 
6) проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік (474 год);
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п'яти років.

204675 Одрехівська 
Ірина 
Миколаївна

Асистент 0 ОК 1.1.13 Друга 
іноземна мова

Доцент кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура.

Освіта:
(1) Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2008
Магістр філології. Перекладач з англійської мови. 
Викладач перекладу і англійської мови.
BK № 35282904 
від 30 червня 2008 р.
 
(2) Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2015
Кандидат філологічних наук
10.02.16 – перекладознавство
Тема дисертації: 
«Внесок професора Віктора Коптілова в історію 
українського перекладу та перекладознавства другої 
половини 
ХХ століття»
ДК № 030855
від 29 вересня 2015 р.

Стаж науково-педагогічної роботи: 4 роки.

Стажування:
Стенфордський університет (США), сертифікат про 
проходження наукового стажування за стипендією 
імені Вейна Вучініча з 1 квітня до 30 червня 2019 р.
Грацький університет імені Карла і Франца (Австрія), 
сертифікат про проходження стажування в рамках 
постдокторської програми Coimbra 
з 1 жовтня до 30 листопада 2018 р.
Тартуський університет, сертифікат про 
проходження викладацького стажування в рамках 
програми Erasmus Teaching Mobility на кафедрі 
семіотики, квітень 2016 р. 
Науковий інститут перекладознавства імені Ю. 
Найди, сертифікат про проходження навчання на базі 
Болонського університету та Фундації Сан 
Пеллегріно, травень 2017 р.
 
Керівництво перекладацькими проектами: 



- координатор міжнародної перекладацької майстерні 
міст літератури ЮНЕСКО 
LitTransformer 2019 та упорядник антології художніх 
перекладів, виконаних учасниками майстерні
 
Публікації за останні 5 років: 
 
Розділи у зарубіжних колективних монографіях: 
Translation Today: Literary Translation in Focus / ed. by 
M. Organ. – Berlin: Peter Lang, 2019. – 177p. / 
Odrekhivska I. The Metaturn in Translation Studies, and 
the Images of Knowledge on Translation / Iryna 
Odrekhivska. – pp. 167– 177.
Going East: Discovering New and Alternative Traditions in 
Translation (Studies) / ed. by 
L. Schippel and 
C. Zwischenberger. – Berlin: Frank & Timme, 2017. – 540 
p. / Odrekhivska I. In the Realm of   Translation Studies in 
Ukraine: Re-visiting Victor Koptilov’s Translation Concept 
– pp. 513–532. (1.18 др.а.)
Статті у журналах, що входять до наукометричної 
бази Scopus:
- Odrekhivska, Iryna (2017) “Consolidating Anton 
Popovič's “metacommunicational context of translation” 
as a conceptual cluster.” World Literature Studies, 9: 2, 
57–67.
Odrekhivska, Iryna (2016) “Anti-illusionist Trend in Drama 
Translation: Re-framing Jiří Levý's Concept.” Mutatis 
Mutandis, 9:2, 247–266.
Статті в журналах, що входять до інших 
наукометричних баз: 
1.Odrekhivska I. Translation Editology: Conceptualizing 
the Unknown Known Interdisciplinary Area of Translation 
Studies / Iryna Odrekhivska // Respectus Philologus. – 
2017. – № 31. – Р. 92–100. 
(Бази даних: Ulrichs, Index Copernicus, Linguistic 
Bibliography Online, MLA, EBSCO).
Одрехівська І. Філософія перекладознавчої концепції 
Віктора Коптілова: від метакритики до теорії 
перекладу / Ірина Одрехівська // Вісник Університету 
імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки". – 
2016. – № 2 (12). – С. 276–283. 
(Бази даних: Ulrich’s Periodical Directory, Scholar 
Google)
Статті у фахових журналах: 
Одрехівська І. Філософія перекладознавчої концепції 
Віктора Коптілова: від метакритики до теорії 
перекладу / Ірина Одрехівська // Вісник Університету 
імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки". – 
2016. – № 2 (12). – С. 276–283. 
Одрехівська І. Поетика В. Коптілова в 
інтерсуб’єктивному просторі перекладацької 
інтерпретації // Науковий вісник Дрогобицького держ. 
пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія: 
Філологічнінауки. – 2016. – № 5. – Т. 2. – С. 49–52. 
Одрехівська І. Новаторство Віктора Коптілова – 
історика українського перекладу // Наукові записки 
Кіровоградського держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні 
науки.  – Кіровоград, 2016. –  Вип. 144. – С. 194–200. 
Керівник 1 кандидатської дисертації
Член редакційної колегії міжнародного журналу 
TranslatoLogica (Вроцлавський університет)
Член Європейського перекладознавчого товариства.

168922 Олексин Ольга 
Зеновіївна

Асистент 0 ОК 1.1.13 Друга 
іноземна мова

Доцент кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2001 р. 
Спеціальність – Англійська мова та література. 
Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та 
літератури. Диплом ВК № 17076614
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №041865, 
дата видачі 27.04.2017, Атестаційна колегія України, 
рішення від 27.04.2017, спеціальність (10.02.16) 
Перекладознавство.
Тема дисертації: «Особливості відтворення 
Шекспірової гри слів в українських перекладах».

Стаж науково-педагогічної роботи: 18 років.

Підвищення кваліфікації:
Стажування:
1. Національний університет «Львівська політехніка», 
кафедра прикладної лінгвістики, 2016 р. (20.04.2016-
20.05.2016). Довідка про проходження стажування № 
433, видана на підставі наказу від 18.04.2016 №1159-
3-10 від 26.05.2016. Тема стажування 
«Вдосконалення рівня викладання англійської мови 
як першої іноземної внаслідок поглиблення 
загальнонаукових знань».
 
Публікації останні 5 років: Олексин О. З. Особливості 
відтворення діалогічної гри слів у комедії В. Шекспіра 
“The Taming of the Shrew” українською мовою / О. З. 
Олексин // Наукові записки Національного 
університету “Острозька академія”. Серія 
“Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : 
Вид-во Національного університету “Острозька 
академія”, 2014. – Вип. 45. – С. 289–291.
Олексин О. З. Проблемы переводческой 
идентификации игры слов в произведениях У. 
Шекспира / О. З. Олексин // Актуальные вопросы 
переводоведения и практики перевода. 
Международный сборник научных статей. Выпуск 4. – 
Н. Новгород : Бюро переводов “Альба”, 2014. – С. 155–
163. 
Олексин О. Відтворення гри слів у мовленні 
персонажів в українських перекладах трагедії 
Вільяма Шекспіра “Romeo and Juliet” / О. Олексин // 
Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 
127 (Част. 2). – С. 269–275.
Олексин О. З. Шекспірова гра слів у перекладах П. 
Куліша: зіставлення рукописних та редагованих І. 
Франком текстів / О. З. Олексин // Молодий вчений. – 
2016. – № 4 (31). – С. 406–409.
Олексин О. З. Зіставлення основ Шекспірової гри слів 
в оригіналі та українських перекладах / О. З. Олексин 
// Science and Education a New Dimension. Philology, IV 
(20). – Budapest, 2016. – Issue 85. – P. 47–50.



Олексин О. З. Особливості відтворення Шекспірової 
гри слів в українських перекладах : автореф. дис. … 
канд. філол. наук : 10.02.16 “Перекладознавство” / О. 
З. Олексин ; Херсон. держ. ун-т. – Х., 2016. – 20 с.
Олексин О. Відтворення гри слів з історичної хроніки 
В. Шекспіра “Генріх IV” у перекладах Д. Паламарчука 
та Т. Осьмачки / О. Олексин // Південний архів. 
Філологічні науки : Збірник наукових праць. Випуск 
LXX. – Херсон : ХДУ, 2017. – С. 167–170.
Олексин О. З. Рецепція трагедії В. Шекспіра “Ромео і 
Джульєтта” в українській літературі / О. З. Олексин // 
Науковий вісник Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 
: “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник 
наукових праць. – Дрогобич, 2017. – 2017. – № 8. – Том 
2. – С. 12–15.
Член журі захисту наукових робіт учнів Малої 
академії наук у галузі «Англійська мова та 
література» (2016 р.; 2018 р.).
 
Член Наукового товариства ім. Шевченка з 17.04.2007 
р.

168922 Олексин Ольга 
Зеновіївна

Асистент 0 ОК 1.1.09 Теоретичні 
основи другої 
іноземної мови 
(лексикологія, 
лінгвокраїнознавство)

Доцент кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2001 р. 
Спеціальність – Англійська мова та література. 
Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та 
літератури. Диплом ВК № 17076614
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №041865, 
дата видачі 27.04.2017, Атестаційна колегія України, 
рішення від 27.04.2017, спеціальність (10.02.16) 
Перекладознавство.
Тема дисертації: «Особливості відтворення 
Шекспірової гри слів в українських перекладах».

Стаж науково-педагогічної роботи: 18 років.

Підвищення кваліфікації:
Стажування:
1. Національний університет «Львівська політехніка», 
кафедра прикладної лінгвістики, 2016 р. (20.04.2016-
20.05.2016). Довідка про проходження стажування № 
433, видана на підставі наказу від 18.04.2016 №1159-
3-10 від 26.05.2016. Тема стажування 
«Вдосконалення рівня викладання англійської мови 
як першої іноземної внаслідок поглиблення 
загальнонаукових знань».
 
Публікації останні 5 років: Олексин О. З. Особливості 
відтворення діалогічної гри слів у комедії В. Шекспіра 
“The Taming of the Shrew” українською мовою / О. З. 
Олексин // Наукові записки Національного 
університету “Острозька академія”. Серія 
“Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : 
Вид-во Національного університету “Острозька 
академія”, 2014. – Вип. 45. – С. 289–291.
Олексин О. З. Проблемы переводческой 
идентификации игры слов в произведениях У. 
Шекспира / О. З. Олексин // Актуальные вопросы 
переводоведения и практики перевода. 
Международный сборник научных статей. Выпуск 4. – 
Н. Новгород : Бюро переводов “Альба”, 2014. – С. 155–
163. 
Олексин О. Відтворення гри слів у мовленні 
персонажів в українських перекладах трагедії 
Вільяма Шекспіра “Romeo and Juliet” / О. Олексин // 
Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2014. – Вип. 
127 (Част. 2). – С. 269–275.
Олексин О. З. Шекспірова гра слів у перекладах П. 
Куліша: зіставлення рукописних та редагованих І. 
Франком текстів / О. З. Олексин // Молодий вчений. – 
2016. – № 4 (31). – С. 406–409.
Олексин О. З. Зіставлення основ Шекспірової гри слів 
в оригіналі та українських перекладах / О. З. Олексин 
// Science and Education a New Dimension. Philology, IV 
(20). – Budapest, 2016. – Issue 85. – P. 47–50.
Олексин О. З. Особливості відтворення Шекспірової 
гри слів в українських перекладах : автореф. дис. … 
канд. філол. наук : 10.02.16 “Перекладознавство” / О. 
З. Олексин ; Херсон. держ. ун-т. – Х., 2016. – 20 с.
Олексин О. Відтворення гри слів з історичної хроніки 
В. Шекспіра “Генріх IV” у перекладах Д. Паламарчука 
та Т. Осьмачки / О. Олексин // Південний архів. 
Філологічні науки : Збірник наукових праць. Випуск 
LXX. – Херсон : ХДУ, 2017. – С. 167–170.
Олексин О. З. Рецепція трагедії В. Шекспіра “Ромео і 
Джульєтта” в українській літературі / О. З. Олексин // 
Науковий вісник Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. Серія 
: “Філологічні науки” (мовознавство) : Збірник 
наукових праць. – Дрогобич, 2017. – 2017. – № 8. – Том 
2. – С. 12–15.
Член журі захисту наукових робіт учнів Малої 
академії наук у галузі «Англійська мова та 
література» (2016 р.; 2018 р.).
 
Член Наукового товариства ім. Шевченка з 17.04.2007 
р.

11477 Петращук 
Наталія 
Євгенівна

Доцент 0 ОК 1.1.05 Історія мови 
(німецької мови)

Доцент кафедри німецької філології Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Диплом А-ІІ №100491,
Львівський ордена Леніна державний університет 
імені Івана Франка,
1976 р.,
Спеціальність: романо-германські мови і література.
Кваліфікація: Філолог. Викладач німецької мови.
 
Кандидат філологічних наук (диплом кандидата наук 
ФЛ № 010855, виданий 23 грудня 1987 р.)
10.02.04 – германські мови;
 



Тема дисертації: «Форика як фактор 
текстотворення»;
 
Вчене звання: доцент (атестат доцента ДЦ № 033158, 
28.02.1991 р.), 
доцент кафедри німецької філології.

Стаж науково-педагогічної роботи: 32 роки.

Навчальний посібник з історії німецької мови(у 
співавторстві):
Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. Історія німецької 
мови: практичний курс.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 
/Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2003. – 279 с.
Стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:
 
Міжнародні сертифікати:
1. Міжнародний сертифікат про володіння німецькою 
мовою Goethe-Zertifikat C2 / ZOP;  
2.Сертифікати екзаменатора для іспитів GOETHE-
ZERTIFIKAT А1-В2 ( 2016-2020 р.)
3.Міжнародний сертифікат підвищення кваліфікації 
на платформі Goethe-Institut  «DaF Basiskompetenzen 
DLL 6» ( Мюнхен, 25.03.2019 до 02.06.2019);
4. Міжнародний сертифікат тутора комбінованого 
навчання на онлайн-платформі “DLL-Trainerschulung“ 
(Goethe-Institut в Україні,12.08.2019 - 06.09.2019); 
5.Міжнародний сертифікат тутора дистанційного 
навчання «Online tutorieren» (Мюнхен, 07.10.2019 – 
02.12.2019); 
Участь у міжнародних наукових проектах 1.Учасник 
міжнародного проекті Модернізація програми та 
змісту підготовки фахівців з німецької мови та 
літератури. Міжнародний проект у рамках 
партнерства Інституту германістики університету ім. 
Фрідріха-Александра м. Ерлянґен/Нюрнберґ та 
кафедр німецької філології і кафедри міжкультурної 
комунікації та перекладу Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (2010 р. – 2018)
 
2.Координатор проекту  імплементації у навчальний 
процес  програми підвищення кваліфікації  Goethe-
Institut «Вчимося навчати німецької» у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (Угода 
про кооперацію 2019-2022)
Наукове керівництво аспірантами:
Шаряк Оксана Миколаївна «Текстові словотвірні 
конструкції в сучасній німецькій пресі» диплом 
кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора 
філософії), ДК № 035352 на підставі рішення 
Атестаційної колегії від 12 травня 2016 р.
Микитюк Юлія Володимирівна «Комплімент як 
мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних 
драматичних творів XVIII-XX ст.)», диплом кандидата 
наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) 
ДК № 042942; на підставі рішення Атестаційної колегії 
від 26 червня 2017 р. 
Науково-дослідна робота:
1.Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти 
функціонування германських, романських та 
класичних мов (Номер державної реєстрації : 
0117U001394;  01.01.2017 – 31.12.2019) 
Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. Komplimentieräußerung 
als kommunikativer Diskurs. Богдан Максимчук, 
Наталія Петращук// Docendo discimus:ювілейний 
збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: 
збірник наукових праць/ упор. Богдан Максимчук, 
Алла Паславська, Тарас Пиц;Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка,  2018. – С. 265-279.
2.Дискурси і жанри іноземномовної професійної 
комунікації”(Номер державної реєстрації: 
0111U008010;  01.01.2017 – 31.12.2019)
Буйницька Т.О., Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. 
Deutschsprachiger Nachkriegsroman. Analytisches 
Lesen. Ein Studienbuch für Germanistikstudierende. 
Посібник для студентів-германістів/ Т.О.Буйницька 
,Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук. – Л.: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 320 с.
3.Сучасні лінгводидактичні орієнтири формування 
іншомовної комунікативної компетентності студентів 
вищих навчальних закладів(Номер державної 
реєстрації :0117U001392; 01.01.2017–31.12.2019)
Петращук Н. Є  (у співавторстві) Universitäre DaF-
Lehrerausbildung und wissenschaftlicher Nachwuchs in 
der Ukraine / Х. Ю.Дяків, Н. Є. Петращук // DaF-
Lehrerausbildung in Mittel- Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-
Knapp und Katalin Boócz-Barna. Iudicium Verlag GmbH 
München, 2016. – S. 352–358. 
 
Участь у наукових конференціях за останні 5 років:
1.“Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international“ 
(Івано-Франківськ, 2019)
2.“Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, 
завдання” (Львів, 2018)
3.“Region(en) von Mitteleuropa – historische, kulturelle. 
Sprachliche und literarische Vermittlungen” (Угорщина, 
Будапешт, 2017)
4.“Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine” 
(Чернівці, 2017)
20.“Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und 
Entwicklungen” (Львів, 2016)
5.Петращук Н.Є.Дискусія про навчальні програми в 
Україні / Н. Петращук Перший загальноукраїнський 
форум вчителів німецької мови: Професійні сфери 
німецької мови – німецька мова у школі та ВНЗ (25-
26.11.2016 р.). – Київ, 2016. – C. 68-69.
 
6.“Українська германістика в діалозі культур = 
Ukrainische Germanistik und Kulturdialog” (Львів, 2015)
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами:  3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17.

139876 Кравець Ярема Доцент 0 ОК 1.1.01 Історія Доцент кафедри світової літератури Львівського 



Іванович світової літератури національного університету імені Івана Франка.
Освіта:
Диплом спеціаліста з відзнакою 
С №316237 
Рішенням Державної екзаменаційної комісії 
Львівського ордена Леніна державного  університету 
імені Івана Франка від 23 червня 1966 р.
Спеціальність: французька мова та література
Кваліфікація: філолог, викладач французької мови та 
літератури
Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук
рік захисту – 1992,
Тема дисертації: “Творчість Еміля Верхарна в 
українській критиці і перекладах (порівняльно-
літературознавчий аналіз)”.
10.01.05 – Література країн Західної Європи, Америки 
та Австралії; 
10.01.03. – Українська література.

Диплом кандидата наук 
КН №000914,
виданий 16 вересня 1992 р.
спеціальність:   порівняльне літературознавство
Вчене звання:
доцент кафедри світової літератури
рік присвоєння – 1995 

Атестат доцента 
ДЦ АР №003159, 
Рішення Вченої ради ЛДУ від27 грудня 1995 р.

Стаж науково-педагогічної роботи: 36 років.

Літературознавець, критик, перекладач.
Дослідник світової літератури, українсько-
французькомовних літературних взаємин, української 
та французькомовної сорабістики.

1.Кравець Я.“Він був самодержцем у театральній 
імперії” // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови – 
Львів,2016. – Вип. 23. – С. 109-124.

2.Кравець Я. Французьке письменство у літературній 
критиці Івана Франка (окремі персоналії) // Вісн. Львів. 
ун-ту. Серія філологічна: Франкознавство – Львів, 
2015. –  Вип. 62. – С. 203-216.

3.Кравець Я.Чотири вергарнівські добірки поета 
Миколи Терещенка (1922, 1927, 1946, 1966) // Слово і 
час. – №2. – Національна академія наук України, 
Інститут літератури
імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 32-44.

4.Кравець Я. Сорабістична студія французької 
славістки Марі де Во Фаліпо “Зелена Венеція. 
Лужицькі Блота” (1927) // Проблеми 
слов’янознавства. Львів, ЛНУ, 2018. – Вип. 67. – С. 138-
145.

5.Кravets Y. La réalité, le rêve et le fantastique dans “La 
nuit de Polastri” d’Albert Ayguesparse // Султанівські 
читання. Зб. Статей. Вип. VІІІ, Івано-Франківськ, 
“Симфонія форте”, – 2019. – С. 102-116.

141746 Сенчук Ірина 
Анатоліївна

Доцент 0 ОК 1.1.01 Історія 
світової літератури

Доцент кафедри світової літератури, факультет 
іноземних мов, Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Освіта: 
Диплом спеціаліста з відзнакою
ЛК ВЕ № 000294
30 червня 1999 р.
Львівський державний університет імені Івана Франка
спеціальність:   англійська мова та література
кваліфікація:   філолог, викладач англійської мови та 
літератури

Науковий ступінь:
кандидат філологічних наук,
рік захисту – 2012,
тема дисертації: «Міфопоетика Вільяма Б. Єйтса»
10.01.04 – література зарубіжних країн
Диплом кандидата наук
ДК № 012179
1 березня 2013 р.
спеціальність:   література зарубіжних країн

Вчене звання:
доцент кафедри світової літератури,
рік присвоєння – 2014
Атестат доцента
12ДЦ № 040852
22 грудня 2014 р.
Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Показники наукової та професійної активності:
   2, 3, 6, 9, 16
2. Наявність наукових публікацій у наукових фахових 
виданнях України
 – 17 статей
3. Наявність виданого навчального посібника, 
монографії
1. Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса: 
монографія. – Львів, 2018. – 296 с. – 14,62 др.арк.
2. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої 
пол. ХХ століть: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс: навч. посібник. 
– Львів, 2011. – 416 с. – 24,4 др.арк.
3. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська 
література ХІХ століття: навч. посібник. – Львів, 2019. 
– 280 с. – 8 др.арк.

6. Проведення навчальних занять iноземною мовою
 – курс «Національна (англійська) література»
   (104 ауд. год.)

9. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 
на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт
ІІІ Всеукраїнський конкурс наукових шекспірознавчих 
досліджень.
Бандровський Г. О. – І місце.
Тема «Віртуальний Шекспір» (2013 р.).



16. Керівництво студентом, який зайняв призове 
місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт
Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських 
дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія 
Кейса МОН України.
Мних Ю. В., тема «Природа конфлікту в трагікомедії 
Вільяма Шекспіра «Зимова казка»», 2019;
Мурдза Ю. А., тема «Образ блазня в трагедії Вільяма 
Шекспіра «Король Лір»», 2019.

1. Сенчук І. Міф у художній системі модернізму // 
Сенчук І. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса: 
монографія. – Львів, 2018. – С. 46-53.
2. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої 
пол. ХХ століть: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс: навч. посібник. 
– Львів, 2011. – 416 с.
3. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська 
література останньої третини ХІХ століття // 
Англійська література ХІХ століття: навч. посібник. – 
Львів, 2019. – С. 30-40, 166-184, 249-255.
Сенчук І. Мультикультурний контекст сучасної 
британської літератури // Тези звітної наук. 
конференції професорсько-виклад. складу фак-ту 
іноз. мов ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2015. – С. 75–76.

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 ОК1.12 Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

Доцент кафедра безпеки життєдіяльності
Львівського національного університету імені Івана 
Франка

Освіта:
Диплом 
ВЕ 004026 від 27.06.1997 р.
Львівський державний університет імені Івана 
Франка,
Спеціальність: Хімія, Кваліфікація:  Хімік. Викладач.

Кандидат хімічних наук,
наукова спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія,
Тема дисертації: Взаємодія компонентів в системах 
Sr-{Ni,Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи 
діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні 
властивості сполук).
доцент кафедри безпеки життєдіяльності, 
(Диплом кандидата хімічних наук ДК № 055443 від 
18.11.2009 р. ВАК України). 
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
(Атестат доцента 12ДЦ № 030839 від 17.05.2012 р., 
рішення МОН  України від 17.05.2012 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи: 17 років.

Петришин Р.С. Методичні рекомендації щодо 
самостійного вивчення дисципліни Безпека 
життєдіяльності» студентами хімічного факультету 
денної форми навчання зі спеціальності 102 – Хімія / 
Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, А.В. 
Зелінський, З.М. Яремко // Львів.: Видавництво ЛНУ, 
2019. – 52 с.
Галаджун Я.В. Методичні рекомендації щодо 
самостійного вивчення дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» студентами денної форми навчання 
із галузі знань 08 Право / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, 
Р.С. Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 55 с.
Муць І.Р. Методичні рекомендації щодо самостійного 
вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
студентами економічного факультету денної форми 
навчання зі спеціальностей 051 Економіка та 073 
Менеджмент / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. 
Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 48 с.
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом 
неорганічної та аналітичної хімії Вестфальського 
університету (м. Мюнстер, Німеччина) на тему 
«Синтез, кристалічна структура і деякі фізичні 
властивості нових індидів лужноземельних та 
рідкісноземельних металів» (наказ ректора ЛНУ 
№2355 від 24.06.2019, сертифікат про фінансову 
підтримку міжнародного наукового проекту 
стипендією Німецької академічної служби обміну 
DAAD).
Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної 
життєдіяльності / З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // 
Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47.

80002 Муць Ігор 
Романович

Доцент 0 ОК1.11 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист та 
сестринська справа)

Доцент кафедра безпеки життєдіяльності
Львівського національного університету імені Івана 
Франка

Освіта:
Диплом 
ВЕ 004026 від 27.06.1997 р.
Львівський державний університет імені Івана 
Франка,
Спеціальність: Хімія, Кваліфікація:  Хімік. Викладач.

Кандидат хімічних наук,
наукова спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія,
Тема дисертації: Взаємодія компонентів в системах 
Sr-{Ni,Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи 
діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні 
властивості сполук).
доцент кафедри безпеки життєдіяльності, 
(Диплом кандидата хімічних наук ДК № 055443 від 
18.11.2009 р. ВАК України). 
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
(Атестат доцента 12ДЦ № 030839 від 17.05.2012 р., 
рішення МОН  України від 17.05.2012 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи: 17 років.

Петришин Р.С. Методичні рекомендації щодо 
самостійного вивчення дисципліни Безпека 
життєдіяльності» студентами хімічного факультету 
денної форми навчання зі спеціальності 102 – Хімія / 
Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, А.В. 
Зелінський, З.М. Яремко // Львів.: Видавництво ЛНУ, 
2019. – 52 с.
Галаджун Я.В. Методичні рекомендації щодо 
самостійного вивчення дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» студентами денної форми навчання 



із галузі знань 08 Право / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, 
Р.С. Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 55 с.
Муць І.Р. Методичні рекомендації щодо самостійного 
вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
студентами економічного факультету денної форми 
навчання зі спеціальностей 051 Економіка та 073 
Менеджмент / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. 
Петришин, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 2019. – 48 с.
Міжнародний науковий проект спільно з Інститутом 
неорганічної та аналітичної хімії Вестфальського 
університету (м. Мюнстер, Німеччина) на тему 
«Синтез, кристалічна структура і деякі фізичні 
властивості нових індидів лужноземельних та 
рідкісноземельних металів» (наказ ректора ЛНУ 
№2355 від 24.06.2019, сертифікат про фінансову 
підтримку міжнародного наукового проекту 
стипендією Німецької академічної служби обміну 
DAAD).
Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної 
життєдіяльності / З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // 
Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47.

151829 Заячківська 
Надія 
Михайлівна

Доцент 0 ОК1.09 Педагогіка Доцент кафедри загальної  педагогіки та педагогіки 
вищої школи Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1981, спеціальність: слов’янські мови та 
література, кваліфікація: філолог. Викладач 
польської, української мов і літератури  

Кандидат педагогічних наук, 1995р., спеціальність 
13.00.04 – професійна педагогіка, тема кандидатської 
дисертації «Формування моральної культури учнів 
профтехучилищ на народних традиціях».
Доцент кафедри педагогіки Львівського 
Національного Університету  імені Івана Франка
Стаж науково-педагогічної роботи: 21 рік.

Стажування:
Український католицький університет, кафедра 
загальної та соціальної педагогіки, 10 лютого-10 
травня 2014 року, довідка № 102/1-14 видана 
12.05.2014 р.
Підвищення кваліфікації:
Свідоцтво № 01467243/02649-20 про закінчення 
курсів «Цифрові компетенції в освіті» (27.01-07.02 
2020 р.)
Загальна кількість публікацій – 86, з них: 2 колективні 
монографії, 1 стаття в журналі наукометричної бази 
Web of Science.

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України:
1.Заячківська Н., Лозинська Н., Беркита К. 
Формування особистості молодого педагога в аспекті 
адаптації до навчально-виховного середовища Вісник 
Львівського університету. Серія педагогічна. – Випуск 
25. Ч. 4., 2009 – С. 222-229.
2.Заячківська Н. М., Біляковська О. О. Інноваційна 
активність як компетенція сучасного педагога /  О. О. 
Біляковська, Н. М. Заячківська // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна. – Випуск 27. Львів, 
2011. – С. 25 – 30.
3. Nadia Zajaczkiwska. Miejsce przedmiotów 
fakultatywnych w systemie dyscyplin pedagogicznych 
uniwersytetu klasycznego // Rocznik polsko-ukraiński. T. 
XVI; Pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Dmitra Herciuka. 
Częstochowa-Lwów, 2014. – S. 123-131. / Index 
Copernicus.
4.Nadia Zajaczkiwska. Міжкультурна освіта як виклик 
для сучасної освіти України // Rocznik polsko-ukraiński. 
T. XVII / Pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Dmitra 
Herciuka.   Częstochowa-Lwów, 2015. – S. 293-305. / 
Index Copernicus.

5.Надія Заячківська, Ірина Турчин. Формування 
науково-педагогічного світогляду Пауло Фрейре /  
Н.М. Заячківська, І.М. Турчин // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна. – Випуск 30. Львів. 
2016. – С. 232-240.

 Nadiya Zayachkivska. Andrey Sheptytsky – an Educator 
and a Caretacer of the Ukrainian Youth // Czech-polish 
historical and pedagogical journal. Journal of the Faculty 
of Education of Masaryk University Brno. Volume 
8/2016/1. P. 99-108.
Web of Science

Наявність виданого підручника чи навчального 
посібника або монографії Zayachkivska N. The role of 
Sofia Rusova’s pedagogical ideas in the Ukraine’s 
integration with Europe // The old and thinking about 
Education : Studia i monografie // Колективна 
монографія [Editors: Ryszard Kucha and  Sławomir 
Cudak], Lodz : Wyd-wo Społecznej Academii Nauk. – 
2013. – № 42. – P. 403 – 433.

Zayachkivska N., Turchyn I. Political and Pedagogical 
Activity of Paolo Freire (1921-1997) // Educationalists 
versus Politicians – Who Should Integrate Europe for 
Wellbeing of all Inhabitants/editors // Колективна 
монографія / red. Ryszard Kucha, Henryk Cudak. Łodź: 
Spoleczna Akademia Nauk, Studia i Monografia №73. 
Łodź – Warshawa, 2017. – S. 249-269.

Участь у конференціях: 2015 – 3,, 2016- 3, 2017 – 1, 
2018 – 3, 2019 - 4.
Керівництво дисертаційним дослідженням Турчин 
Ірини Михайлівни „Освітня діяльність  та педагогічні 
погляди Пауло Фрейре”, поданим на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 – „загальна педагогіка та 
історія педагогіки”. Дисертаційна робота захищена 
18.12.2018 р.
Підготувала до олімпіади з педагогіки студентку 
філологічного факультету Бекіш Марію (Друге місце 



на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної 
дисципліни «Педагогіка», 2016 р.)
Співредактор збірника наукових праць „Rozwój 
polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na 
przestrzeni XIX-XXI wieku” (Польща). 

Дійсний член Всеукраїнського педагогічного 
товариства імені Григорія Ващенка.
 Член журі обласного конкурсу юних літераторів при 
Львівській обласній Малій академії наук.
Член журі конкурсу «Золоте крило» для учнів 
закладів професійно-технічної освіти.

339592 Мацевко-
Бекерська 
Лідія 
Василівна

Доктор 
філологічних 
наук, 
професор

0 ОК1.08 Вступ до 
літературознавства

Професор, завідувач кафедри світової літератури.

Освіта:
Диплом
Спеціальність:
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім. І. Франка, 
(1992,  філолог, викладач російської мови та 
літератури; 1993, учитель української мови та 
літератури)
Доктор філологічних наук, 10.01.01 – українська 
література, 10.01.06 – теорія літератури, «Наративні 
стратегії української малої прози кінця ХІХ – початку 
ХХ століть», професор кафедри світової літератури

Стаж науково-педагогічної роботи: 30 років.

Монографія (1):
Мацевко-Бекерська Л.В. Українська мала проза кінця 
ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології. – 
Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.
1. Matsevko-Bekerska, L. (2019). The text – the reader – 
the literary writing: a cognitive and narratological 
paradigm. Scientific Journal of Polonia University, 34(3), 
36-46. https://doi.org/10.23856/3404
Мацевко-Бекерська Л.В. Пригода як наративний 
центр у творах Марка Леві / Лідія Мацевко-Бекерська 
Л.В. // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За 
ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. – Тернопіль : ТНПУ, 
2015. – Вип. 45. – С. 238-254.
Мацевко-Бекерська Л. В. Діалог інтенцій як формат 
репрезентації художнього світу / Лідія Мацевко-
Бекерська // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. 
: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 21. – Т.ІІ 
(191). – С.294–302.
Мацевко-Бекерська Л.В. Наратив спокутування у 
прозі Юстейна Ґордера / Лідія Мацевко-Бекерська 
Л.В. // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 
Випуск 76. – Харків, 2017. – С.235-240.
Мацевко-Бекерська Л.В. Поетологічні аспекти 
художнього дискурсу в наратологічній перспективі / 
Лідія Мацевко-Бекерська // МОВА І КУЛЬТУРА 
(Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра 
Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т.І (186). – С.54–60.
Мацевко-Бекерська Л.В. Точка зору як засіб 
моделювання наративу / Лідія Мацевко-Бекерська // 
Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал / 
[редкол. : І.П.Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 8. – 
С. 209–213.
Мацевко-Бекерська Л.В. Екзистенційні максими як 
домінанта художнього стилю Андрія Содомори  / 
Лідія Мацевко-Бекерська // Сучасні проблеми 
мовознавства та літературознавства. – Ужгород: 
Видавництво Ужгородського університету, 2018. – С. 
203–207.
Інститут Івана Франка НАН України (04.03 – 29.04. 
2019).  Наказ № 905 від 13.03.2019. Довідка, видана 
Інститутом імені Івана Франка НАН України (№37 від 
02.05.2019). Звіт про підвищення кваліфікації (затв. 
на засіданні каф. світової літератури, протокол № 9 
від 13.05.2019)

33214 Гонтарук 
Лариса 
Володимирівна

Доцент 0 ОК1.07 Вступ до 
мовознавства

Доцент кафедри загального мовознавства
Львівського національного університету імені Івана 
Франка

Освіта: 
Диплом ВК №775110,
Львівський національний університет ім. І. Франка, 
1990 
Спеціальність: українська мова і література 
Кваліфікація: філолог, викладач української мови та 
літератури. 

Кандидат філологічних наук, диплом ДК 049831, 
Вища атестаційна комісія України, рішення №25-06/9 
ід 08.10.2008, спеціальність (7.02030301) 

Тема дисертації:
«Семантична структура запозичень як джерело 
історико лексикологічних досліджень (у контексті 
творів Д.Наливайка та пам’яток XI – першої половини 
XVII ст.)»

Стаж науково-педагогічної роботи: 24 роки.

Гонтарук Л.В. Науково-методичні рекомендації до 
«Вступу до мовознавства». Львів: Вид-во Пасс, 2015. 
30 с.
Гонтарук Л.В. Вплив церковнословянської мови на 
українську літературну мову XVI – першої половини 
XVII ст.: семантичний аспект (на матеріалі творів Д. 
Наливайка) // Проблеми слов’янознавства. – Львів: Ін-
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практики : зб. ст. і тез за результатами наук. конф. 
«Політичні партії і вибори : українські та світові 
практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 
жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, 
Віталій Литвин. – Простір-М, 2018. – Вип.2. – С. 277-
288 – 0,75 д.а.

63296 Васьків Андрій 
Юліанович

Доцент 0 ОК1.03 Історія 
української культури

Доцент кафедри теорії та історії культури.

Освіта:
Диплом
Спеціальність:
Кваліфікація:
Львівський державний університет ім. І. Франка, 
1992, історик, викладач історії
Кандидат історичних наук, 09.00.11 –релігієзнавство, 
«Греко-католицька церква в духовному житті 
українців Східної Галичини (1919-1939 рр.)»

Стаж науково-педагогічної роботи: 28 років.

Дисертація на тему
«Греко-католицька церква в духовному житті 
українців Східної Галичини (1919-1939 рр.)»

Інститут народознавства НАН України:підвищення 
кваліфікації (8.04. – 8.05. 2019
Звіт про підвищення кваліфікації (затв. на засіданні 
кафедри теорії та історії культури, протокол №10 від 



21.05.2019)

Васьків А. Екуменізм як методологічне підґрунтя 
православно-католицьких відносин в незалежній 
Україні // Quo vadis humanitas? Ksęga Jubileuszowa 
dedukowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, Z okazji 65 
rocznicy urodzin. – Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa – 
Lwów – Kijów, 2017. –С.33-40. (у співавт.)
Українська греко-католицька церква// 
Релігієзнавство: навч. посібник / Наук. редактор Д.В. 
Брильов. – К. «Дух і літера», 2015. –С.247-265. (у 
співавт.) (під грифом МОНу) (1,5 д.а).

70140 Мрака Ігор 
Богданович

Доцент 0 ОК1.02 Історія 
України

Доцент кафедри історичного краєзнавства.

Освіта: 
Диплом
КН №90063,
Львівський 
національний 
університет імені Івана                                   Франка, 
2000.
Спеціальність: Всесвітня історія
Кваліфікація: Історик. Викладач

кандидат історичних наук, 
диплом ДК № 032577, 2005р.
Тема дисертації: «Проблема кордонів Польщі у 
зовнішній політиці Великобританії у роки Другої 
світової війни (1939-1945)»
доцент,
Диплом:12ДЦ № 032101, 2012р.

Стаж науково-педагогічної роботи: 16 років.

Дисертація на тему
«Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці 
Великобританії у роки Другої світової війни (1939-
1945)»
 
Червона армія очима львів’ян восени 1939 р. // 
Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 99–
113.
“Свої” чи “чужі”: українці у війську міжвоєнної Польщі 
// Вісник Львівського університету. Серія історична. – 
2016. – Вип. 52. – С.119–138.
Громадяни УРСР про пакт Молотова-Ріббентропа та 
«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну у 
вересні 1939 р. (за матеріалами ГДА СБУ) // Наукові 
зошити історичного факультету Львівського 
університету. 2017. Вип. 18. С. 30–45.
На службі в ІІ Речіпосполитої: українці в оцінках 
польських офіцерів // Наукові зошити історичного 
факультету Львівського університету. 2018-2019. 
Вип. 19–20. Ювілейний збірник на пошану Степана 
Качараби. С. 353–373
Дезертирство військовослужбовців польської армії до 
радянської України (1922–1939) // Вісник Львівського 
університету. Серія історична. Спеціальний випуск: 
На пошану професора Романа Шуста. – Львів, 2019. – 
С. 604–618.

348033 Денис Ольга 
Володимирівна

Асистент 
кафедри 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладу

0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, 2013 р. 
Спеціальність – Філологія.
Кваліфікація – магістр філології, вчитель німецької 
мови. Диплом ВК №45676702.

Стаж науково-педагогічної роботи: 2 роки.

Підвищення кваліфікації:
Стажування:
1.DAAD-Fachkurs “Sozialwissenschaften” Сумський 
державний університет (21.11.2018-25.11.2018). 
2. Стипендія Фонду імені Ганса Зайделя, Університет 
м. Регенсбург, Німеччина (01.01.2019-28.02.2019).
3. DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут (14.01.2019- 
24.03.2019). 4. Онлайн-курс редагування і стилістики, 
Літосвіта (19.11.2019-19.12.2019)

Участь у семінарах: 
1.“Interkulturelles Training im DAF-Unterricht” Гете-
Інститут, Львів, 4-5. 12. 2017 
2. “Einsatzmöglichkeiten mobiler  Geräte - innovative 
Ansätze im DAF-Unterricht” Гете-Інститут, Львів, 12. 12. 
2017.
3. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, 20.10.2018.
4.“Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Публікації:
 Авторка 2 тез доповідей, зокрема:
1. Denys O. Landschaftsmotive in den Werken von 
Annette von Droste-Hülshoff und Lesja Ukrainka / Denys 
Olga // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, 
завдання : Матеріали ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). – Львів : ПАІС, 2018. – С. 47–48. 2. Денис О. 
Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої 
компетентності в процесі вивчення іноземних мов / О. 
В. Денис, І. С. Микитка // Тези звітної наукової 
конференції факультету іноземних мов Львівського 
національного університету імені Івана Франка за 
2017 рік (22–23 лютого 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко 
Л. М. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 55–56.
Участь у конференціях:
1. XXVI Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів, Львівський 
національний університет ім. Івана Франка (28-
28.09.2018 р).
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 6, 
16, 17.



147259 Паламар 
Наталія 
Ігорівна

Асистент 0 ВД 2.1.16 Основи 
теорії мовної
комунікації

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –Німецька мова та література
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької 
та української мов та літератури. Диплом ВК № 
32912985.

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №022233, 
дата видачі 26.06.2014, спеціальність Порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.
Тема дисертації: «Стратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Термін стажування: 
22.10.2018 – 22.11.2018. Наказ № 4183 від 25.10.2018 
р.,
Cтажування: DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут, 
з 14.01.2019 по 22.03.2019.

Участь в семінарах: 
1. “Можливості залучення мобільних технологій у 
процес вивчення німецької мови як іноземної” Гете-
Інститут, Львів, 17.11.2017.
2. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, з 19.01.2018 по 20.10.2018.
3. “Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Участь у перекладацькому проекті кафедри:  «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer».

1.Andruchowytsch, Jurij. Das Geheimnis. Anstatt eines 
Romans / Jurij Andruchowytsch : aus dem Ukrainischen 
von Natalja Palamar // Lwiw. Literarischer Reiseführer / 
Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 100–101.
2.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 68.
3.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 136–137.
4.Lemko, Ilko. Lwiw. Stadt der Liebe / Ilko Lemko : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 150–151.

Авторка 13 статей,  10 тез доповідей, 4 художніх 
перекладів.
 
1.Паламар Н. Стилістичні особливості похвальних 
промов в німецькій та українській мовах / Н. Паламар 
// Іноземна філологія. - Вип. 127. – Львів, 2014. – С. 67 
– 73.
2. Паламар Н. Місце мовленнєвого акту похвала 
серед оцінних мовленнєвих актів / Н. Паламар // 
Іноземна філологія. – Вип. 128. – Львів, 2015. – С. 3 – 9.
3.Паламар Н. Гендерні особливості висловлювань 
похвали / Н. Паламар // Іноземна філологія. – Вип. 129. 
– Львів, 2016. – С. 167 – 173.
4.Паламар Н. Невербальні засоби вираження 
мовленнєвого акту похвала / Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 238 – 243.
5.Паламар Н. Лексико-семантичний-аспект 
мовленнєвого акту похвала/ Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 238 – 243.
6.Паламар Н. І. Вступ похвальної промови як частина 
її структурно-композиційної побудови / Н. І. Паламар 
// Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 16 
(1). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253–
258.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ).

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2017 – 2020 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17

1385 Галас Анна 
Сергіївна

Асистент 0 ОК 1.1.13 Друга 
іноземна мова

Асистент кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

Освіта:



Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2002 р., Спеціальність –переклад.
Кваліфікація – філолог, перекладач, викладач 
англійської мови.
Диплом № 21247164

Стаж науково-педагогічної роботи: 16 років.

Підвищення кваліфікації:
 
Сертифікати:
Підвищення кваліфікації:
Oxford University (UK),
St Hilda’s College, Faculty of English Language and 
Literature
2004-2005
OSI/Chevening Scholarship
Certificate of Completion
 
 
Публікації: 
1.Галас А.С. Соціальна зумовленість розвитку 
перекладацьких стратегій / А.С. Галас // Мова і 
суспільство (збірник наукових статей). – Львівський 
національний університет імені Івана Франка. – 2010. 
– Випуск 1. – С. 189-198.
2.Галас А.С. До проблеми перекладу 
інтертекстуальних елементів у драмі. / А.С. Галас // 
Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). 
– 2011. – Випуск 95 (1). – С.489 – 495
3.Галас А.С. Відтворення особливостей драматичного 
діалогу у перекладі. / А.С. Галас // Науковий вісник 
Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 
2011. – № 6 (Частина 1). – С.142-147
4.Галас А.С. Роль категорії ввічливості у перекладі 
драми. / А.С. Галас // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий 
журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 
Вип. 14. – Т. II (148). – С.366-372.
5.Галас А.С. Відтворення функцій гри слів у перекладі 
драми. / А.С. Галас // Вісник Житомирського 
державного університету. – 2011. - Випуск 58. 
Філологічні науки. – С.100-104. 
6.Галас А.С. Антропонімний простір сучасної 
англомовної драматургії як проблема перекладу. / 
А.С. Галас // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Лінгвістика». – 
2011. – Випуск 14. – С.191-196. 
7.Галас А.С. Відтворення гендерно зумовленої 
комунікативної поведінки у перекладі. / А.С.Галас. // 
Мова і суспільство (збірник наукових статей). – 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – 2012. - Випуск 3. – С. 282–288.
8.Галас А.С. Можливості застосування трансакційного 
аналізу у перекладі сучасної драматургії. / А.С. Галас 
// Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). 
– 2012. – Випуск 104 (1). – С.236-241.
9.Halas A.S. Interpersonal Rhetoric of Dramatic Dialogues 
in Translation Context. / A.S.Halas // Наукові записки 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. Серія: 
Філологічні науки (Мовознавство). – 2013. – Випуск 
116 (1). – С.269-274.
10.Галас А.С. Вплив двомовності на функціонування 
перекладних текстів у сучасному українському 
театрі. / А.Галас // Мова і суспільство (збірник 
наукових статей). – Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – 2013. - Випуск 4. – 
С.158-167.
11.Галас А.С. Ідіоматичність мовлення персонажів 
сучасної драматургії як проблема англо-українського 
перекладу. / А.С. Галас // Іноземна філологія. – 2014. – 
Випуск 127 (частина 2). – С.276-284.
12.Галас А. Гібридна ідентичність у художньому 
дискурсі: труднощі перекладу. / А.С. Галас // Мова і 
суспільство (збірник наукових статей). – Львівський 
національний університет імені Івана Франка. – 2015. 
– Випуск 6. – С. 77-88. 
13.Галас А. Білінгвізм та формування культурного 
простору сучасної України. / А.Галас // V Internationale 
virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – 
Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. - 
Verlag Otto Sagner. - Munchen – Berlin – Leipzig – 
Washington, D.C., 2015. –  c.454-465.
14.Галас А. С. Семіотика й критика перекладу драми: 
точки дотику та впливу / А. С. Галас // Науковий 
вісник Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні 
науки (мовознавство). - 2016. - № 5(1). - С. 64-68.
15.Галас А.С. Еволюція теоретичних засад критики 
перекладу: систематизація моделей аналізу. / А.С. 
Галас // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К.: 
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I. 
– С.392-399.

147259 Паламар 
Наталія 
Ігорівна

Асистент 0 ВД 2.1.08 Основи 
письмового
перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –Німецька мова та література
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької 
та української мов та літератури. Диплом ВК № 
32912985.

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №022233, 
дата видачі 26.06.2014, спеціальність Порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.
Тема дисертації: «Стратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу



Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Термін стажування: 
22.10.2018 – 22.11.2018. Наказ № 4183 від 25.10.2018 
р.,
Cтажування: DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут, 
з 14.01.2019 по 22.03.2019.

Участь в семінарах: 
1. “Можливості залучення мобільних технологій у 
процес вивчення німецької мови як іноземної” Гете-
Інститут, Львів, 17.11.2017.
2. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, з 19.01.2018 по 20.10.2018.
3. “Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Участь у перекладацькому проекті кафедри:  «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer».

1.Andruchowytsch, Jurij. Das Geheimnis. Anstatt eines 
Romans / Jurij Andruchowytsch : aus dem Ukrainischen 
von Natalja Palamar // Lwiw. Literarischer Reiseführer / 
Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 100–101.
2.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 68.
3.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 136–137.
4.Lemko, Ilko. Lwiw. Stadt der Liebe / Ilko Lemko : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 150–151.

Авторка 13 статей,  10 тез доповідей, 4 художніх 
перекладів.
 
1.Паламар Н. Стилістичні особливості похвальних 
промов в німецькій та українській мовах / Н. Паламар 
// Іноземна філологія. - Вип. 127. – Львів, 2014. – С. 67 
– 73.
2. Паламар Н. Місце мовленнєвого акту похвала 
серед оцінних мовленнєвих актів / Н. Паламар // 
Іноземна філологія. – Вип. 128. – Львів, 2015. – С. 3 – 9.
3.Паламар Н. Гендерні особливості висловлювань 
похвали / Н. Паламар // Іноземна філологія. – Вип. 129. 
– Львів, 2016. – С. 167 – 173.
4.Паламар Н. Невербальні засоби вираження 
мовленнєвого акту похвала / Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 238 – 243.
5.Паламар Н. Лексико-семантичний-аспект 
мовленнєвого акту похвала/ Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 238 – 243.
6.Паламар Н. І. Вступ похвальної промови як частина 
її структурно-композиційної побудови / Н. І. Паламар 
// Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 16 
(1). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253–
258.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ).

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2017 – 2020 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17

106023 Ляшенко 
Тетяна 
Степанівна

Доцент 0 ВД 2.1.07 Стилістичні 
аспекти
перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ № 833758
 
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 026777, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №2/56-Д від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №026359, 
дата видачі 10.11.2004, Вища атестаційна комісія 
України, рішення №17-06/10 від 10.11.2004, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)».



Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Науково-дослідна робота: 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Культурологічна модель художнього перекладу (на 
матеріалі перекладів німецькомовних художніх 
текстів ХХ-ХХІ століть)».

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: 
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016), 
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017), 
3. “Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020).

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Тема: Вивчення перспективного методичного досвіду, 
застосування новітніх освітніх та інформаційних 
технологій у викладанні нім. мови як першої 
іноземної та перекладу.
Термін стажування: 
20.04.2015 – 20.05.2015. Наказ № 936 від 31.03.2015 
р.,
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll 
lehren? (Чернівці, 2015). 2. Prüferschulung A2/Fit 2 
(neu) (Львів, 2016). 3. Erfolgreich unterrichten mit 
Menschen und Sicher! (Львів, 2017). 4. Ausbildung für 
ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro (Львів 2018). 5. 
Prüferschulung B2. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Ëüâ³â 2018). 6. Spracherwerb bei Jugendlichen von 12-
16 Jahren. Ernst Klett Sprachen GmbH, SLZ Lwiw (Ëüâ³â 
2019). 7. AUFGABEN UND ÜBUNGEN: Produktive 
Fertigkeiten fördern. Grünes Fortbildungsportfolio. 
Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 8. 
LERNERAKTIVIERUNG 1: Sprechen. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 9. MDS2.5 Methodik/Didaktik für den 
Unterricht mit Jugendlichen. München (Мюнхен 2019). 
10. Methodisch-didaktische Einführung in die 
Unterrichtsmateriaiien DaF. Hueber DaF-Zentrum 
(Мюнхен 2019). 11. LERNERAKTIVIERUNG 2: 
Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 12. LERNERAKTIVIERUNG 3: Arbeits- und 
Sozialformen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-
Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 13. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht». Доповідь на тему 
«Wertevermittlung bei der Textanalyse im DaF-
Unterricht» (11–12 грудня 2018 р.). 14. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren». Доповідь на 
тему: «Didaktisierung von politischen Reden im 
Translationsunterricht» (13–15 листопада 2019); 15. 
MDS2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit 
Jugendlichen. München (Мюнхен 2019); 16. Methodisch-
didaktische Einführung in die Unterrichtsmateriaiien DaF. 
Hueber DaF-Zentrum (Мюнхен 2019).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007); 2. сертифікат 
екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
(30.10.2018); 3. сертифікат екзаменатора для іспитів 
GOETHE-ZERTIFIKAT A1/B1 (01.01.2018); 4. сертифікат 
екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).
 
Участь у 5 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer», 
«Schwester, leg die Flügel an!».

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 2 навчальних посібників, понад 60 статей і 
тез доповідей, зокрема:
1. Ляшенко Т. Метафора як перекладознавча 
проблема / Т. Ляшенко // NON PROGREDI EST REGREDI: 
збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, 
доктора філологічних наук, професора : Уклали 
Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – C 168-176. 2. Ляшенко 
Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на 
лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання 
“Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117-122. (вийшло 
друком 2015) 3. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз 
тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота 
«Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові 
записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 
349-355. 4. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire 
in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana 
Liashenko // Docendo  discimus: ювілейний збірник на 
пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник 
наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла 
Паславська, Тарас Пиц ; Львівський на ціональний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – С. 255–264. 5. Liashenko Т. 
Erschließung und Transfer kulturspezifischer 
Bedeutungen am Beispiel der deutschen Übersetzung 
einer ukrainischen volkstümlichen Erzählung / Tetiana 
Liashenko // Übersetzen – Vermitteln – Repräsentieren : 
Tagungsakten der Tagung der Gesellschaft für 
interkulturelle Germanistik (25.–28. September 2019). – 
Germersheim, 2019. – S. 48.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 5 Міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 



жовтня 2015 р.). Доповідь на тему «Zum Begriff der 
Mannigfaltigkeit der Übersetzungen von literarischen 
Texten». 2. XХІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція Асоціації українських германістів (4–6 
жовтня 2016 р.). Доповідь на тему 
«Übersetzungsrelevante Textanalyse am Beispiel von 
Roths „Lemberg, die Stadt“». 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 
Доповідь на тему «Heinrich Heines politische Satire in 
der Übersetzung von Mykola Lukasch». 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). Доповідь на тему «Literarischer Text als kulturelles 
Objekt». 5. Міжнародна науковій-практична 
конференція Спілки міжкультурної германістики (GIG 
2019): «Переклад - Посередництво - Представництво» 
(25–28 вересня 2019 р., Ґермерсгайм, Німеччина). 
Доповідь на тему «Erschließung und Transfer 
kulturspezifischer Bedeutungen am Beispiel der 
deutschen Übersetzung einer ukrainischen 
volkstümlichen Erzählung».
 
Навчальні посібники:
1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької 
мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. 
Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2010. – 112 с. 2. Німецька мова. Посібник для 
самостійної роботи над читанням : навчальний 
посібник для студентів / [уклад. : Л. П. Віталіш, Н. В. 
Димчевська, О. В. Кондзьолка, Т. С. Ляшенко та ін.]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 
– 148 с.

Робота у складі журі  1. Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності «Переклад. Німецька мова» (2015-
2020).
2. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
(спеціальність «Переклад») (2016-2019).
3. ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році.

Членство: Вчена рада факультету, Методична рада 
факультету, Асоціація українських германістів.
З 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні).

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17

106023 Ляшенко 
Тетяна 
Степанівна

Доцент 0 ОК 1.1.06 Теорія 
перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ № 833758
 
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 026777, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №2/56-Д від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №026359, 
дата видачі 10.11.2004, Вища атестаційна комісія 
України, рішення №17-06/10 від 10.11.2004, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Науково-дослідна робота: 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Культурологічна модель художнього перекладу (на 
матеріалі перекладів німецькомовних художніх 
текстів ХХ-ХХІ століть)».

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: 
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016), 
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017), 
3. “Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020).

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Тема: Вивчення перспективного методичного досвіду, 
застосування новітніх освітніх та інформаційних 
технологій у викладанні нім. мови як першої 
іноземної та перекладу.
Термін стажування: 
20.04.2015 – 20.05.2015. Наказ № 936 від 31.03.2015 
р.,
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll 
lehren? (Чернівці, 2015). 2. Prüferschulung A2/Fit 2 
(neu) (Львів, 2016). 3. Erfolgreich unterrichten mit 
Menschen und Sicher! (Львів, 2017). 4. Ausbildung für 
ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro (Львів 2018). 5. 
Prüferschulung B2. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Ëüâ³â 2018). 6. Spracherwerb bei Jugendlichen von 12-
16 Jahren. Ernst Klett Sprachen GmbH, SLZ Lwiw (Ëüâ³â 
2019). 7. AUFGABEN UND ÜBUNGEN: Produktive 
Fertigkeiten fördern. Grünes Fortbildungsportfolio. 
Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 8. 
LERNERAKTIVIERUNG 1: Sprechen. Grünes 



Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 9. MDS2.5 Methodik/Didaktik für den 
Unterricht mit Jugendlichen. München (Мюнхен 2019). 
10. Methodisch-didaktische Einführung in die 
Unterrichtsmateriaiien DaF. Hueber DaF-Zentrum 
(Мюнхен 2019). 11. LERNERAKTIVIERUNG 2: 
Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 12. LERNERAKTIVIERUNG 3: Arbeits- und 
Sozialformen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-
Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 13. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht». Доповідь на тему 
«Wertevermittlung bei der Textanalyse im DaF-
Unterricht» (11–12 грудня 2018 р.). 14. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren». Доповідь на 
тему: «Didaktisierung von politischen Reden im 
Translationsunterricht» (13–15 листопада 2019); 15. 
MDS2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit 
Jugendlichen. München (Мюнхен 2019); 16. Methodisch-
didaktische Einführung in die Unterrichtsmateriaiien DaF. 
Hueber DaF-Zentrum (Мюнхен 2019).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007); 2. сертифікат 
екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
(30.10.2018); 3. сертифікат екзаменатора для іспитів 
GOETHE-ZERTIFIKAT A1/B1 (01.01.2018); 4. сертифікат 
екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).
 
Участь у 5 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer», 
«Schwester, leg die Flügel an!».

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 2 навчальних посібників, понад 60 статей і 
тез доповідей, зокрема:
1. Ляшенко Т. Метафора як перекладознавча 
проблема / Т. Ляшенко // NON PROGREDI EST REGREDI: 
збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, 
доктора філологічних наук, професора : Уклали 
Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – C 168-176. 2. Ляшенко 
Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на 
лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання 
“Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117-122. (вийшло 
друком 2015) 3. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз 
тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота 
«Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові 
записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 
349-355. 4. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire 
in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana 
Liashenko // Docendo  discimus: ювілейний збірник на 
пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник 
наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла 
Паславська, Тарас Пиц ; Львівський на ціональний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – С. 255–264. 5. Liashenko Т. 
Erschließung und Transfer kulturspezifischer 
Bedeutungen am Beispiel der deutschen Übersetzung 
einer ukrainischen volkstümlichen Erzählung / Tetiana 
Liashenko // Übersetzen – Vermitteln – Repräsentieren : 
Tagungsakten der Tagung der Gesellschaft für 
interkulturelle Germanistik (25.–28. September 2019). – 
Germersheim, 2019. – S. 48.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 5 Міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). Доповідь на тему «Zum Begriff der 
Mannigfaltigkeit der Übersetzungen von literarischen 
Texten». 2. XХІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція Асоціації українських германістів (4–6 
жовтня 2016 р.). Доповідь на тему 
«Übersetzungsrelevante Textanalyse am Beispiel von 
Roths „Lemberg, die Stadt“». 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 
Доповідь на тему «Heinrich Heines politische Satire in 
der Übersetzung von Mykola Lukasch». 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). Доповідь на тему «Literarischer Text als kulturelles 
Objekt». 5. Міжнародна науковій-практична 
конференція Спілки міжкультурної германістики (GIG 
2019): «Переклад - Посередництво - Представництво» 
(25–28 вересня 2019 р., Ґермерсгайм, Німеччина). 
Доповідь на тему «Erschließung und Transfer 
kulturspezifischer Bedeutungen am Beispiel der 
deutschen Übersetzung einer ukrainischen 
volkstümlichen Erzählung».
 
Навчальні посібники:
1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької 
мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. 
Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2010. – 112 с. 2. Німецька мова. Посібник для 
самостійної роботи над читанням : навчальний 
посібник для студентів / [уклад. : Л. П. Віталіш, Н. В. 
Димчевська, О. В. Кондзьолка, Т. С. Ляшенко та ін.]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 
– 148 с.

Робота у складі журі  1. Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності «Переклад. Німецька мова» (2015-
2020).
2. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
(спеціальність «Переклад») (2016-2019).
3. ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році.



Членство: Вчена рада факультету, Методична рада 
факультету, Асоціація українських германістів.
З 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні).

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17

106023 Ляшенко 
Тетяна 
Степанівна

Доцент 0 ОК 1.1.04 Стилістика 
(німецької мови)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ № 833758
 
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 026777, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №2/56-Д від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №026359, 
дата видачі 10.11.2004, Вища атестаційна комісія 
України, рішення №17-06/10 від 10.11.2004, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Науково-дослідна робота: 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Культурологічна модель художнього перекладу (на 
матеріалі перекладів німецькомовних художніх 
текстів ХХ-ХХІ століть)».

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: 
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016), 
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017), 
3. “Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020).

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Тема: Вивчення перспективного методичного досвіду, 
застосування новітніх освітніх та інформаційних 
технологій у викладанні нім. мови як першої 
іноземної та перекладу.
Термін стажування: 
20.04.2015 – 20.05.2015. Наказ № 936 від 31.03.2015 
р.,
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll 
lehren? (Чернівці, 2015). 2. Prüferschulung A2/Fit 2 
(neu) (Львів, 2016). 3. Erfolgreich unterrichten mit 
Menschen und Sicher! (Львів, 2017). 4. Ausbildung für 
ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro (Львів 2018). 5. 
Prüferschulung B2. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Ëüâ³â 2018). 6. Spracherwerb bei Jugendlichen von 12-
16 Jahren. Ernst Klett Sprachen GmbH, SLZ Lwiw (Ëüâ³â 
2019). 7. AUFGABEN UND ÜBUNGEN: Produktive 
Fertigkeiten fördern. Grünes Fortbildungsportfolio. 
Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 8. 
LERNERAKTIVIERUNG 1: Sprechen. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 9. MDS2.5 Methodik/Didaktik für den 
Unterricht mit Jugendlichen. München (Мюнхен 2019). 
10. Methodisch-didaktische Einführung in die 
Unterrichtsmateriaiien DaF. Hueber DaF-Zentrum 
(Мюнхен 2019). 11. LERNERAKTIVIERUNG 2: 
Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 12. LERNERAKTIVIERUNG 3: Arbeits- und 
Sozialformen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-
Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 13. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht». Доповідь на тему 
«Wertevermittlung bei der Textanalyse im DaF-
Unterricht» (11–12 грудня 2018 р.). 14. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren». Доповідь на 
тему: «Didaktisierung von politischen Reden im 
Translationsunterricht» (13–15 листопада 2019); 15. 
MDS2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit 
Jugendlichen. München (Мюнхен 2019); 16. Methodisch-
didaktische Einführung in die Unterrichtsmateriaiien DaF. 
Hueber DaF-Zentrum (Мюнхен 2019).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007); 2. сертифікат 
екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
(30.10.2018); 3. сертифікат екзаменатора для іспитів 
GOETHE-ZERTIFIKAT A1/B1 (01.01.2018); 4. сертифікат 
екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).
 
Участь у 5 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer», 
«Schwester, leg die Flügel an!».

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 2 навчальних посібників, понад 60 статей і 
тез доповідей, зокрема:
1. Ляшенко Т. Метафора як перекладознавча 
проблема / Т. Ляшенко // NON PROGREDI EST REGREDI: 



збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, 
доктора філологічних наук, професора : Уклали 
Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – C 168-176. 2. Ляшенко 
Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на 
лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання 
“Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117-122. (вийшло 
друком 2015) 3. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз 
тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота 
«Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові 
записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 
349-355. 4. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire 
in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana 
Liashenko // Docendo  discimus: ювілейний збірник на 
пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник 
наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла 
Паславська, Тарас Пиц ; Львівський на ціональний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – С. 255–264. 5. Liashenko Т. 
Erschließung und Transfer kulturspezifischer 
Bedeutungen am Beispiel der deutschen Übersetzung 
einer ukrainischen volkstümlichen Erzählung / Tetiana 
Liashenko // Übersetzen – Vermitteln – Repräsentieren : 
Tagungsakten der Tagung der Gesellschaft für 
interkulturelle Germanistik (25.–28. September 2019). – 
Germersheim, 2019. – S. 48.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 5 Міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). Доповідь на тему «Zum Begriff der 
Mannigfaltigkeit der Übersetzungen von literarischen 
Texten». 2. XХІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція Асоціації українських германістів (4–6 
жовтня 2016 р.). Доповідь на тему 
«Übersetzungsrelevante Textanalyse am Beispiel von 
Roths „Lemberg, die Stadt“». 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 
Доповідь на тему «Heinrich Heines politische Satire in 
der Übersetzung von Mykola Lukasch». 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). Доповідь на тему «Literarischer Text als kulturelles 
Objekt». 5. Міжнародна науковій-практична 
конференція Спілки міжкультурної германістики (GIG 
2019): «Переклад - Посередництво - Представництво» 
(25–28 вересня 2019 р., Ґермерсгайм, Німеччина). 
Доповідь на тему «Erschließung und Transfer 
kulturspezifischer Bedeutungen am Beispiel der 
deutschen Übersetzung einer ukrainischen 
volkstümlichen Erzählung».
 
Навчальні посібники:
1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької 
мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. 
Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2010. – 112 с. 2. Німецька мова. Посібник для 
самостійної роботи над читанням : навчальний 
посібник для студентів / [уклад. : Л. П. Віталіш, Н. В. 
Димчевська, О. В. Кондзьолка, Т. С. Ляшенко та ін.]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 
– 148 с.

Робота у складі журі  1. Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності «Переклад. Німецька мова» (2015-
2020).
2. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
(спеціальність «Переклад») (2016-2019).
3. ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році.

Членство: Вчена рада факультету, Методична рада 
факультету, Асоціація українських германістів.
З 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні).

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17

106023 Ляшенко 
Тетяна 
Степанівна

Доцент 0 ОК 1.1.02 Вступ до 
спеціальності

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ № 833758
 
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 026777, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №2/56-Д від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №026359, 
дата видачі 10.11.2004, Вища атестаційна комісія 
України, рішення №17-06/10 від 10.11.2004, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Науково-дослідна робота: 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 



«Культурологічна модель художнього перекладу (на 
матеріалі перекладів німецькомовних художніх 
текстів ХХ-ХХІ століть)».

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: 
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016), 
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017), 
3. “Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020).

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Тема: Вивчення перспективного методичного досвіду, 
застосування новітніх освітніх та інформаційних 
технологій у викладанні нім. мови як першої 
іноземної та перекладу.
Термін стажування: 
20.04.2015 – 20.05.2015. Наказ № 936 від 31.03.2015 
р.,
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll 
lehren? (Чернівці, 2015). 2. Prüferschulung A2/Fit 2 
(neu) (Львів, 2016). 3. Erfolgreich unterrichten mit 
Menschen und Sicher! (Львів, 2017). 4. Ausbildung für 
ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro (Львів 2018). 5. 
Prüferschulung B2. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Ëüâ³â 2018). 6. Spracherwerb bei Jugendlichen von 12-
16 Jahren. Ernst Klett Sprachen GmbH, SLZ Lwiw (Ëüâ³â 
2019). 7. AUFGABEN UND ÜBUNGEN: Produktive 
Fertigkeiten fördern. Grünes Fortbildungsportfolio. 
Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 8. 
LERNERAKTIVIERUNG 1: Sprechen. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 9. MDS2.5 Methodik/Didaktik für den 
Unterricht mit Jugendlichen. München (Мюнхен 2019). 
10. Methodisch-didaktische Einführung in die 
Unterrichtsmateriaiien DaF. Hueber DaF-Zentrum 
(Мюнхен 2019). 11. LERNERAKTIVIERUNG 2: 
Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 12. LERNERAKTIVIERUNG 3: Arbeits- und 
Sozialformen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-
Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 13. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht». Доповідь на тему 
«Wertevermittlung bei der Textanalyse im DaF-
Unterricht» (11–12 грудня 2018 р.). 14. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren». Доповідь на 
тему: «Didaktisierung von politischen Reden im 
Translationsunterricht» (13–15 листопада 2019); 15. 
MDS2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit 
Jugendlichen. München (Мюнхен 2019); 16. Methodisch-
didaktische Einführung in die Unterrichtsmateriaiien DaF. 
Hueber DaF-Zentrum (Мюнхен 2019).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007); 2. сертифікат 
екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
(30.10.2018); 3. сертифікат екзаменатора для іспитів 
GOETHE-ZERTIFIKAT A1/B1 (01.01.2018); 4. сертифікат 
екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).
 
Участь у 5 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer», 
«Schwester, leg die Flügel an!».

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 2 навчальних посібників, понад 60 статей і 
тез доповідей, зокрема:
1. Ляшенко Т. Метафора як перекладознавча 
проблема / Т. Ляшенко // NON PROGREDI EST REGREDI: 
збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, 
доктора філологічних наук, професора : Уклали 
Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – C 168-176. 2. Ляшенко 
Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на 
лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання 
“Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117-122. (вийшло 
друком 2015) 3. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз 
тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота 
«Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові 
записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 
349-355. 4. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire 
in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana 
Liashenko // Docendo  discimus: ювілейний збірник на 
пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник 
наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла 
Паславська, Тарас Пиц ; Львівський на ціональний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – С. 255–264. 5. Liashenko Т. 
Erschließung und Transfer kulturspezifischer 
Bedeutungen am Beispiel der deutschen Übersetzung 
einer ukrainischen volkstümlichen Erzählung / Tetiana 
Liashenko // Übersetzen – Vermitteln – Repräsentieren : 
Tagungsakten der Tagung der Gesellschaft für 
interkulturelle Germanistik (25.–28. September 2019). – 
Germersheim, 2019. – S. 48.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 5 Міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). Доповідь на тему «Zum Begriff der 
Mannigfaltigkeit der Übersetzungen von literarischen 
Texten». 2. XХІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція Асоціації українських германістів (4–6 
жовтня 2016 р.). Доповідь на тему 
«Übersetzungsrelevante Textanalyse am Beispiel von 



Roths „Lemberg, die Stadt“». 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 
Доповідь на тему «Heinrich Heines politische Satire in 
der Übersetzung von Mykola Lukasch». 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). Доповідь на тему «Literarischer Text als kulturelles 
Objekt». 5. Міжнародна науковій-практична 
конференція Спілки міжкультурної германістики (GIG 
2019): «Переклад - Посередництво - Представництво» 
(25–28 вересня 2019 р., Ґермерсгайм, Німеччина). 
Доповідь на тему «Erschließung und Transfer 
kulturspezifischer Bedeutungen am Beispiel der 
deutschen Übersetzung einer ukrainischen 
volkstümlichen Erzählung».
 
Навчальні посібники:
1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької 
мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. 
Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2010. – 112 с. 2. Німецька мова. Посібник для 
самостійної роботи над читанням : навчальний 
посібник для студентів / [уклад. : Л. П. Віталіш, Н. В. 
Димчевська, О. В. Кондзьолка, Т. С. Ляшенко та ін.]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 
– 148 с.

Робота у складі журі  1. Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності «Переклад. Німецька мова» (2015-
2020).
2. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
(спеціальність «Переклад») (2016-2019).
3. ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році.

Членство: Вчена рада факультету, Методична рада 
факультету, Асоціація українських германістів.
З 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні).

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17

51673 Сулим 
Володимир 
Трохимович

Декан 0 ВД 2.1.01
Комунікативне 
письмо

Декан факультету іноземних мов.

Освіта:
Лейпцизький університет імені Карла Маркса, 1985
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови та 
літератури. 
Диплом (НДР) 
Посвідчення № 001470
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат АП 000785, дата видачі 
05.03.2019, Атестаційна колегія, рішення №60/12 від 
26.12.2018
 
Науковий ступінь:
Кандидат  філологічних наук, диплом КН №005538, 
дата видачі 17.06.1994, Спеціалізована Вчена рада 
Київського університету ім. Тараса Шевченка, 
рішення №5 від 17.06.1994, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови
Тема дисертації: 
“Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у 
національних варіантах сучасної німецької мови”

Стаж науково-педагогічної роботи: 34 роки.

Стажування:

1. від 15.04.2016 по 26.04.2016, № наказу 1264 від 
15.04.2016, Австрія, Відень; 
2.від 29.06.2019 по 07.07.2019, № наказу 2361 від 
22.06.2019, Греція, Патри.

Публікацій у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема  
Web of Science Core Collection:
Sulym V. Multifaceted dimensions of integration in 
teaching English for Natural Sciences / Volodymyr Sulym 
// Advanced Education. – №10. – 2018. – P. 32–39.
Sulym V. Psycho-Pedagogical Diagnostics of Inclusive 
Competence of Future Professionals in Pedagigical Field / 
V. Sulym, I. Demchenko, N. Rokosovyk // Наука і освіта : 
Наук.-практ. журнал Південноукраїнського нац. 
педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 8. – 
Одеса, 2017. – С. 141–149.
Sulym V. Specialty-Identification Aspect of Assessing 
Future Teachers` Skills of Working in Terms of Inclusive 
Education / V. Sulym, M. Pichkur, I. Demchenko // Наука і 
освіта : Наук.-практ. журнал Південноукраїнського 
нац. педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 10. 
– Одеса, 2017. – С. 90–95. 
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-
zhurnaliv/vipuski-2017/vipusk-8-2017
Sulym V. Didactic Potentials of the Integrated Approach 
to Teaching Future Programmers Professional 
Communicative Competence in a Foreign Language / V. 
T. Sulym, L. I. Morska, J. Skibska, V. V. Masztalir // 
Information Technologies and Learning Tools : Theory, 
Methods and Practice of Using ICT in Education. – Vol. 64, 
No. 2. Kyiv, 2018. – P. 1–12. 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174

Публікації за останні 5 років:
Сулим В. Т. Grundlagen der praktischen Linguistik / 
Основи практичної лінгвістики : підручник / В. Сулим, 
Л. Віталіш, Ю. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 359 c.
Сулим В. Т. Формування академічної компетентності : 
курс англійської мови для студентів та аспірантів 
природничих спеціальностей : навч. посібник / Н. О. 
Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 184 c.



Sulym V. The Linguistic-Cultural Segment in the Process 
of Teaching a Foreign Language / V. Sulym // Вісник 
Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. 
– Черкаси, 2016. – № 18. – С. 125–130.
Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій 
варіантології / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 
129. – С. 13–21.
Sulym V. T. Phraseological Units as a Factor of Variance 
of Idiomatic Nomination in German / V. T. Sulym // 
Науковий вісник міжнародного гуманітарного 
університету : зб. наук. пр. – Серія : Філологія. – 
Одеса, 2016. – Вип. 25. – Т. 2. – С. 124–127 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=94
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
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Володимир 
Трохимович

розвитку
перекладацьких 
принципів в
історичному аспекті

Освіта:
Лейпцизький університет імені Карла Маркса, 1985
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови та 
літератури. 
Диплом (НДР) 
Посвідчення № 001470
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат АП 000785, дата видачі 
05.03.2019, Атестаційна колегія, рішення №60/12 від 
26.12.2018
 
Науковий ступінь:
Кандидат  філологічних наук, диплом КН №005538, 
дата видачі 17.06.1994, Спеціалізована Вчена рада 
Київського університету ім. Тараса Шевченка, 
рішення №5 від 17.06.1994, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови
Тема дисертації: 
“Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у 
національних варіантах сучасної німецької мови”

Стаж науково-педагогічної роботи: 34 роки.

Стажування:

1. від 15.04.2016 по 26.04.2016, № наказу 1264 від 
15.04.2016, Австрія, Відень; 
2.від 29.06.2019 по 07.07.2019, № наказу 2361 від 
22.06.2019, Греція, Патри.

Публікацій у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема  
Web of Science Core Collection:
Sulym V. Multifaceted dimensions of integration in 
teaching English for Natural Sciences / Volodymyr Sulym 
// Advanced Education. – №10. – 2018. – P. 32–39.
Sulym V. Psycho-Pedagogical Diagnostics of Inclusive 
Competence of Future Professionals in Pedagigical Field / 
V. Sulym, I. Demchenko, N. Rokosovyk // Наука і освіта : 
Наук.-практ. журнал Південноукраїнського нац. 
педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 8. – 
Одеса, 2017. – С. 141–149.
Sulym V. Specialty-Identification Aspect of Assessing 
Future Teachers` Skills of Working in Terms of Inclusive 
Education / V. Sulym, M. Pichkur, I. Demchenko // Наука і 
освіта : Наук.-практ. журнал Південноукраїнського 
нац. педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 10. 
– Одеса, 2017. – С. 90–95. 
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-
zhurnaliv/vipuski-2017/vipusk-8-2017
Sulym V. Didactic Potentials of the Integrated Approach 
to Teaching Future Programmers Professional 
Communicative Competence in a Foreign Language / V. 
T. Sulym, L. I. Morska, J. Skibska, V. V. Masztalir // 
Information Technologies and Learning Tools : Theory, 
Methods and Practice of Using ICT in Education. – Vol. 64, 
No. 2. Kyiv, 2018. – P. 1–12. 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174

Публікації за останні 5 років:
Сулим В. Т. Grundlagen der praktischen Linguistik / 
Основи практичної лінгвістики : підручник / В. Сулим, 
Л. Віталіш, Ю. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 359 c.
Сулим В. Т. Формування академічної компетентності : 
курс англійської мови для студентів та аспірантів 
природничих спеціальностей : навч. посібник / Н. О. 
Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 184 c.
Sulym V. The Linguistic-Cultural Segment in the Process 
of Teaching a Foreign Language / V. Sulym // Вісник 
Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. 
– Черкаси, 2016. – № 18. – С. 125–130.
Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій 
варіантології / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 
129. – С. 13–21.
Sulym V. T. Phraseological Units as a Factor of Variance 
of Idiomatic Nomination in German / V. T. Sulym // 
Науковий вісник міжнародного гуманітарного 
університету : зб. наук. пр. – Серія : Філологія. – 
Одеса, 2016. – Вип. 25. – Т. 2. – С. 124–127 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=94
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Перекладознавство як філологічний 
феномен / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. 
зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127 
(2). – С. 3–8.

Навчальні посібники та монографії:
Sulym W. Deutschsprachige Plurizentrik und 
germanistische Interkulturalität / W. Sulym // 
Компаративні дослідження австрійсько-українських 
літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5 : 
Ювілейний зб. на пошану канд. психол. наук, доц. В. 
Лопушанського. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 269–
273
Sulym V. Organization of Medical Students’ Learning 
Autonomy in the Context of Building German 
Communicative Strategies in Reading and Listening / V. 
Sulym, O. Zadorozhna // Intellectual Archive. – Vol. 6, No. 
5. – Ontario : Shiny World Corporation, 2017. – P. 46–58. 
http://www.intellectualarchive.com/?link=journal
Сулим В. Т. Філософсько-педагогічна парадигма 
академічної комунікативної підготовки студентів у 
контексті вищої освіти США / В. Т. Сулим, М. С. 
Козолуп // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – 
Херсон, 2016. – Вип. 32. – С. 290–299
Сулим В. Концепція поетапного розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців 
нефілологічного профілю у вищих навчальних 



закладах / В. Сулим, Н. Микитенко // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : 
Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 17–25 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
file:///D:/Downloads/NZTNPU_ped_2016_4_5.pdf
Сулим В. Т. Мудрість народна – мудрість міжнародна / 
Л. М. Глущенко, В. Т. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 170 c.
Sulym V. Populos linguae iungunt / V. Sulym // Babylon : 
Студентський науково-популярний журнал. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 3–4
Сулим В. Т. Латинська мова та основи біологічної 
термінології / Н. Г Ревак, О. Ю. Назаренко, В. Т. 
Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 404 с.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій 

Член Асоціації українських германістів з 1995 року.
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51673 Сулим 
Володимир 
Трохимович

Декан 0 ОК 1.1.08 
Лінгвокраїнознавство 
країн першої 
іноземної мови

Декан факультету іноземних мов.

Освіта:
Лейпцизький університет імені Карла Маркса, 1985
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови та 
літератури. 
Диплом (НДР) 
Посвідчення № 001470
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат АП 000785, дата видачі 
05.03.2019, Атестаційна колегія, рішення №60/12 від 
26.12.2018
 
Науковий ступінь:
Кандидат  філологічних наук, диплом КН №005538, 
дата видачі 17.06.1994, Спеціалізована Вчена рада 
Київського університету ім. Тараса Шевченка, 
рішення №5 від 17.06.1994, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови
Тема дисертації: 
“Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у 
національних варіантах сучасної німецької мови”

Стаж науково-педагогічної роботи: 34 роки.

Стажування:

1. від 15.04.2016 по 26.04.2016, № наказу 1264 від 
15.04.2016, Австрія, Відень; 
2.від 29.06.2019 по 07.07.2019, № наказу 2361 від 
22.06.2019, Греція, Патри.

Публікацій у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема  
Web of Science Core Collection:
Sulym V. Multifaceted dimensions of integration in 
teaching English for Natural Sciences / Volodymyr Sulym 
// Advanced Education. – №10. – 2018. – P. 32–39.
Sulym V. Psycho-Pedagogical Diagnostics of Inclusive 
Competence of Future Professionals in Pedagigical Field / 
V. Sulym, I. Demchenko, N. Rokosovyk // Наука і освіта : 
Наук.-практ. журнал Південноукраїнського нац. 
педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 8. – 
Одеса, 2017. – С. 141–149.
Sulym V. Specialty-Identification Aspect of Assessing 
Future Teachers` Skills of Working in Terms of Inclusive 
Education / V. Sulym, M. Pichkur, I. Demchenko // Наука і 
освіта : Наук.-практ. журнал Південноукраїнського 
нац. педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 10. 
– Одеса, 2017. – С. 90–95. 
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-
zhurnaliv/vipuski-2017/vipusk-8-2017
Sulym V. Didactic Potentials of the Integrated Approach 
to Teaching Future Programmers Professional 
Communicative Competence in a Foreign Language / V. 
T. Sulym, L. I. Morska, J. Skibska, V. V. Masztalir // 
Information Technologies and Learning Tools : Theory, 
Methods and Practice of Using ICT in Education. – Vol. 64, 
No. 2. Kyiv, 2018. – P. 1–12. 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174

Публікації за останні 5 років:
Сулим В. Т. Grundlagen der praktischen Linguistik / 
Основи практичної лінгвістики : підручник / В. Сулим, 
Л. Віталіш, Ю. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 359 c.
Сулим В. Т. Формування академічної компетентності : 
курс англійської мови для студентів та аспірантів 
природничих спеціальностей : навч. посібник / Н. О. 
Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 184 c.
Sulym V. The Linguistic-Cultural Segment in the Process 
of Teaching a Foreign Language / V. Sulym // Вісник 
Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. 
– Черкаси, 2016. – № 18. – С. 125–130.
Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій 
варіантології / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 
129. – С. 13–21.
Sulym V. T. Phraseological Units as a Factor of Variance 
of Idiomatic Nomination in German / V. T. Sulym // 
Науковий вісник міжнародного гуманітарного 
університету : зб. наук. пр. – Серія : Філологія. – 
Одеса, 2016. – Вип. 25. – Т. 2. – С. 124–127 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=94
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Перекладознавство як філологічний 
феномен / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. 



зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127 
(2). – С. 3–8.

Навчальні посібники та монографії:
Sulym W. Deutschsprachige Plurizentrik und 
germanistische Interkulturalität / W. Sulym // 
Компаративні дослідження австрійсько-українських 
літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5 : 
Ювілейний зб. на пошану канд. психол. наук, доц. В. 
Лопушанського. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 269–
273
Sulym V. Organization of Medical Students’ Learning 
Autonomy in the Context of Building German 
Communicative Strategies in Reading and Listening / V. 
Sulym, O. Zadorozhna // Intellectual Archive. – Vol. 6, No. 
5. – Ontario : Shiny World Corporation, 2017. – P. 46–58. 
http://www.intellectualarchive.com/?link=journal
Сулим В. Т. Філософсько-педагогічна парадигма 
академічної комунікативної підготовки студентів у 
контексті вищої освіти США / В. Т. Сулим, М. С. 
Козолуп // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – 
Херсон, 2016. – Вип. 32. – С. 290–299
Сулим В. Концепція поетапного розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців 
нефілологічного профілю у вищих навчальних 
закладах / В. Сулим, Н. Микитенко // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : 
Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 17–25 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
file:///D:/Downloads/NZTNPU_ped_2016_4_5.pdf
Сулим В. Т. Мудрість народна – мудрість міжнародна / 
Л. М. Глущенко, В. Т. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 170 c.
Sulym V. Populos linguae iungunt / V. Sulym // Babylon : 
Студентський науково-популярний журнал. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 3–4
Сулим В. Т. Латинська мова та основи біологічної 
термінології / Н. Г Ревак, О. Ю. Назаренко, В. Т. 
Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 404 с.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій 

Член Асоціації українських германістів з 1995 року.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 1, 2, 
3, 4, 16

106023 Ляшенко 
Тетяна 
Степанівна

Доцент 0 ВД 2.1.12 Теорія 
перекладу в іменах

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1992 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови і література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови. 
Диплом ФВ № 833758
 
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 026777, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №2/56-Д від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №026359, 
дата видачі 10.11.2004, Вища атестаційна комісія 
України, рішення №17-06/10 від 10.11.2004, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 20 років.

Науково-дослідна робота: 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Культурологічна модель художнього перекладу (на 
матеріалі перекладів німецькомовних художніх 
текстів ХХ-ХХІ століть)».

Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: 
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016), 
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017), 
3. “Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020).

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Тема: Вивчення перспективного методичного досвіду, 
застосування новітніх освітніх та інформаційних 
технологій у викладанні нім. мови як першої 
іноземної та перекладу.
Термін стажування: 
20.04.2015 – 20.05.2015. Наказ № 936 від 31.03.2015 
р.,
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll 
lehren? (Чернівці, 2015). 2. Prüferschulung A2/Fit 2 
(neu) (Львів, 2016). 3. Erfolgreich unterrichten mit 
Menschen und Sicher! (Львів, 2017). 4. Ausbildung für 
ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro (Львів 2018). 5. 
Prüferschulung B2. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Ëüâ³â 2018). 6. Spracherwerb bei Jugendlichen von 12-
16 Jahren. Ernst Klett Sprachen GmbH, SLZ Lwiw (Ëüâ³â 
2019). 7. AUFGABEN UND ÜBUNGEN: Produktive 
Fertigkeiten fördern. Grünes Fortbildungsportfolio. 
Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 8. 
LERNERAKTIVIERUNG 1: Sprechen. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 9. MDS2.5 Methodik/Didaktik für den 
Unterricht mit Jugendlichen. München (Мюнхен 2019). 
10. Methodisch-didaktische Einführung in die 
Unterrichtsmateriaiien DaF. Hueber DaF-Zentrum 



(Мюнхен 2019). 11. LERNERAKTIVIERUNG 2: 
Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur. Grünes 
Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw 
(Львів 2019). 12. LERNERAKTIVIERUNG 3: Arbeits- und 
Sozialformen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-
Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019). 13. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Werte und 
Wertevermittlung im DaF-Unterricht». Доповідь на тему 
«Wertevermittlung bei der Textanalyse im DaF-
Unterricht» (11–12 грудня 2018 р.). 14. Підвищення 
кваліфікації вчителів німецької мови «Politik, 
Gesellschaft und Kultur – Didaktisieren». Доповідь на 
тему: «Didaktisierung von politischen Reden im 
Translationsunterricht» (13–15 листопада 2019); 15. 
MDS2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit 
Jugendlichen. München (Мюнхен 2019); 16. Methodisch-
didaktische Einführung in die Unterrichtsmateriaiien DaF. 
Hueber DaF-Zentrum (Мюнхен 2019).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007); 2. сертифікат 
екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT B2 
(30.10.2018); 3. сертифікат екзаменатора для іспитів 
GOETHE-ZERTIFIKAT A1/B1 (01.01.2018); 4. сертифікат 
екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).
 
Участь у 5 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer», 
«Schwester, leg die Flügel an!».

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 2 навчальних посібників, понад 60 статей і 
тез доповідей, зокрема:
1. Ляшенко Т. Метафора як перекладознавча 
проблема / Т. Ляшенко // NON PROGREDI EST REGREDI: 
збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, 
доктора філологічних наук, професора : Уклали 
Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків / 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – C 168-176. 2. Ляшенко 
Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на 
лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання 
“Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117-122. (вийшло 
друком 2015) 3. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз 
тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота 
«Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові 
записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – 
Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 
349-355. 4. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire 
in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana 
Liashenko // Docendo  discimus: ювілейний збірник на 
пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник 
наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла 
Паславська, Тарас Пиц ; Львівський на ціональний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – С. 255–264. 5. Liashenko Т. 
Erschließung und Transfer kulturspezifischer 
Bedeutungen am Beispiel der deutschen Übersetzung 
einer ukrainischen volkstümlichen Erzählung / Tetiana 
Liashenko // Übersetzen – Vermitteln – Repräsentieren : 
Tagungsakten der Tagung der Gesellschaft für 
interkulturelle Germanistik (25.–28. September 2019). – 
Germersheim, 2019. – S. 48.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 5 Міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1. XХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 
жовтня 2015 р.). Доповідь на тему «Zum Begriff der 
Mannigfaltigkeit der Übersetzungen von literarischen 
Texten». 2. XХІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція Асоціації українських германістів (4–6 
жовтня 2016 р.). Доповідь на тему 
«Übersetzungsrelevante Textanalyse am Beispiel von 
Roths „Lemberg, die Stadt“». 3. XХІV Міжнародна 
науково-практична конференція Асоціації українських 
германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). 
Доповідь на тему «Heinrich Heines politische Satire in 
der Übersetzung von Mykola Lukasch». 4. XХV 
Міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 
р.). Доповідь на тему «Literarischer Text als kulturelles 
Objekt». 5. Міжнародна науковій-практична 
конференція Спілки міжкультурної германістики (GIG 
2019): «Переклад - Посередництво - Представництво» 
(25–28 вересня 2019 р., Ґермерсгайм, Німеччина). 
Доповідь на тему «Erschließung und Transfer 
kulturspezifischer Bedeutungen am Beispiel der 
deutschen Übersetzung einer ukrainischen 
volkstümlichen Erzählung».
 
Навчальні посібники:
1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької 
мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. 
Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2010. – 112 с. 2. Німецька мова. Посібник для 
самостійної роботи над читанням : навчальний 
посібник для студентів / [уклад. : Л. П. Віталіш, Н. В. 
Димчевська, О. В. Кондзьолка, Т. С. Ляшенко та ін.]. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 
– 148 с.

Робота у складі журі  1. Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності «Переклад. Німецька мова» (2015-
2020).
2. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
(спеціальність «Переклад») (2016-2019).
3. ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році.

Членство: Вчена рада факультету, Методична рада 
факультету, Асоціація українських германістів.
З 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні).



Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17

51673 Сулим 
Володимир 
Трохимович

Декан 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Декан факультету іноземних мов.

Освіта:
Лейпцизький університет імені Карла Маркса, 1985
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови та 
літератури. 
Диплом (НДР) 
Посвідчення № 001470
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат АП 000785, дата видачі 
05.03.2019, Атестаційна колегія, рішення №60/12 від 
26.12.2018
 
Науковий ступінь:
Кандидат  філологічних наук, диплом КН №005538, 
дата видачі 17.06.1994, Спеціалізована Вчена рада 
Київського університету ім. Тараса Шевченка, 
рішення №5 від 17.06.1994, спеціальність (10.02.04) 
Германські мови
Тема дисертації: 
“Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у 
національних варіантах сучасної німецької мови”

Стаж науково-педагогічної роботи: 34 роки.

Стажування:

1. від 15.04.2016 по 26.04.2016, № наказу 1264 від 
15.04.2016, Австрія, Відень; 
2.від 29.06.2019 по 07.07.2019, № наказу 2361 від 
22.06.2019, Греція, Патри.

Публікацій у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема  
Web of Science Core Collection:
Sulym V. Multifaceted dimensions of integration in 
teaching English for Natural Sciences / Volodymyr Sulym 
// Advanced Education. – №10. – 2018. – P. 32–39.
Sulym V. Psycho-Pedagogical Diagnostics of Inclusive 
Competence of Future Professionals in Pedagigical Field / 
V. Sulym, I. Demchenko, N. Rokosovyk // Наука і освіта : 
Наук.-практ. журнал Південноукраїнського нац. 
педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 8. – 
Одеса, 2017. – С. 141–149.
Sulym V. Specialty-Identification Aspect of Assessing 
Future Teachers` Skills of Working in Terms of Inclusive 
Education / V. Sulym, M. Pichkur, I. Demchenko // Наука і 
освіта : Наук.-практ. журнал Південноукраїнського 
нац. педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 10. 
– Одеса, 2017. – С. 90–95. 
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-
zhurnaliv/vipuski-2017/vipusk-8-2017
Sulym V. Didactic Potentials of the Integrated Approach 
to Teaching Future Programmers Professional 
Communicative Competence in a Foreign Language / V. 
T. Sulym, L. I. Morska, J. Skibska, V. V. Masztalir // 
Information Technologies and Learning Tools : Theory, 
Methods and Practice of Using ICT in Education. – Vol. 64, 
No. 2. Kyiv, 2018. – P. 1–12. 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174

Публікації за останні 5 років:
Сулим В. Т. Grundlagen der praktischen Linguistik / 
Основи практичної лінгвістики : підручник / В. Сулим, 
Л. Віталіш, Ю. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 359 c.
Сулим В. Т. Формування академічної компетентності : 
курс англійської мови для студентів та аспірантів 
природничих спеціальностей : навч. посібник / Н. О. 
Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 184 c.
Sulym V. The Linguistic-Cultural Segment in the Process 
of Teaching a Foreign Language / V. Sulym // Вісник 
Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. 
– Черкаси, 2016. – № 18. – С. 125–130.
Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій 
варіантології / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 
129. – С. 13–21.
Sulym V. T. Phraseological Units as a Factor of Variance 
of Idiomatic Nomination in German / V. T. Sulym // 
Науковий вісник міжнародного гуманітарного 
університету : зб. наук. пр. – Серія : Філологія. – 
Одеса, 2016. – Вип. 25. – Т. 2. – С. 124–127 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=94
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. 
П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
Сулим В. Т. Перекладознавство як філологічний 
феномен / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. 
зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127 
(2). – С. 3–8.

Навчальні посібники та монографії:
Sulym W. Deutschsprachige Plurizentrik und 
germanistische Interkulturalität / W. Sulym // 
Компаративні дослідження австрійсько-українських 
літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5 : 
Ювілейний зб. на пошану канд. психол. наук, доц. В. 
Лопушанського. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 269–
273
Sulym V. Organization of Medical Students’ Learning 
Autonomy in the Context of Building German 
Communicative Strategies in Reading and Listening / V. 
Sulym, O. Zadorozhna // Intellectual Archive. – Vol. 6, No. 
5. – Ontario : Shiny World Corporation, 2017. – P. 46–58. 
http://www.intellectualarchive.com/?link=journal
Сулим В. Т. Філософсько-педагогічна парадигма 



академічної комунікативної підготовки студентів у 
контексті вищої освіти США / В. Т. Сулим, М. С. 
Козолуп // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – 
Херсон, 2016. – Вип. 32. – С. 290–299
Сулим В. Концепція поетапного розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців 
нефілологічного профілю у вищих навчальних 
закладах / В. Сулим, Н. Микитенко // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : 
Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 17–25 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 
file:///D:/Downloads/NZTNPU_ped_2016_4_5.pdf
Сулим В. Т. Мудрість народна – мудрість міжнародна / 
Л. М. Глущенко, В. Т. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 170 c.
Sulym V. Populos linguae iungunt / V. Sulym // Babylon : 
Студентський науково-популярний журнал. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 3–4
Сулим В. Т. Латинська мова та основи біологічної 
термінології / Н. Г Ревак, О. Ю. Назаренко, В. Т. 
Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 404 с.

Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій 

Член Асоціації українських германістів з 1995 року.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 1, 2, 
3, 4, 16

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ВД 2.1.10 Рецепція 
світової літератури
в Україні

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.



Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17
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Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років



Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 



Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ВД 2.1.06 Зіставна 
фразеологія

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 



особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ВД 2.1.04 Переклад 
різножанрових
текстів

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:



Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 



міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ВД 2.1.04 Жанрові 
теорії перекладу

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 



Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ВД 2.1.03 
Відтворення
комунікативних 
стратегій у
перекладі

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 



Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 



Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 



параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

124690 Паславська 
Алла 
Йосипівна

Завідувач 
кафедри

0 ОК 1.1.03 
Лексикологія 
(німецької мови)

Завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 



Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 
Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17
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Асистент 0 ВД 2.1.16 Основи 
теорії
міжкультурної 
комунікації

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –Німецька мова та література
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької 
та української мов та літератури. Диплом ВК № 
32912985.

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №022233, 
дата видачі 26.06.2014, спеціальність Порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.
Тема дисертації: «Стратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Термін стажування: 
22.10.2018 – 22.11.2018. Наказ № 4183 від 25.10.2018 
р.,
Cтажування: DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут, 
з 14.01.2019 по 22.03.2019.

Участь в семінарах: 
1. “Можливості залучення мобільних технологій у 
процес вивчення німецької мови як іноземної” Гете-
Інститут, Львів, 17.11.2017.
2. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, з 19.01.2018 по 20.10.2018.
3. “Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Участь у перекладацькому проекті кафедри:  «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer».

1.Andruchowytsch, Jurij. Das Geheimnis. Anstatt eines 
Romans / Jurij Andruchowytsch : aus dem Ukrainischen 
von Natalja Palamar // Lwiw. Literarischer Reiseführer / 
Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 100–101.
2.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 68.
3.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 136–137.
4.Lemko, Ilko. Lwiw. Stadt der Liebe / Ilko Lemko : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 150–151.

Авторка 13 статей,  10 тез доповідей, 4 художніх 
перекладів.
 
1.Паламар Н. Стилістичні особливості похвальних 
промов в німецькій та українській мовах / Н. Паламар 
// Іноземна філологія. - Вип. 127. – Львів, 2014. – С. 67 
– 73.
2. Паламар Н. Місце мовленнєвого акту похвала 
серед оцінних мовленнєвих актів / Н. Паламар // 
Іноземна філологія. – Вип. 128. – Львів, 2015. – С. 3 – 9.
3.Паламар Н. Гендерні особливості висловлювань 
похвали / Н. Паламар // Іноземна філологія. – Вип. 129. 
– Львів, 2016. – С. 167 – 173.
4.Паламар Н. Невербальні засоби вираження 
мовленнєвого акту похвала / Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 238 – 243.
5.Паламар Н. Лексико-семантичний-аспект 
мовленнєвого акту похвала/ Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 238 – 243.
6.Паламар Н. І. Вступ похвальної промови як частина 
її структурно-композиційної побудови / Н. І. Паламар 
// Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 16 
(1). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253–
258.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ).

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2017 – 2020 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17
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Алла 
Йосипівна

кафедри Німецькомовна 
література в
українських 
перекладах

перекладу;
Освіта:
Львівський державний університет імені Івана 
Франка, 1985 р. 
Спеціальність – Романо-германські мови та 
література. 
Кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, 
перекладач. Диплом КВ № 791212
 
Вчене звання:
Професор кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ПР 006532, дата видачі 
20.01.2011, Атестаційна колегія, рішення №1/22-П від 
20.01.2011
 
Науковий ступінь:
Доктор філологічних наук, диплом ДД №005785, дата 
видачі 12.04.2007, Вища атестаційна комісія України, 
рішення №34-06/4 від 10.11.2004, спеціальність 
(10.02.15) Загальне мовознавство.
Тема дисертації: «Заперечення та сфери його дії: 
семантика, синтактика, прагматика, просодика)».

Кандидат філологічних наук, диплом КА №024153, 
дата видачі 24.10.1990, Рада у Львівському 
університеті, рішення №11 від 17.05.1990, 
спеціальність (10.02.04) Германські мови.
Тема дисертації: «Эксплицитное и имплицитное 
отрицание в современном немецком языке».

Стаж науково-педагогічної роботи: 26 років

Стажування:
Термін стажування: 
з 22.10 по 30.10.17 р., наказ №3889, від 24.10.2017р., 
Німеччина; з 17.10 по 23.10.16 р., наказ №3895, від 
19.10.2016р., Німеччина
 
Підвищення кваліфікації:

Сертифікати:
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (серпень 2018; грудень 2019).

Керівництво 5 перекладацькими проектами кафедри: 
«Була собі Галичина», «Галичина. З Великої війни», 
«Lass es Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügel 
an!». 

Публікації з перекладознавства за останні 5 років: 1. 
Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних 
перекладів Івана Франка // Алла Паславська / Вісник 
Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – 
Вип. 70. – С. 397–408. 2. Паславська А. Мовні засоби 
реалізації етнічних стереотипів (на матеріалі 
німецькомовної літератури підавстрійської Галичини) 
/ Алла Паславська, Роксоляна Стасенко // Іноземна 
філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 130. – С. 5–15. 3. Порівняльно-
типологічний аналіз заперечення (німецько-
українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 
77–84. 4. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в 
перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. 
зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – 
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 
32–38. 5. Паславська А. Сонети Андреаса Ґрифіуса в 
перекладі Григорія Кочура / Алла Паславська // 
Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 72–78.

Навчальні посібники та монографії: 1. Паславська А. 
Практикум з лексикології німецької мови: навчальний 
посібник. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун–ту ім. І. 
Франка, 2020. – 132 с. 2. Paslawska A. Ivan Franko und 
sein Weg zum Übersetzen Людино- й культурознавчі 
пріоритети сучасного мовознавства // Напрями, 
тенденції та міждисциплінарна методологія : 
колективна монографія / ред. Мізін К. І. – Переяслав-
Хмельницький, 2019. 3. Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній 
комунікації : монографія / Помірко Р., Бацевич Ф., 
Паславська А., Дяків Х., Бідюк І., Бруннер Р., Заза Ю. : 
монографія. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с. 4. Паславська 
А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, 
параметри, функціонування: Монографія. – Львів: 
Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 
с.

Керівник 10 кандидатських і 1 докторської 
дисертації, 4 з яких захищені:
1. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з 
невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, 
ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові 
(структурно-семантичні та комунікативні 
особливості) (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2008 р. у Львівському 
національному університеті ім. Івана Франка);  2. 
Солтис Мар’яна Орестівна. Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті (дисертацію захищено зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 2010 р. у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка); 3. Паламар 
Наталія Ігорівна. Cтратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах (дисертацію 
захищено зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство 2014 р. у 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка). 4. Крайник Ольга В’ячеславівна. 
Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні 
параметри заперечення в сучасній німецькій мові 
(дисертацію захищено зі спеціальності 10.02.04 – 
германські мови 2016 р. у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка).

Участь у міжнародних наукових проектах: 1. Учасник 
міжнародного проекту „Learnopolis“; (терміни 
виконання: 2019–2021); Джерело фінансування: 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 
Партнери проекту: Університет у м. Байройт, 
Федеральне міністерство освіти і науки ФРН, ДААД; 2. 



Співкерівник проекту «Німецька мова в Україні» 
(терміни виконання: 2019–2020); Джерело 
фінансування: Міністерство закордонних справ ФРН; 
Партнери проекту: Науково-дослідний центр 
«Німецька мова в Центральній та Східній Європі 
університету Реґенсбурґ. 3. Учасник міжнародного 
проекту Модернізація програми та змісту підготовки 
фахівців з німецької мови та літератури. 
Міжнародний проект у рамках партнерства Інституту 
германістики університету ім. Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен/Нюрнберґ та кафедр німецької філології і 
кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. (2010 р. – 2018)

Член секції №21 «Літературознавство, мовознавство 
та мистецтвознавство» МОН України

Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
 
Заст. головного редактора зб. наук. праць «Іноземна 
філологія»

Голова журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році.

Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 (2012–
2014) та член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

Науково-дослідна робота:
1. Керівник наукової теми в межах робочого часу 
“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0115U003555); (терміни виконання: 
2018–2020);
2. Виконавець держбюджетної теми Мовні проблеми 
міжкультурного спілкування (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-172Б. 2000–2005. 5. 
Виконавець держбюджетної теми Мовленнєві жанри 
в міжкультурній комунікації (кер. проф. Помірко Р. С., 
проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-82Ф. 2006–2008. 3. 
Виконавець держбюджетної теми Універсальне та 
ідіоетнічне в міжкультурній комунікації (кер. проф. 
Помірко Р.С., проф. Бацевич Ф. С.). Шифр ОБ-33Ф. 
2009–2011. 

Президент Асоціації українських германістів з 2005 
року.
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  



1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

204708 Мольдерф 
Оксана 
Євгенівна

Асистент 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Асистент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2014 р. 
Спеціальність – Переклад (німецька мова). 
Кваліфікація – магістр філології, перекладач з 
німецької мови, викладач перекладу і німецької мови. 
Диплом ВК № 47645341.



Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

У межах перебування в аспірантурі (2014–2017) 
працювала над дисертацією “Німецькомовна 
спадщина Івана Франка: теорія, критика і практика 
перекладу”.
Стажування:
Університет імені Отто Фрідріха, Бамберг, Німеччина 
Тема: Німецькомовна спадщина Івана Франка.
Термін стажування: 
2.11.–27.12.2017, наказ №4029 від 2.11.2017 р.
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro 
(Львів 2018). 2.  Семінар підвищення кваліфікації 
вчителів німецької мови „Sprache – Politik. 
Sprachenpolitik“ (Львів, 2018); усна доповідь на тему: 
„Іван Франко. До питання мовної політики“. 3.Семінар 
«Стратегії самоствердження етнічних менших у 
суспільствах більшості» (Лейпциґ, Дрезден, Бауцен, 
2019). 4.Семінар підвищення кваліфікації вчителів 
німецької мови «Грані Відня» (Відень, 2019). 5. Курси 
“Цифрові компетенції в освіті” (Львів, 2020).

Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою ÖSD 
C2 (2018). 2. Cертифікат екзаменатора для іспитів 
ÖSD-ZERTIFIKAT A1/A2/B1/B2/C1 (грудень 2019).
 
Участь у 6 перекладацьких проектах кафедри: “Була 
собі Галичина”, “Галичина. З Великої війни”, “Lass es 
Liebe sein”, “Оповіді зі Штирії”, “Lwiw. Literarischer 
Reiseführer”, “Schwester, leg die Flügel an!”.

Публікації у фахових виданнях:
Авторка 17 статей і тез доповідей, зокрема:
1. Мольдерф О. Українська історична пісня в 
німецькомовному перекладацькому доробку Івана 
Франка / О. Мольдерф // Іноземна філологія. – Львів : 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 133–140. 2. Molderf O. 
Frankos Beitrag zur translationswissenschaftlichen und 
translatorischen Tradition in der Ukraine / O. Molderf // 
Studia Translatorica. – Wroclaw, 2015. – Heft 6. – S. 271–
280. 3. Мольдерф О. Іван Франко – редактор 
перекладів власних творів німецькою мовою (на 
прикладі перекладу поезії «Якби ти знав, як много 
важить слово» А. Атласа) / О. Мольдерф // Актуальні 
проблеми романо-германської філології та прикладної 
лінгвістики. – Чернівці, 2016. – Вип. 11–12. – Т. 2. – С. 
79–85. 4. Мольдерф О. Іван Франко та Василь 
Стефаник: до перекладу однієї новели / О. Мольдерф 
// Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені В. Винниченка. 
Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – Вип. 
144. – С. 250–257. 5. Мольдерф О. Українські 
приповідки в німецькомовному перекладі Івана 
Франка / Мольдерф О. Є. // Перекладознавство та 
міжкультурна комунікація. – Херсон, 2017. – Вип. 3. – 
С. 47–54. 6. Мольдерф О. Медіація і професійна 
перекладацька діяльність в контексті оновлення 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти / 
Оксана Мольдерф // Іноземна філологія. – Львів, 2018. 
– Вип. 131. – С. 71–80. 7. Мольдерф О. Іван Франко як 
критик і перекладач Пантелеймона Куліша німецькою 
мовою / Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І.
Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 
– 2019. – Том 30 (69) № 3. – С. 53–59.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у 10 міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ); 2. Міжнародна конференція 
„Багатомовність та мультикультурність в 
перекладознавчій та глотодидактичній парадигмі“ 
(Вроцлав, 2015); 3. 26-а Міжнародна конференція 
вчителів німецької мови (Фрібур (Швейцарія), 2017);  
4. Переклад і мова: компаративні студії: Перша 
міжнародна конференція (Київ, 2019); 5. Конференція 
«Пантелеймон Куліш: класик на терезах історії (до 
200-ліття від дня народження)» (Львів, 2019); 6. 
Конференція «Історія, сьогодення і майбутні 
потенціали німецької мови і культури в Україні»  
(Львів, 2019).

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 15, 16, 17.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ВД 2.1.02 
Комунікативні 
стратегії
усного мовлення

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 



отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 



підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

147259 Паламар 
Наталія 
Ігорівна

Асистент 0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –Німецька мова та література
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької 
та української мов та літератури. Диплом ВК № 
32912985.

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №022233, 
дата видачі 26.06.2014, спеціальність Порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.
Тема дисертації: «Стратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Термін стажування: 
22.10.2018 – 22.11.2018. Наказ № 4183 від 25.10.2018 
р.,
Cтажування: DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут, 
з 14.01.2019 по 22.03.2019.

Участь в семінарах: 
1. “Можливості залучення мобільних технологій у 
процес вивчення німецької мови як іноземної” Гете-
Інститут, Львів, 17.11.2017.
2. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, з 19.01.2018 по 20.10.2018.
3. “Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Участь у перекладацькому проекті кафедри:  «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer».

1.Andruchowytsch, Jurij. Das Geheimnis. Anstatt eines 
Romans / Jurij Andruchowytsch : aus dem Ukrainischen 
von Natalja Palamar // Lwiw. Literarischer Reiseführer / 
Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 100–101.
2.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 68.
3.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 136–137.
4.Lemko, Ilko. Lwiw. Stadt der Liebe / Ilko Lemko : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 150–151.

Авторка 13 статей,  10 тез доповідей, 4 художніх 
перекладів.
 
1.Паламар Н. Стилістичні особливості похвальних 
промов в німецькій та українській мовах / Н. Паламар 
// Іноземна філологія. - Вип. 127. – Львів, 2014. – С. 67 
– 73.
2. Паламар Н. Місце мовленнєвого акту похвала 
серед оцінних мовленнєвих актів / Н. Паламар // 
Іноземна філологія. – Вип. 128. – Львів, 2015. – С. 3 – 9.
3.Паламар Н. Гендерні особливості висловлювань 
похвали / Н. Паламар // Іноземна філологія. – Вип. 129. 
– Львів, 2016. – С. 167 – 173.
4.Паламар Н. Невербальні засоби вираження 
мовленнєвого акту похвала / Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 238 – 243.
5.Паламар Н. Лексико-семантичний-аспект 
мовленнєвого акту похвала/ Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 238 – 243.
6.Паламар Н. І. Вступ похвальної промови як частина 
її структурно-композиційної побудови / Н. І. Паламар 
// Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 16 
(1). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253–



258.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ).

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2017 – 2020 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17

147259 Паламар 
Наталія 
Ігорівна

Асистент 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –Німецька мова та література
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької 
та української мов та літератури. Диплом ВК № 
32912985.

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №022233, 
дата видачі 26.06.2014, спеціальність Порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.
Тема дисертації: «Стратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 
кафедра прикладної лінгвістики
Термін стажування: 
22.10.2018 – 22.11.2018. Наказ № 4183 від 25.10.2018 
р.,
Cтажування: DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут, 
з 14.01.2019 по 22.03.2019.

Участь в семінарах: 
1. “Можливості залучення мобільних технологій у 
процес вивчення німецької мови як іноземної” Гете-
Інститут, Львів, 17.11.2017.
2. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, з 19.01.2018 по 20.10.2018.
3. “Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Участь у перекладацькому проекті кафедри:  «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer».

1.Andruchowytsch, Jurij. Das Geheimnis. Anstatt eines 
Romans / Jurij Andruchowytsch : aus dem Ukrainischen 
von Natalja Palamar // Lwiw. Literarischer Reiseführer / 
Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 100–101.
2.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 68.
3.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 136–137.
4.Lemko, Ilko. Lwiw. Stadt der Liebe / Ilko Lemko : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 150–151.

Авторка 13 статей,  10 тез доповідей, 4 художніх 
перекладів.
 
1.Паламар Н. Стилістичні особливості похвальних 
промов в німецькій та українській мовах / Н. Паламар 
// Іноземна філологія. - Вип. 127. – Львів, 2014. – С. 67 
– 73.
2. Паламар Н. Місце мовленнєвого акту похвала 
серед оцінних мовленнєвих актів / Н. Паламар // 
Іноземна філологія. – Вип. 128. – Львів, 2015. – С. 3 – 9.
3.Паламар Н. Гендерні особливості висловлювань 
похвали / Н. Паламар // Іноземна філологія. – Вип. 129. 
– Львів, 2016. – С. 167 – 173.
4.Паламар Н. Невербальні засоби вираження 
мовленнєвого акту похвала / Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 238 – 243.
5.Паламар Н. Лексико-семантичний-аспект 
мовленнєвого акту похвала/ Н. Паламар // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 12 (2). – 
Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет 
імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 238 – 243.
6.Паламар Н. І. Вступ похвальної промови як частина 
її структурно-композиційної побудови / Н. І. Паламар 
// Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. – Серія Філологічні науки. – Вип. 16 
(1). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253–
258.

Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 



у міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ).

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2017 – 2020 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17

24949 Лесечко 
Богумила 
Василівна

Доцент 0 ВД 2.1.15 Основи 
науково-технічного
перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені 
І. Я. Франка, 1970 р.
Спеціальність –Німецька мова 
Кваліфікація – вчитель німецької мови середньої 
школи та звання вчителя середньої школи . Диплом 
відзнакою Ч №585808.
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ФЛ № 011388, 
дата видачі 25.05.1988. 
Тема дисертації: «Шляхи становлення та розвитку 
німецької сільськогосподарської лексики ». 
 Вчене звання:  
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат  доцента ДЦ № 001916, дата 
видачі 03.10.1991.

Стаж науково-педагогічної роботи: 42 роки.

 Стажування: 
Термін стажування:  
1) 18.11. 2019 – 20.12.2019, м. Хемніц Лейпцигського 
Центру підвищення кваліфікації, ФРН.
2) 20.08-29.08.2013 Канцелярія уряду Федеративної 
землі Штирії, Австрія відділ  культури, європейського 
співробітництва та зовнішніх зв’язків    
Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 
1.Workshop für Schul- und Hochschullehrende 
Unternehmen Deutsch: Eine Brücke zwischen Wirtschaft 
und Deutschunterricht (2019, Goethe-Institut). 2. 
Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro 
(Львів 2018). 3. Erfolgreich unterrichten mit "Menschen" 
und "Sicher!" (Львів, 2017). 4.Prowadzanie zajęć 
metodami interaktywnymi (Szczecin, 2005).
Переклади
1.Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник./За  
ред. П. Шевчука і П.Фенриха/.- Щецін: WSAP, 2005.- 
170 с. / переклад Б.Лесечко, Р.Брусак.2.  Місцеве 
партнерство і ринок праці. Посібник для слухачів 
семінарів з місцевого пожвавлення економіки [Кн.2].-
Щецін-Львів,2006./переклад Б.Лесечко. 3. Місцеве 
партнерство і ринок праці. Посібник для слухачів 
семінарів з місцевого пожвавлення економіки. [Кн.1].- 
Щецін: ІНіПЄ, 2006. /переклад Б.Лесечко. 4. Праця в 
посагу. Посібник для викладачів та слухачів семінару. 
Щецін, 2007. / переклад Б.Лесечко, Р.Брусак.5. Т. 
Чубара. Посібник лідера. Дніпропетровськ-Щецін, 
2007. /переклад Лесечко Б.В. 5. А. Соболєвскі і ін.. 
Управління «м’якими проектами» - таємниця успіху. 
Вид-во: ЛРІДУ-INIER, Львів, 2007. /переклад Лесечко 
Б.В. 6. Модель делегування суспільних послуг: 
польський досвід для України [Практ. посібник]. - 
Дніпропетровськ: Грані, 2016.- 136 с. /переклад 
Лесечко Б.В., Котовська О.І. 

Публікації :
1.Перекладознавство та лакунарність фахової 
лексики/Б. В. Лесечко, В.П. Карбівник// Фаховий та 
художній переклад: теорія, методологія, практика: 
[зб. наук. пр.]. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 
191-194.2. Лакунарність у  словотврних гніздах/    
Зб.наук.праць «Іноземна філологія».  Львів, 2014. 
Вип.127. Ч.1 С.13-18. 3. Deutsche Spuren in der lokalen 
Mundart von Transkarpatien / B. Lesechko // NON 
PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану 
Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних 
наук, професора : Уклали Володимир Сулим, Михайло 
Смолій, Христина Дяків / Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – 
C 163-167. 4. Роль та місце терміна у галузевій 
лексичній системі/ Вісник Київського національного 
лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Т 14 № 
2.- Київ, Видавн. центр КНЛУ, 2011.  С.94-100. 5. 
Словотвірна характеристика гніздових термінів/ 
Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. Серія : Філологія. Т 13 № 2.- Київ, 
Видавн. центр КНЛУ, 2010. С.76-81. 6. Словник 
термінів з державного управління та місцевого 
самоврядування/Б.В.Лесечко, Л.Р. Михайлишин// 
Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.- 2008.- 
141 с. 7. Порівняльні дослідження та 
лексикографія/Б.В.Лесечко// Питання прикладної  
лінгвістики: Науково-метод. мат-ли. – Вип. 9. -
Житомир: ЖВІРЕ, 1999. – С.20-26. 8. Deutsch-
ukrainisch-russisches Wörterbuch „Regenerative 
Energien“ (Teil І; Teil II)/ B.Lesechko, H.Schulz // 
München: Landtechnik Weihenstephan. - 1996.- 228 S. 9. 
Пропозитивность семантики композит и 
перевод/Б.В.Лесечко// Стилистические и 
семантические трудности перевода научно-
технической литературы и документации. – Калуга, 
1992. – С. 114-117. 10. Семантико-синтаксический 
анализ композит и трудности их перевода/ Лесечко 
Б.В.//Семантико-синтаксические трудности перевода 
научно-технической литературы и документации. – 
Калуга, 1990. – Ч. ІІ. – С. 214-217. 11. 



Сільськогосподарська лексика 
нововерхньонімецького періоду// Зб.наук.праць 
«Іноземна філологія». Львів, 1990. Вип.  97.  С. 59-63. 
12. Ранні латинські запозичення в німецькій 
сільськогосподарській лексиці// Зб.наук.праць 
«Іноземна філологія».  Львів 1987. Вип.88.  С.69-73. 
13. Хроніка //. Нук.-теорет. Журнал  АН  УРСР 
«Мовознавство».- Київ, 1986. №4. С.76. 14. До історії 
становлення німецької сільськогосподарської 
термінології// Зб.наук.праць «Іноземна філологія». 
Львів, 1986. Вип.83.  С.94-102. 
Участь у конференціях:
1.Bildung der thematischen Gruppen in den 
Fachsprachen / Lesechko Bohumyla // Мат-ли XХVI  
Міжнародної науково-практичної  конференції 
Асоціації українських германістів  
Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international (27–
28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець 
Кушнір Г.М., 2019. – С. 71–73.2.Das Bild des Landes - 
Kommunikation - Translation / Lesechko Bohumyla // 
Мат-ли XХV Міжнародної науково-практичної  
конференції Асоціації українських германістів Deutsch 
in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben (28–29 
вересня 2018 р.).- Львів: Паіс, 2018. - С. 80-83. 
3.Fachwörterbuch und Translation von Fachtexten / 
Lesechko Bohumyla // Sternstunden der deutschen 
Sprache in der Ukraine : Мат-ли ХХІV Міжнародної 
науково-практичної конференції Асоціації українських 
германістів (29–30 вересня 2017 р.). – Чернівці : 
Видавничий дім «Родовід», 2017. – S. 76–77.  
4.Викладання іноземної мови у європейському 
контексті /Лесечко Б.В.// Лінгвістичні проблеми та 
інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у 
вищих навч. закладах: Мат-ли У Міжнар.наук.-практ. 
конфер.- Львів, 2012.- С. 116. 5. Роль та місце 
письмових завдань у курсі німецької мови для 
магістрів державного управління та місцевого 
самоврядування /Лесечко Б.В.// Модернізація системи 
державного управління: теорія та практика:  Мат-ли 
наук.-практичної конфер. за міжнар. участю ( 20.04. 
2012). Ч. 2.  Львів, 2012.- С.452-455. 6. Лексичні шари 
субмови публічного адміністрування /Лесечко Б.В.// 
Модернізація системи державного управління: теорія 
та практика: Мат-ли наук.-практичної конференції за 
міжнар. участю ( 5 квітня  2013).   Ч. 2. - Львів, 2013.- 
С.416-419. 7.Фаховоорієнтована іноземна мова у 
контексті освітньої реформи в Україні/Лесечко Б.В.// 
Проблеми розвитку публічного управління в Україні: 
Мат-ли наук.-практичної конференції за міжнар. 
участю (15.04. 2016).- Львів, 2016.- С.216-218. 8.Вплив 
культури на формування лексичної  системи 
німецької мови/Б. В. Лесечко // Тези звітної наукової 
конференції професорсько-викладацького складу 
факультету іноземних мов національного 
університету імені Івана Франка за 2014 рік (26–27 
лютого 2015   р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 
9.Лакунарність словотвірного гнізда «Amt» /Б. В. 
Лесечко // Модернізація системи державного 
управління: теорія та практика : Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю  ( 11 квітня  
2014 р). Ч. 2., Львів, 2014.- С.230-233. 10.Лексичні 
шари субмови публічного адміністрування /Б. В. 
Лесечко // Модернізація системи державного 
управління: теорія та практика: Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю (5.04. 2013 
р.) Ч. 2., Львів, 2013.- С.416-419. 11.Викладання 
іноземної мови у європейському контексті /Б. В. 
Лесечко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні 
підходи до викладання чужоземних мов у вищих 
навч. закладах:  Мат-ли У Міжнар.наук.-практ. 
конфер.- Львів, 2012.- С. 116. 12.Викладання 
іноземної мови та Загальноєвропейські рекомендації 
з мовної освіти/Б. В. Лесечко //  Актуальні проблеми 
держ. управління: Мат-ли наук.-практичної 
конференції за міжнар. участю.- Харків, 2011. – С.76-
78. 13.Словотвірна характеристика німецьких 
термінів публічного адміністрування/Б. В. Лесечко // 
Реформування системи держ.управління та 
держ.служби:теорія і практика :Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 
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дистанційного курсу. Львів, 2011.-51 С. 2.Німецька 
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Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international (27–
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2014 р). Ч. 2., Львів, 2014.- С.230-233. 10.Лексичні 
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держ.служби:теорія і практика :Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 
08.04.2011 р.) Ч. 2., Львів, 2011.- С. 384-387.
14.Орієнтири та цілі викладання іноземної мови в 
Україні /Б. В. Лесечко // Проблеми та перспективи 
лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних 
процесів: Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер-ції  
(7-8.04.2011). – Тернопіль, 2011.- С. 192-193. 
15.Австрійський мовний диплом-міжнародна система 
іспитів/ B. Lesechko// Deutsch lehren und lernen in der 
interkulturellen Welt: Мат-ли ХУІІ Міжнар. наук.-
практ.конфер. Асоціації укр. германістів (22-23 
жовтня 2010). -Lwiw, Universitätsverlag, 2010. – S.103-
105. 16. Принципи укладання німецько-українського 
словника термінів  державного управління та 
місцевого самоврядування/Б. В. Лесечко // 
Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до 
викладання чужоземних мов у вищих навч. закладах: 
Мат-ли ІУ Міжнар.наук.-практ. конфер.- Львів, 2010.- 
С. 44. 17.Роль та місце комунікативних вправ у 
дистанційному курсі «Німецька мова у сфері 



державного управління» /Б. В. Лесечко //  
Демократичне врядування в контексті глобальних 
викликів та кризових ситуацій : Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 3.04. 
2009 р.) Ч. 2.-  Львів, 2009.- С. 490-493. 18.Outside of 
the EU – The New Quality of Relations in the 
Polish/Ukrainian Border Region /B. Lesechko// Abstracts 
of the ICCEES  YII World Congress Europa – Our Common 
Home? July 25-30, 2005, Berlin, Germany. – Berlin, 2005. 
– P. 237. 19.Fachwörterbücher als Hilfsmittel der 
Übersetzung/ B. Lesechko// Interkulturelle Germanistik 
bzw. Interkulturelles Lernen im ukrainischen Kontext: 
Thesenband der Y. UDGV-Tagung( 26-28. 09. 1997). – 
Lwiw, 1997. - S. 46-47.
Навчальні посібники: 
1.Німецька мова у сфері державного управління . 
Навчально-методичний посібник для слухачів 
дистанційного курсу. Львів, 2011.-51 С. 2.Німецька 
мова у державному управлінні (дистанційний курс)
[Текст]: навч.посіб.// Б.В. Лесечко, В.П. Карбівник . 
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010.-115 С. 3.Німецька мова. 
Навчальний посібник для студентів спеціальності 
8.150101 «Державна служба» // Львів, 2013. 70 С. 
4.Німецька мова у сфері державного управління 
(опорний конспект дистанційного курсу).// Б. В. 
Лесечко КИЇВ: Національна академія державного 
управління при Президентові України, 2004.- 114С. 
Методичні вказівки/рекомендації
1.Німецька мова/ Б. В. Лесечко, В.П. Карбівник//: 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
для слухачів першого курсу заочної форми навчання 
спеціальності 8.15010001 «Державне управління» 
галузі знань 1501 «Державне управління».   Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 2014.- 21 с. 2. Методичні вказівки та 
контрольні завдання з німецької мови для слухачів 
заочної форми навчання спеціальності «Магістр 
державного управління»/ Лесечко Б.В. Львів: ЛРІДУ 
НАДУ. -  2004.- 32 с. 3. Методичні рекомендації для 
слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни 
"Німецька мова у сфері державного управління"/ 
Лесечко Б. В.,  Карбівник В. П.//. Київ: Міленіум, 2004. 
– 42 с.
організаційна робота у закладах освіти на посаді 
керівника кафедри 
2013 - 2015 зав. кафедри української та іноземних 
мов Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Опонування дисертацій:
1.Ляшенко Т.С. "Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)" / спеціальність 10.02.04 - германські мови/.2. 
Солтис М.О. "Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті" / спеціальність 10.02.04 - германські мови/. 3. 
Гонтар М.О. " Структурно-композиційні та 
лінгвостилістичні  особливості тексту німецького 
літературного анекдота" / спеціальність 10.02.04 - 
германські мови/.
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1.Перекладознавство та лакунарність фахової 
лексики/Б. В. Лесечко, В.П. Карбівник// Фаховий та 
художній переклад: теорія, методологія, практика: 
[зб. наук. пр.]. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 
191-194.2. Лакунарність у  словотврних гніздах/    
Зб.наук.праць «Іноземна філологія».  Львів, 2014. 
Вип.127. Ч.1 С.13-18. 3. Deutsche Spuren in der lokalen 
Mundart von Transkarpatien / B. Lesechko // NON 
PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану 
Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних 
наук, професора : Уклали Володимир Сулим, Михайло 
Смолій, Христина Дяків / Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – 
C 163-167. 4. Роль та місце терміна у галузевій 
лексичній системі/ Вісник Київського національного 
лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Т 14 № 
2.- Київ, Видавн. центр КНЛУ, 2011.  С.94-100. 5. 
Словотвірна характеристика гніздових термінів/ 
Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. Серія : Філологія. Т 13 № 2.- Київ, 
Видавн. центр КНЛУ, 2010. С.76-81. 6. Словник 
термінів з державного управління та місцевого 
самоврядування/Б.В.Лесечко, Л.Р. Михайлишин// 
Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.- 2008.- 
141 с. 7. Порівняльні дослідження та 
лексикографія/Б.В.Лесечко// Питання прикладної  
лінгвістики: Науково-метод. мат-ли. – Вип. 9. -
Житомир: ЖВІРЕ, 1999. – С.20-26. 8. Deutsch-
ukrainisch-russisches Wörterbuch „Regenerative 
Energien“ (Teil І; Teil II)/ B.Lesechko, H.Schulz // 
München: Landtechnik Weihenstephan. - 1996.- 228 S. 9. 
Пропозитивность семантики композит и 
перевод/Б.В.Лесечко// Стилистические и 
семантические трудности перевода научно-
технической литературы и документации. – Калуга, 
1992. – С. 114-117. 10. Семантико-синтаксический 
анализ композит и трудности их перевода/ Лесечко 
Б.В.//Семантико-синтаксические трудности перевода 
научно-технической литературы и документации. – 
Калуга, 1990. – Ч. ІІ. – С. 214-217. 11. 
Сільськогосподарська лексика 
нововерхньонімецького періоду// Зб.наук.праць 
«Іноземна філологія». Львів, 1990. Вип.  97.  С. 59-63. 
12. Ранні латинські запозичення в німецькій 
сільськогосподарській лексиці// Зб.наук.праць 
«Іноземна філологія».  Львів 1987. Вип.88.  С.69-73. 
13. Хроніка //. Нук.-теорет. Журнал  АН  УРСР 
«Мовознавство».- Київ, 1986. №4. С.76. 14. До історії 
становлення німецької сільськогосподарської 
термінології// Зб.наук.праць «Іноземна філологія». 
Львів, 1986. Вип.83.  С.94-102. 
Участь у конференціях:
1.Bildung der thematischen Gruppen in den 
Fachsprachen / Lesechko Bohumyla // Мат-ли XХVI  
Міжнародної науково-практичної  конференції 
Асоціації українських германістів  
Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international (27–
28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець 
Кушнір Г.М., 2019. – С. 71–73.2.Das Bild des Landes - 
Kommunikation - Translation / Lesechko Bohumyla // 
Мат-ли XХV Міжнародної науково-практичної  
конференції Асоціації українських германістів Deutsch 
in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben (28–29 
вересня 2018 р.).- Львів: Паіс, 2018. - С. 80-83. 
3.Fachwörterbuch und Translation von Fachtexten / 
Lesechko Bohumyla // Sternstunden der deutschen 
Sprache in der Ukraine : Мат-ли ХХІV Міжнародної 
науково-практичної конференції Асоціації українських 
германістів (29–30 вересня 2017 р.). – Чернівці : 
Видавничий дім «Родовід», 2017. – S. 76–77.  
4.Викладання іноземної мови у європейському 
контексті /Лесечко Б.В.// Лінгвістичні проблеми та 
інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у 
вищих навч. закладах: Мат-ли У Міжнар.наук.-практ. 
конфер.- Львів, 2012.- С. 116. 5. Роль та місце 
письмових завдань у курсі німецької мови для 
магістрів державного управління та місцевого 
самоврядування /Лесечко Б.В.// Модернізація системи 
державного управління: теорія та практика:  Мат-ли 
наук.-практичної конфер. за міжнар. участю ( 20.04. 
2012). Ч. 2.  Львів, 2012.- С.452-455. 6. Лексичні шари 
субмови публічного адміністрування /Лесечко Б.В.// 
Модернізація системи державного управління: теорія 
та практика: Мат-ли наук.-практичної конференції за 
міжнар. участю ( 5 квітня  2013).   Ч. 2. - Львів, 2013.- 
С.416-419. 7.Фаховоорієнтована іноземна мова у 
контексті освітньої реформи в Україні/Лесечко Б.В.// 
Проблеми розвитку публічного управління в Україні: 
Мат-ли наук.-практичної конференції за міжнар. 
участю (15.04. 2016).- Львів, 2016.- С.216-218. 8.Вплив 
культури на формування лексичної  системи 
німецької мови/Б. В. Лесечко // Тези звітної наукової 
конференції професорсько-викладацького складу 
факультету іноземних мов національного 
університету імені Івана Франка за 2014 рік (26–27 
лютого 2015   р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 
9.Лакунарність словотвірного гнізда «Amt» /Б. В. 
Лесечко // Модернізація системи державного 
управління: теорія та практика : Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю  ( 11 квітня  
2014 р). Ч. 2., Львів, 2014.- С.230-233. 10.Лексичні 
шари субмови публічного адміністрування /Б. В. 
Лесечко // Модернізація системи державного 
управління: теорія та практика: Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю (5.04. 2013 
р.) Ч. 2., Львів, 2013.- С.416-419. 11.Викладання 
іноземної мови у європейському контексті /Б. В. 
Лесечко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні 
підходи до викладання чужоземних мов у вищих 
навч. закладах:  Мат-ли У Міжнар.наук.-практ. 
конфер.- Львів, 2012.- С. 116. 12.Викладання 
іноземної мови та Загальноєвропейські рекомендації 
з мовної освіти/Б. В. Лесечко //  Актуальні проблеми 
держ. управління: Мат-ли наук.-практичної 
конференції за міжнар. участю.- Харків, 2011. – С.76-



78. 13.Словотвірна характеристика німецьких 
термінів публічного адміністрування/Б. В. Лесечко // 
Реформування системи держ.управління та 
держ.служби:теорія і практика :Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 
08.04.2011 р.) Ч. 2., Львів, 2011.- С. 384-387.
14.Орієнтири та цілі викладання іноземної мови в 
Україні /Б. В. Лесечко // Проблеми та перспективи 
лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних 
процесів: Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер-ції  
(7-8.04.2011). – Тернопіль, 2011.- С. 192-193. 
15.Австрійський мовний диплом-міжнародна система 
іспитів/ B. Lesechko// Deutsch lehren und lernen in der 
interkulturellen Welt: Мат-ли ХУІІ Міжнар. наук.-
практ.конфер. Асоціації укр. германістів (22-23 
жовтня 2010). -Lwiw, Universitätsverlag, 2010. – S.103-
105. 16. Принципи укладання німецько-українського 
словника термінів  державного управління та 
місцевого самоврядування/Б. В. Лесечко // 
Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до 
викладання чужоземних мов у вищих навч. закладах: 
Мат-ли ІУ Міжнар.наук.-практ. конфер.- Львів, 2010.- 
С. 44. 17.Роль та місце комунікативних вправ у 
дистанційному курсі «Німецька мова у сфері 
державного управління» /Б. В. Лесечко //  
Демократичне врядування в контексті глобальних 
викликів та кризових ситуацій : Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 3.04. 
2009 р.) Ч. 2.-  Львів, 2009.- С. 490-493. 18.Outside of 
the EU – The New Quality of Relations in the 
Polish/Ukrainian Border Region /B. Lesechko// Abstracts 
of the ICCEES  YII World Congress Europa – Our Common 
Home? July 25-30, 2005, Berlin, Germany. – Berlin, 2005. 
– P. 237. 19.Fachwörterbücher als Hilfsmittel der 
Übersetzung/ B. Lesechko// Interkulturelle Germanistik 
bzw. Interkulturelles Lernen im ukrainischen Kontext: 
Thesenband der Y. UDGV-Tagung( 26-28. 09. 1997). – 
Lwiw, 1997. - S. 46-47.
Навчальні посібники: 
1.Німецька мова у сфері державного управління . 
Навчально-методичний посібник для слухачів 
дистанційного курсу. Львів, 2011.-51 С. 2.Німецька 
мова у державному управлінні (дистанційний курс)
[Текст]: навч.посіб.// Б.В. Лесечко, В.П. Карбівник . 
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010.-115 С. 3.Німецька мова. 
Навчальний посібник для студентів спеціальності 
8.150101 «Державна служба» // Львів, 2013. 70 С. 
4.Німецька мова у сфері державного управління 
(опорний конспект дистанційного курсу).// Б. В. 
Лесечко КИЇВ: Національна академія державного 
управління при Президентові України, 2004.- 114С. 
Методичні вказівки/рекомендації
1.Німецька мова/ Б. В. Лесечко, В.П. Карбівник//: 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
для слухачів першого курсу заочної форми навчання 
спеціальності 8.15010001 «Державне управління» 
галузі знань 1501 «Державне управління».   Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 2014.- 21 с. 2. Методичні вказівки та 
контрольні завдання з німецької мови для слухачів 
заочної форми навчання спеціальності «Магістр 
державного управління»/ Лесечко Б.В. Львів: ЛРІДУ 
НАДУ. -  2004.- 32 с. 3. Методичні рекомендації для 
слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни 
"Німецька мова у сфері державного управління"/ 
Лесечко Б. В.,  Карбівник В. П.//. Київ: Міленіум, 2004. 
– 42 с.
організаційна робота у закладах освіти на посаді 
керівника кафедри 
2013 - 2015 зав. кафедри української та іноземних 
мов Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Опонування дисертацій:
1.Ляшенко Т.С. "Структурно-композиційні, 
лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту 
мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких 
газет)" / спеціальність 10.02.04 - германські мови/.2. 
Солтис М.О. "Структура, семантика та 
функціонування скорочень у німецькому газетному 
тексті" / спеціальність 10.02.04 - германські мови/. 3. 
Гонтар М.О. " Структурно-композиційні та 
лінгвостилістичні  особливості тексту німецького 
літературного анекдота" / спеціальність 10.02.04 - 
германські мови/.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
10, 11, 13, 14, 16, 17.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ОК 1.1.14 Практика 
перекладу з першої 
іноземної мови 
(німецької мови)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 



комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 



3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

24949 Лесечко 
Богумила 
Василівна

Доцент 0 ОК 1.1.12 Перша 
іноземна мова 
(німецька мова)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Дрогобицький державний педагогічний інститут імені 
І. Я. Франка, 1970 р.
Спеціальність –Німецька мова 
Кваліфікація – вчитель німецької мови середньої 
школи та звання вчителя середньої школи . Диплом 
відзнакою Ч №585808.
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ФЛ № 011388, 
дата видачі 25.05.1988. 
Тема дисертації: «Шляхи становлення та розвитку 
німецької сільськогосподарської лексики ». 
 Вчене звання:  
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат  доцента ДЦ № 001916, дата 
видачі 03.10.1991.

Стаж науково-педагогічної роботи: 42 роки.

 Стажування: 
Термін стажування:  
1) 18.11. 2019 – 20.12.2019, м. Хемніц Лейпцигського 
Центру підвищення кваліфікації, ФРН.
2) 20.08-29.08.2013 Канцелярія уряду Федеративної 
землі Штирії, Австрія відділ  культури, європейського 
співробітництва та зовнішніх зв’язків    
Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 
Підвищення кваліфікації: 
Семінари: 
1.Workshop für Schul- und Hochschullehrende 
Unternehmen Deutsch: Eine Brücke zwischen Wirtschaft 
und Deutschunterricht (2019, Goethe-Institut). 2. 
Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro 
(Львів 2018). 3. Erfolgreich unterrichten mit "Menschen" 
und "Sicher!" (Львів, 2017). 4.Prowadzanie zajęć 
metodami interaktywnymi (Szczecin, 2005).
Переклади
1.Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник./За  
ред. П. Шевчука і П.Фенриха/.- Щецін: WSAP, 2005.- 
170 с. / переклад Б.Лесечко, Р.Брусак.2.  Місцеве 
партнерство і ринок праці. Посібник для слухачів 
семінарів з місцевого пожвавлення економіки [Кн.2].-
Щецін-Львів,2006./переклад Б.Лесечко. 3. Місцеве 
партнерство і ринок праці. Посібник для слухачів 
семінарів з місцевого пожвавлення економіки. [Кн.1].- 
Щецін: ІНіПЄ, 2006. /переклад Б.Лесечко. 4. Праця в 
посагу. Посібник для викладачів та слухачів семінару. 
Щецін, 2007. / переклад Б.Лесечко, Р.Брусак.5. Т. 
Чубара. Посібник лідера. Дніпропетровськ-Щецін, 
2007. /переклад Лесечко Б.В. 5. А. Соболєвскі і ін.. 
Управління «м’якими проектами» - таємниця успіху. 
Вид-во: ЛРІДУ-INIER, Львів, 2007. /переклад Лесечко 
Б.В. 6. Модель делегування суспільних послуг: 
польський досвід для України [Практ. посібник]. - 
Дніпропетровськ: Грані, 2016.- 136 с. /переклад 
Лесечко Б.В., Котовська О.І. 

Публікації :
1.Перекладознавство та лакунарність фахової 
лексики/Б. В. Лесечко, В.П. Карбівник// Фаховий та 
художній переклад: теорія, методологія, практика: 
[зб. наук. пр.]. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 
191-194.2. Лакунарність у  словотврних гніздах/    
Зб.наук.праць «Іноземна філологія».  Львів, 2014. 
Вип.127. Ч.1 С.13-18. 3. Deutsche Spuren in der lokalen 
Mundart von Transkarpatien / B. Lesechko // NON 
PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану 
Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних 
наук, професора : Уклали Володимир Сулим, Михайло 
Смолій, Христина Дяків / Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Львів : ПAІС, 2013. – 
C 163-167. 4. Роль та місце терміна у галузевій 
лексичній системі/ Вісник Київського національного 
лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Т 14 № 
2.- Київ, Видавн. центр КНЛУ, 2011.  С.94-100. 5. 
Словотвірна характеристика гніздових термінів/ 
Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. Серія : Філологія. Т 13 № 2.- Київ, 
Видавн. центр КНЛУ, 2010. С.76-81. 6. Словник 
термінів з державного управління та місцевого 
самоврядування/Б.В.Лесечко, Л.Р. Михайлишин// 
Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України.- 2008.- 
141 с. 7. Порівняльні дослідження та 
лексикографія/Б.В.Лесечко// Питання прикладної  
лінгвістики: Науково-метод. мат-ли. – Вип. 9. -
Житомир: ЖВІРЕ, 1999. – С.20-26. 8. Deutsch-
ukrainisch-russisches Wörterbuch „Regenerative 
Energien“ (Teil І; Teil II)/ B.Lesechko, H.Schulz // 
München: Landtechnik Weihenstephan. - 1996.- 228 S. 9. 
Пропозитивность семантики композит и 
перевод/Б.В.Лесечко// Стилистические и 
семантические трудности перевода научно-
технической литературы и документации. – Калуга, 
1992. – С. 114-117. 10. Семантико-синтаксический 
анализ композит и трудности их перевода/ Лесечко 
Б.В.//Семантико-синтаксические трудности перевода 
научно-технической литературы и документации. – 



Калуга, 1990. – Ч. ІІ. – С. 214-217. 11. 
Сільськогосподарська лексика 
нововерхньонімецького періоду// Зб.наук.праць 
«Іноземна філологія». Львів, 1990. Вип.  97.  С. 59-63. 
12. Ранні латинські запозичення в німецькій 
сільськогосподарській лексиці// Зб.наук.праць 
«Іноземна філологія».  Львів 1987. Вип.88.  С.69-73. 
13. Хроніка //. Нук.-теорет. Журнал  АН  УРСР 
«Мовознавство».- Київ, 1986. №4. С.76. 14. До історії 
становлення німецької сільськогосподарської 
термінології// Зб.наук.праць «Іноземна філологія». 
Львів, 1986. Вип.83.  С.94-102. 
Участь у конференціях:
1.Bildung der thematischen Gruppen in den 
Fachsprachen / Lesechko Bohumyla // Мат-ли XХVI  
Міжнародної науково-практичної  конференції 
Асоціації українських германістів  
Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international (27–
28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ: Видавець 
Кушнір Г.М., 2019. – С. 71–73.2.Das Bild des Landes - 
Kommunikation - Translation / Lesechko Bohumyla // 
Мат-ли XХV Міжнародної науково-практичної  
конференції Асоціації українських германістів Deutsch 
in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben (28–29 
вересня 2018 р.).- Львів: Паіс, 2018. - С. 80-83. 
3.Fachwörterbuch und Translation von Fachtexten / 
Lesechko Bohumyla // Sternstunden der deutschen 
Sprache in der Ukraine : Мат-ли ХХІV Міжнародної 
науково-практичної конференції Асоціації українських 
германістів (29–30 вересня 2017 р.). – Чернівці : 
Видавничий дім «Родовід», 2017. – S. 76–77.  
4.Викладання іноземної мови у європейському 
контексті /Лесечко Б.В.// Лінгвістичні проблеми та 
інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у 
вищих навч. закладах: Мат-ли У Міжнар.наук.-практ. 
конфер.- Львів, 2012.- С. 116. 5. Роль та місце 
письмових завдань у курсі німецької мови для 
магістрів державного управління та місцевого 
самоврядування /Лесечко Б.В.// Модернізація системи 
державного управління: теорія та практика:  Мат-ли 
наук.-практичної конфер. за міжнар. участю ( 20.04. 
2012). Ч. 2.  Львів, 2012.- С.452-455. 6. Лексичні шари 
субмови публічного адміністрування /Лесечко Б.В.// 
Модернізація системи державного управління: теорія 
та практика: Мат-ли наук.-практичної конференції за 
міжнар. участю ( 5 квітня  2013).   Ч. 2. - Львів, 2013.- 
С.416-419. 7.Фаховоорієнтована іноземна мова у 
контексті освітньої реформи в Україні/Лесечко Б.В.// 
Проблеми розвитку публічного управління в Україні: 
Мат-ли наук.-практичної конференції за міжнар. 
участю (15.04. 2016).- Львів, 2016.- С.216-218. 8.Вплив 
культури на формування лексичної  системи 
німецької мови/Б. В. Лесечко // Тези звітної наукової 
конференції професорсько-викладацького складу 
факультету іноземних мов національного 
університету імені Івана Франка за 2014 рік (26–27 
лютого 2015   р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 
9.Лакунарність словотвірного гнізда «Amt» /Б. В. 
Лесечко // Модернізація системи державного 
управління: теорія та практика : Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю  ( 11 квітня  
2014 р). Ч. 2., Львів, 2014.- С.230-233. 10.Лексичні 
шари субмови публічного адміністрування /Б. В. 
Лесечко // Модернізація системи державного 
управління: теорія та практика: Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю (5.04. 2013 
р.) Ч. 2., Львів, 2013.- С.416-419. 11.Викладання 
іноземної мови у європейському контексті /Б. В. 
Лесечко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні 
підходи до викладання чужоземних мов у вищих 
навч. закладах:  Мат-ли У Міжнар.наук.-практ. 
конфер.- Львів, 2012.- С. 116. 12.Викладання 
іноземної мови та Загальноєвропейські рекомендації 
з мовної освіти/Б. В. Лесечко //  Актуальні проблеми 
держ. управління: Мат-ли наук.-практичної 
конференції за міжнар. участю.- Харків, 2011. – С.76-
78. 13.Словотвірна характеристика німецьких 
термінів публічного адміністрування/Б. В. Лесечко // 
Реформування системи держ.управління та 
держ.служби:теорія і практика :Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 
08.04.2011 р.) Ч. 2., Львів, 2011.- С. 384-387.
14.Орієнтири та цілі викладання іноземної мови в 
Україні /Б. В. Лесечко // Проблеми та перспективи 
лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних 
процесів: Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер-ції  
(7-8.04.2011). – Тернопіль, 2011.- С. 192-193. 
15.Австрійський мовний диплом-міжнародна система 
іспитів/ B. Lesechko// Deutsch lehren und lernen in der 
interkulturellen Welt: Мат-ли ХУІІ Міжнар. наук.-
практ.конфер. Асоціації укр. германістів (22-23 
жовтня 2010). -Lwiw, Universitätsverlag, 2010. – S.103-
105. 16. Принципи укладання німецько-українського 
словника термінів  державного управління та 
місцевого самоврядування/Б. В. Лесечко // 
Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до 
викладання чужоземних мов у вищих навч. закладах: 
Мат-ли ІУ Міжнар.наук.-практ. конфер.- Львів, 2010.- 
С. 44. 17.Роль та місце комунікативних вправ у 
дистанційному курсі «Німецька мова у сфері 
державного управління» /Б. В. Лесечко //  
Демократичне врядування в контексті глобальних 
викликів та кризових ситуацій : Мат-ли наук.-
практичної конференції за міжнар. участю ( 3.04. 
2009 р.) Ч. 2.-  Львів, 2009.- С. 490-493. 18.Outside of 
the EU – The New Quality of Relations in the 
Polish/Ukrainian Border Region /B. Lesechko// Abstracts 
of the ICCEES  YII World Congress Europa – Our Common 
Home? July 25-30, 2005, Berlin, Germany. – Berlin, 2005. 
– P. 237. 19.Fachwörterbücher als Hilfsmittel der 
Übersetzung/ B. Lesechko// Interkulturelle Germanistik 
bzw. Interkulturelles Lernen im ukrainischen Kontext: 
Thesenband der Y. UDGV-Tagung( 26-28. 09. 1997). – 
Lwiw, 1997. - S. 46-47.
Навчальні посібники: 
1.Німецька мова у сфері державного управління . 
Навчально-методичний посібник для слухачів 
дистанційного курсу. Львів, 2011.-51 С. 2.Німецька 
мова у державному управлінні (дистанційний курс)
[Текст]: навч.посіб.// Б.В. Лесечко, В.П. Карбівник . 
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010.-115 С. 3.Німецька мова. 
Навчальний посібник для студентів спеціальності 
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Методичні вказівки/рекомендації
1.Німецька мова/ Б. В. Лесечко, В.П. Карбівник//: 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 
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спеціальності 8.15010001 «Державне управління» 
галузі знань 1501 «Державне управління».   Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 2014.- 21 с. 2. Методичні вказівки та 
контрольні завдання з німецької мови для слухачів 
заочної форми навчання спеціальності «Магістр 
державного управління»/ Лесечко Б.В. Львів: ЛРІДУ 
НАДУ. -  2004.- 32 с. 3. Методичні рекомендації для 
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"Німецька мова у сфері державного управління"/ 
Лесечко Б. В.,  Карбівник В. П.//. Київ: Міленіум, 2004. 
– 42 с.
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сільськогосподарській лексиці// Зб.наук.праць 
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Львів, 1986. Вип.83.  С.94-102. 
Участь у конференціях:
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3.“Соціолінгвістичне знання як засіб формування 
нової культури безпеки: Україна і світ” (Львів, 2018)
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6. “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 
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Вроцлав, 2017)
13.“An den Grenzen der Pragmatik” (Федеративна 
Республіка Німеччина, Саарбрюкен, 2017)
14.“Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität” 
(Фінляндська Республіка, Гельсінки, 2017)
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факультету іноземних мов (2015–2020). 
           Jahrestagung des IDS, Mannheim, 2017-2019
 
 
Навчальні посібники:
1.Дяків Х. Ю. Лінгвокраїнознавство німецькомовних 
країн: навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2015. 159 с.  2. Дяків Х. Ю. 
Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для 
студентів-германістів: Посібник для самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Вступ до філології" / 
Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Дяків Х.Ю. та 
ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с. 3. 
Дяків Х. Ю. Методичні вказівки з курсу «Теорія та 
практика художнього перекладу». / Х. Ю. Дяків. – 
Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних  мов, 2014. – 44 с.  5. Дяків 
Х.Ю. Багаторівневий іспит (А2-В2). Німецька мова. 
Модель тесту. / Упоряд. О.Брьозгол, С.Дружбяк, 
Х.Дяків та ін. – Київ, 2010. – 32 c. 6.Дяків Х.Ю. 
Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники. 
/ Укладачі: Віталіш Л.П., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2008. – 40 с. 
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5,  6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17.

35155 Дяків 
Христина 
Юріївна

Доцент 0 ВД 2.1.14 
Лінгвопрагматичні 
аспекти
перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р. 

Спеціальність –мова та література (німецька)
 
Кваліфікація – магістр філології. Викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК 
№3292979
                                                                     
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 040845, дата видачі 
22.12.2014, Атестаційна колегія, рішення №8/02-Д від 
22.12.2014, кафедра міжкультурної комунікації та 



перекладу
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №008651, 
дата видачі 26.09.2012, Атестаційна колегія, 
Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова, спеціальність (10.02.17) порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр 
«застереження» та засоби його реалізації в 
українській та німецькій мовах».

Стаж науково-педагогічної роботи: 12 років.

Науково-дослідна робота: 
 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Когнітивно-дискурсивна реконструкція 
комунікативних девіацій в українсько- і 
німецькомовних відеоінтерв’ю».
 
Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016).
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017).  
3.“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020). 
4. “Різномовні тексти і дискурси в соціально-
комунікативних і міжкультурних вимірах” 
(0119U002412) (2019-2021).
5. “Лінгвокогнітивні та дискурсивні аспекти 
функціонування германських, романських та 
класичних мов” (0117U001394). 
 
Стажування:
Ляйбніц-Інститут Німецької Мови у Маннгаймі 
(Федеративна Республіка Німеччина), Університет 
імені Фридриха Александра (Федеративна Республіка 
Німеччина, Ерлянґен – Нюрнберґ) та Університет імені 
Отто Фридриха (Федеративна Республіка Німеччина, 
Бамберґ)  
Термін стажування: 
січень-березень 2017, січень-березень 2018, 15 січня 
– 15 березня 2019, липень-серпень 2016, листопад-
грудень 2015.
 
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) та Польщі (березень 2017 р., Університет 
Вроцлава).
2. Seminar “Lexik des gesprochenen Deutsch” am IDS, 
Mannheim,16–17.02.2017
3. 21. Arbeitstagung “Vergleichende 
Gesprächsforschung” am IDS, Mannheim,21–23.03.2018.
4. 28.07. – 2. 08.2019, Internationale 
Delegiertenkonferenz des IDV, Leipzig, 28.07. – 2. 
08.2019,
 
Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Берлін, 2011); 2. 
Сертифікат екзаменатора для іспитів GOETHE-
ZERTIFIKAT А1-С1 (з 2016 р.)
 
Участь у 4 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer».
 
Керівник 1 кандидатської дисертації. 
Член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
 
Член Міжнародної Наукової Ради Ляйбніц-Інституту 
Німецької Мови, Маннгайм.
Член редколегії журналу Studien zur deutschen 
Sprache und Literatur, Стамбул.
 
Секретар і скарбник Асоціації українських германістів 
з 2014 року. 
 
З 2007 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні). 
 
 
Публікації у фахових виданнях:
 Авторка 1 посібника, співавторка 5 навчальних 
посібників, понад 100 статей, тез доповідей і 
перекладів, зокрема: 
1.Дяків Х. Ю. Лінгвокраїнознавство німецькомовних 
країн: навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2015. 159 с.  
2.Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До 
місяця” Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі 
Григорія Кочура Кочура. Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 
127. Ч. 2. С. 111-117. 
3.Дяків Х. Комунікативні невдачі крізь призму 
української національної ідентичності. ІX. 
Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog 
der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus 
globaler Sicht“. Bd. 2018 / Herausgegeben von O. 
Novikova und U. Schweier. Verlag readbox unipress Open 
Access LMU, München, 2019. S. 591–603. ISSN 2629-
5016.
4.Dyakiv K. Das politische Fernsehinterview und 
kommunikative Misserfolge für Journalisten. Alman Dili ve 
Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und 
Literatur. Istanbul, 2018. 1 (39). S. 95–107. ISSN 1303–
9407.
5.Дякив Х. “Звездные видеоинтервью”: 
коммуникативные неудачи в украинской и немецкой 
лингвокультурах. Res Humanitariae. Klaipeda. 2019. 
Vol. 25. Р. 196–215. ISSN 2538-922X. 
6.Дяків Х. Qui pro quo: (не)успішність політичних 
інтерв’ю. VІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der 
Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. 



Die Ukraine aus globaler Sicht”. Bd. 2017 / 
Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier. Verlag 
readbox unipress Open Access LMU, München, 2018. S. 
65–74. ISBN 978-3-95925-098-6. 
7.Дяків Х. Українська девіатологія: стан і перспективи 
розвитку. Science and Education a New Dimension. 
Philology. Budapest, 2016. 4 (20). Is. 85. S. 20–24. ISSN 
2308–5258 (print), 2308–1996.
8.Dyakiv Kh. Irren ist menschlich oder Erfolg durch 
Misserfolg. Ansätze – Begründungen – Maßstäbe. 
Germanica Wratislaviensia / Hrsg. Iwona Bartoszewicz, 
Marek Halub, Tomasz Malyszek. Wrocław, 2016. 141. S. 
197–210. ISSN 0435–5865.  
9.Dyakiv Kh. Tollpatschig interviewen oder interviewt 
werden – Kurzvideos im ukrainischen und deutschen 
Fernsehen. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs / Hrsg. 
Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur. Warszawa–
Rzeszów, 2016. 9. S. 165–186. ISSN 1899–0983.
10.Petrashchuk N., Dyakiv Kh. Universitäre DaF-
Lehrerausbildung und wissenschaftlicher Nachwuchs in 
der Ukraine. DaF-Lehrerausbildung in Mittel- und 
Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-Knapp und Katalin Boocz-
Barna. München: Judicium Verlag GmbH München, 2016. 
S. 352–358.
11.Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До 
місяця” Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі 
Григорія Кочура Кочура. Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 
127. Ч. 2. С. 111-117.
12.Дяків Х. Комунікативний шум як фактор впливу на 
перебіг відеоінтерв’ю. Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. 
Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Київ, 2019. Т. 
30 (69). № 4. Ч. 1. С. 123–127. 
13.Дяків Х. Способи усунення комунікативних невдач 
у відеоінтерв’ю з позиції респондента. Закарпатські 
філологічні студії / гол. ред. І. М. Зимомря. Ужгород, 
2019. Вип. 11 (2). С. 63–68. 
14.Дяків Х. Спортивне відеоінтерв’ю в українській і 
німецькій лінгвокультурах: причини комунікативних 
невдач. Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. Львів, 2019. Вип. 70. С. 132–146. 
15.Дяків Х. Типологія комунікативних невдач у 
відеоінтерв’ю українською і німецькою мовами. Мовні 
і концептуальні картини світу. Київ: Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, 
2019. Вип. 65 (1). С. 45–57. 
16Дяків Х. “Зіркове відеоінтерв’ю”: комунікативні 
невдачі журналістів в українській та німецькій 
лінгвокультурах. Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Дніпро, 2019. № 1 (17). С. 241–250.
 
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у понад 30 Міжнародних науково-практичних 
конференціях:
1.“Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international“ 
(Івано-Франківськ, 2019)
2. “Text- und Diskurswelten in der massenmedialen 
Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und 
Wirkung von multimodalen Textformaten“ (Республіка 
Польща, Бидгощ, 2018)
3.“Соціолінгвістичне знання як засіб формування 
нової культури безпеки: Україна і світ” (Львів, 2018)
4.“Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації” (Острог, 2018)
5.“Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, 
завдання” (Львів, 2018)
6. “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 
представників філологічних наук” (Одеса, 2018)
7.“Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 2018)
8.“Україна і світ: діалог мов і культур” (Київ, 2018)
9.“Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht“ (Федеративна Республіка 
Німеччина, Мюнхен, 2018)
10.“Германські мови в міжкультурному контексті 
(лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” (Київ, 
2018)
11.“Мова та література у полікультурному просторі” 
(Львів, 2018)
12.“Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen 
Phraseologie und Parömiologie” (Республіка Польща, 
Вроцлав, 2017)
13.“An den Grenzen der Pragmatik” (Федеративна 
Республіка Німеччина, Саарбрюкен, 2017)
14.“Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität” 
(Фінляндська Республіка, Гельсінки, 2017)
15.XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer (Швейцарська Конфедерація, 
Фрібур, 2017)
16.“Region(en) von Mitteleuropa – historische, kulturelle. 
Sprachliche und literarische Vermittlungen” (Угорщина, 
Будапешт, 2017)
17.“Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht” (Федеративна Республіка 
Німеччина, Мюнхен, 2017)
18.“Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine” 
(Чернівці, 2017)
19.“Philology and Linguistics in the Digital Age – 2016 
(FILIDA – 2016)” (Угорщина, Будапешт, 2016)
20.“Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und 
Entwicklungen” (Львів, 2016)
21.“Пріорітети германського і романського 
мовознавства” (Луцьк–Світязь, 2016)
“Актуальні проблеми термінології, перекладу і 
філології: виклики та перспективи” (Чернівці, 2016)
22.“Українська германістика в діалозі культур = 
Ukrainische Germanistik und Kulturdialog” (Львів, 2015)
23.“Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 2015)
24.“Філологія: сучасний погляд на вивчення 
актуальних проблем” (Запоріжжя, 2018) 
щорічні звітні конференції філологічного факультету і 
факультету іноземних мов (2015–2020). 
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студентів-германістів: Посібник для самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Вступ до філології" / 
Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Дяків Х.Ю. та 
ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с. 3. 
Дяків Х. Ю. Методичні вказівки з курсу «Теорія та 
практика художнього перекладу». / Х. Ю. Дяків. – 
Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних  мов, 2014. – 44 с.  5. Дяків 
Х.Ю. Багаторівневий іспит (А2-В2). Німецька мова. 
Модель тесту. / Упоряд. О.Брьозгол, С.Дружбяк, 
Х.Дяків та ін. – Київ, 2010. – 32 c. 6.Дяків Х.Ю. 
Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники. 
/ Укладачі: Віталіш Л.П., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2008. – 40 с. 
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5,  6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
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Христина 
Юріївна

Доцент 0 ВД 2.1.13 
Соціолінгвістика

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р. 

Спеціальність –мова та література (німецька)
 
Кваліфікація – магістр філології. Викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК 
№3292979
                                                                     
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 040845, дата видачі 
22.12.2014, Атестаційна колегія, рішення №8/02-Д від 
22.12.2014, кафедра міжкультурної комунікації та 
перекладу
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №008651, 
дата видачі 26.09.2012, Атестаційна колегія, 
Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова, спеціальність (10.02.17) порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр 
«застереження» та засоби його реалізації в 
українській та німецькій мовах».

Стаж науково-педагогічної роботи: 12 років.

Науково-дослідна робота: 
 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Когнітивно-дискурсивна реконструкція 
комунікативних девіацій в українсько- і 
німецькомовних відеоінтерв’ю».
 
Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016).
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017).  
3.“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020). 
4. “Різномовні тексти і дискурси в соціально-
комунікативних і міжкультурних вимірах” 
(0119U002412) (2019-2021).
5. “Лінгвокогнітивні та дискурсивні аспекти 
функціонування германських, романських та 
класичних мов” (0117U001394). 
 
Стажування:
Ляйбніц-Інститут Німецької Мови у Маннгаймі 
(Федеративна Республіка Німеччина), Університет 
імені Фридриха Александра (Федеративна Республіка 
Німеччина, Ерлянґен – Нюрнберґ) та Університет імені 
Отто Фридриха (Федеративна Республіка Німеччина, 
Бамберґ)  
Термін стажування: 



січень-березень 2017, січень-березень 2018, 15 січня 
– 15 березня 2019, липень-серпень 2016, листопад-
грудень 2015.
 
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) та Польщі (березень 2017 р., Університет 
Вроцлава).
2. Seminar “Lexik des gesprochenen Deutsch” am IDS, 
Mannheim,16–17.02.2017
3. 21. Arbeitstagung “Vergleichende 
Gesprächsforschung” am IDS, Mannheim,21–23.03.2018.
4. 28.07. – 2. 08.2019, Internationale 
Delegiertenkonferenz des IDV, Leipzig, 28.07. – 2. 
08.2019,
 
Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Берлін, 2011); 2. 
Сертифікат екзаменатора для іспитів GOETHE-
ZERTIFIKAT А1-С1 (з 2016 р.)
 
Участь у 4 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer».
 
Керівник 1 кандидатської дисертації. 
Член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
 
Член Міжнародної Наукової Ради Ляйбніц-Інституту 
Німецької Мови, Маннгайм.
Член редколегії журналу Studien zur deutschen 
Sprache und Literatur, Стамбул.
 
Секретар і скарбник Асоціації українських германістів 
з 2014 року. 
 
З 2007 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні). 
 
 
Публікації у фахових виданнях:
 Авторка 1 посібника, співавторка 5 навчальних 
посібників, понад 100 статей, тез доповідей і 
перекладів, зокрема: 
1.Дяків Х. Ю. Лінгвокраїнознавство німецькомовних 
країн: навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2015. 159 с.  
2.Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До 
місяця” Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі 
Григорія Кочура Кочура. Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 
127. Ч. 2. С. 111-117. 
3.Дяків Х. Комунікативні невдачі крізь призму 
української національної ідентичності. ІX. 
Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog 
der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus 
globaler Sicht“. Bd. 2018 / Herausgegeben von O. 
Novikova und U. Schweier. Verlag readbox unipress Open 
Access LMU, München, 2019. S. 591–603. ISSN 2629-
5016.
4.Dyakiv K. Das politische Fernsehinterview und 
kommunikative Misserfolge für Journalisten. Alman Dili ve 
Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und 
Literatur. Istanbul, 2018. 1 (39). S. 95–107. ISSN 1303–
9407.
5.Дякив Х. “Звездные видеоинтервью”: 
коммуникативные неудачи в украинской и немецкой 
лингвокультурах. Res Humanitariae. Klaipeda. 2019. 
Vol. 25. Р. 196–215. ISSN 2538-922X. 
6.Дяків Х. Qui pro quo: (не)успішність політичних 
інтерв’ю. VІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der 
Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. 
Die Ukraine aus globaler Sicht”. Bd. 2017 / 
Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier. Verlag 
readbox unipress Open Access LMU, München, 2018. S. 
65–74. ISBN 978-3-95925-098-6. 
7.Дяків Х. Українська девіатологія: стан і перспективи 
розвитку. Science and Education a New Dimension. 
Philology. Budapest, 2016. 4 (20). Is. 85. S. 20–24. ISSN 
2308–5258 (print), 2308–1996.
8.Dyakiv Kh. Irren ist menschlich oder Erfolg durch 
Misserfolg. Ansätze – Begründungen – Maßstäbe. 
Germanica Wratislaviensia / Hrsg. Iwona Bartoszewicz, 
Marek Halub, Tomasz Malyszek. Wrocław, 2016. 141. S. 
197–210. ISSN 0435–5865.  
9.Dyakiv Kh. Tollpatschig interviewen oder interviewt 
werden – Kurzvideos im ukrainischen und deutschen 
Fernsehen. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs / Hrsg. 
Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur. Warszawa–
Rzeszów, 2016. 9. S. 165–186. ISSN 1899–0983.
10.Petrashchuk N., Dyakiv Kh. Universitäre DaF-
Lehrerausbildung und wissenschaftlicher Nachwuchs in 
der Ukraine. DaF-Lehrerausbildung in Mittel- und 
Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-Knapp und Katalin Boocz-
Barna. München: Judicium Verlag GmbH München, 2016. 
S. 352–358.
11.Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До 
місяця” Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі 
Григорія Кочура Кочура. Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 
127. Ч. 2. С. 111-117.
12.Дяків Х. Комунікативний шум як фактор впливу на 
перебіг відеоінтерв’ю. Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. 
Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Київ, 2019. Т. 
30 (69). № 4. Ч. 1. С. 123–127. 
13.Дяків Х. Способи усунення комунікативних невдач 
у відеоінтерв’ю з позиції респондента. Закарпатські 
філологічні студії / гол. ред. І. М. Зимомря. Ужгород, 
2019. Вип. 11 (2). С. 63–68. 
14.Дяків Х. Спортивне відеоінтерв’ю в українській і 
німецькій лінгвокультурах: причини комунікативних 
невдач. Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. Львів, 2019. Вип. 70. С. 132–146. 
15.Дяків Х. Типологія комунікативних невдач у 
відеоінтерв’ю українською і німецькою мовами. Мовні 
і концептуальні картини світу. Київ: Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, 



2019. Вип. 65 (1). С. 45–57. 
16Дяків Х. “Зіркове відеоінтерв’ю”: комунікативні 
невдачі журналістів в українській та німецькій 
лінгвокультурах. Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Дніпро, 2019. № 1 (17). С. 241–250.
 
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у понад 30 Міжнародних науково-практичних 
конференціях:
1.“Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international“ 
(Івано-Франківськ, 2019)
2. “Text- und Diskurswelten in der massenmedialen 
Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und 
Wirkung von multimodalen Textformaten“ (Республіка 
Польща, Бидгощ, 2018)
3.“Соціолінгвістичне знання як засіб формування 
нової культури безпеки: Україна і світ” (Львів, 2018)
4.“Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації” (Острог, 2018)
5.“Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, 
завдання” (Львів, 2018)
6. “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 
представників філологічних наук” (Одеса, 2018)
7.“Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 2018)
8.“Україна і світ: діалог мов і культур” (Київ, 2018)
9.“Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht“ (Федеративна Республіка 
Німеччина, Мюнхен, 2018)
10.“Германські мови в міжкультурному контексті 
(лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” (Київ, 
2018)
11.“Мова та література у полікультурному просторі” 
(Львів, 2018)
12.“Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen 
Phraseologie und Parömiologie” (Республіка Польща, 
Вроцлав, 2017)
13.“An den Grenzen der Pragmatik” (Федеративна 
Республіка Німеччина, Саарбрюкен, 2017)
14.“Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität” 
(Фінляндська Республіка, Гельсінки, 2017)
15.XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer (Швейцарська Конфедерація, 
Фрібур, 2017)
16.“Region(en) von Mitteleuropa – historische, kulturelle. 
Sprachliche und literarische Vermittlungen” (Угорщина, 
Будапешт, 2017)
17.“Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht” (Федеративна Республіка 
Німеччина, Мюнхен, 2017)
18.“Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine” 
(Чернівці, 2017)
19.“Philology and Linguistics in the Digital Age – 2016 
(FILIDA – 2016)” (Угорщина, Будапешт, 2016)
20.“Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und 
Entwicklungen” (Львів, 2016)
21.“Пріорітети германського і романського 
мовознавства” (Луцьк–Світязь, 2016)
“Актуальні проблеми термінології, перекладу і 
філології: виклики та перспективи” (Чернівці, 2016)
22.“Українська германістика в діалозі культур = 
Ukrainische Germanistik und Kulturdialog” (Львів, 2015)
23.“Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 2015)
24.“Філологія: сучасний погляд на вивчення 
актуальних проблем” (Запоріжжя, 2018) 
щорічні звітні конференції філологічного факультету і 
факультету іноземних мов (2015–2020). 
           Jahrestagung des IDS, Mannheim, 2017-2019
 
 
Навчальні посібники:
1.Дяків Х. Ю. Лінгвокраїнознавство німецькомовних 
країн: навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2015. 159 с.  2. Дяків Х. Ю. 
Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для 
студентів-германістів: Посібник для самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Вступ до філології" / 
Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Дяків Х.Ю. та 
ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с. 3. 
Дяків Х. Ю. Методичні вказівки з курсу «Теорія та 
практика художнього перекладу». / Х. Ю. Дяків. – 
Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, Малий видавничий центр 
факультету іноземних  мов, 2014. – 44 с.  5. Дяків 
Х.Ю. Багаторівневий іспит (А2-В2). Німецька мова. 
Модель тесту. / Упоряд. О.Брьозгол, С.Дружбяк, 
Х.Дяків та ін. – Київ, 2010. – 32 c. 6.Дяків Х.Ю. 
Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники. 
/ Укладачі: Віталіш Л.П., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2008. – 40 с. 
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5,  6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17.

35155 Дяків 
Христина 
Юріївна

Доцент 0 ОК 1.1.03 
Лексикологія 
(німецької мови)

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р. 

Спеціальність –мова та література (німецька)
 
Кваліфікація – магістр філології. Викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК 
№3292979
                                                                     
Вчене звання:
Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу, атестат 12ДЦ 040845, дата видачі 
22.12.2014, Атестаційна колегія, рішення №8/02-Д від 
22.12.2014, кафедра міжкультурної комунікації та 
перекладу
 
Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №008651, 
дата видачі 26.09.2012, Атестаційна колегія, 
Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова, спеціальність (10.02.17) порівняльно-



історичне і типологічне мовознавство.

Тема дисертації: «Мовленнєвий жанр 
«застереження» та засоби його реалізації в 
українській та німецькій мовах».

Стаж науково-педагогічної роботи: 12 років.

Науково-дослідна робота: 
 
У межах перебування в докторантурі (2018 – 2020) 
ведеться науково-дослідна робота на тему 
«Когнітивно-дискурсивна реконструкція 
комунікативних девіацій в українсько- і 
німецькомовних відеоінтерв’ю».
 
Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу:  
1. „Художні дискурси: форми, жанри, норми“ 
(0114U004542) (2015-2016).
2. "Міжкультурна комунікація, компетенція і 
переклад" (0115U003555) (2016-2017).  
3.“Стратегії і тактики міжкультурної комунікації та 
перекладу” (0118U000601) (2018-2020). 
4. “Різномовні тексти і дискурси в соціально-
комунікативних і міжкультурних вимірах” 
(0119U002412) (2019-2021).
5. “Лінгвокогнітивні та дискурсивні аспекти 
функціонування германських, романських та 
класичних мов” (0117U001394). 
 
Стажування:
Ляйбніц-Інститут Німецької Мови у Маннгаймі 
(Федеративна Республіка Німеччина), Університет 
імені Фридриха Александра (Федеративна Республіка 
Німеччина, Ерлянґен – Нюрнберґ) та Університет імені 
Отто Фридриха (Федеративна Республіка Німеччина, 
Бамберґ)  
Термін стажування: 
січень-березень 2017, січень-березень 2018, 15 січня 
– 15 березня 2019, липень-серпень 2016, листопад-
грудень 2015.
 
 
Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) та Польщі (березень 2017 р., Університет 
Вроцлава).
2. Seminar “Lexik des gesprochenen Deutsch” am IDS, 
Mannheim,16–17.02.2017
3. 21. Arbeitstagung “Vergleichende 
Gesprächsforschung” am IDS, Mannheim,21–23.03.2018.
4. 28.07. – 2. 08.2019, Internationale 
Delegiertenkonferenz des IDV, Leipzig, 28.07. – 2. 
08.2019,
 
Сертифікати: 
1. Сертифікат про володіння німецькою мовою 
Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Берлін, 2011); 2. 
Сертифікат екзаменатора для іспитів GOETHE-
ZERTIFIKAT А1-С1 (з 2016 р.)
 
Участь у 4 перекладацьких проектах кафедри: 
«Галичина. З Великої війни», «Lass es Liebe sein», 
«Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer».
 
Керівник 1 кандидатської дисертації. 
Член спеціалізованої вченої ради К35.051.15 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
 
Член Міжнародної Наукової Ради Ляйбніц-Інституту 
Німецької Мови, Маннгайм.
Член редколегії журналу Studien zur deutschen 
Sprache und Literatur, Стамбул.
 
Секретар і скарбник Асоціації українських германістів 
з 2014 року. 
 
З 2007 – викладач у Центрі вивчення німецької мови 
(партнер Ґете-Інституту в Україні). 
 
 
Публікації у фахових виданнях:
 Авторка 1 посібника, співавторка 5 навчальних 
посібників, понад 100 статей, тез доповідей і 
перекладів, зокрема: 
1.Дяків Х. Ю. Лінгвокраїнознавство німецькомовних 
країн: навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2015. 159 с.  
2.Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До 
місяця” Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі 
Григорія Кочура Кочура. Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 
127. Ч. 2. С. 111-117. 
3.Дяків Х. Комунікативні невдачі крізь призму 
української національної ідентичності. ІX. 
Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog 
der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus 
globaler Sicht“. Bd. 2018 / Herausgegeben von O. 
Novikova und U. Schweier. Verlag readbox unipress Open 
Access LMU, München, 2019. S. 591–603. ISSN 2629-
5016.
4.Dyakiv K. Das politische Fernsehinterview und 
kommunikative Misserfolge für Journalisten. Alman Dili ve 
Edebiyatı Dergisi – Studien zur deutschen Sprache und 
Literatur. Istanbul, 2018. 1 (39). S. 95–107. ISSN 1303–
9407.
5.Дякив Х. “Звездные видеоинтервью”: 
коммуникативные неудачи в украинской и немецкой 
лингвокультурах. Res Humanitariae. Klaipeda. 2019. 
Vol. 25. Р. 196–215. ISSN 2538-922X. 
6.Дяків Х. Qui pro quo: (не)успішність політичних 
інтерв’ю. VІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der 
Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. 
Die Ukraine aus globaler Sicht”. Bd. 2017 / 
Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier. Verlag 
readbox unipress Open Access LMU, München, 2018. S. 
65–74. ISBN 978-3-95925-098-6. 
7.Дяків Х. Українська девіатологія: стан і перспективи 
розвитку. Science and Education a New Dimension. 
Philology. Budapest, 2016. 4 (20). Is. 85. S. 20–24. ISSN 



2308–5258 (print), 2308–1996.
8.Dyakiv Kh. Irren ist menschlich oder Erfolg durch 
Misserfolg. Ansätze – Begründungen – Maßstäbe. 
Germanica Wratislaviensia / Hrsg. Iwona Bartoszewicz, 
Marek Halub, Tomasz Malyszek. Wrocław, 2016. 141. S. 
197–210. ISSN 0435–5865.  
9.Dyakiv Kh. Tollpatschig interviewen oder interviewt 
werden – Kurzvideos im ukrainischen und deutschen 
Fernsehen. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs / Hrsg. 
Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur. Warszawa–
Rzeszów, 2016. 9. S. 165–186. ISSN 1899–0983.
10.Petrashchuk N., Dyakiv Kh. Universitäre DaF-
Lehrerausbildung und wissenschaftlicher Nachwuchs in 
der Ukraine. DaF-Lehrerausbildung in Mittel- und 
Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-Knapp und Katalin Boocz-
Barna. München: Judicium Verlag GmbH München, 2016. 
S. 352–358.
11.Дяків Х. Відтворення своєрідностей поезії “До 
місяця” Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі 
Григорія Кочура Кочура. Іноземна філологія : укр. 
наук. зб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 
127. Ч. 2. С. 111-117.
12.Дяків Х. Комунікативний шум як фактор впливу на 
перебіг відеоінтерв’ю. Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. 
Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Київ, 2019. Т. 
30 (69). № 4. Ч. 1. С. 123–127. 
13.Дяків Х. Способи усунення комунікативних невдач 
у відеоінтерв’ю з позиції респондента. Закарпатські 
філологічні студії / гол. ред. І. М. Зимомря. Ужгород, 
2019. Вип. 11 (2). С. 63–68. 
14.Дяків Х. Спортивне відеоінтерв’ю в українській і 
німецькій лінгвокультурах: причини комунікативних 
невдач. Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. Львів, 2019. Вип. 70. С. 132–146. 
15.Дяків Х. Типологія комунікативних невдач у 
відеоінтерв’ю українською і німецькою мовами. Мовні 
і концептуальні картини світу. Київ: Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, 
2019. Вип. 65 (1). С. 45–57. 
16Дяків Х. “Зіркове відеоінтерв’ю”: комунікативні 
невдачі журналістів в українській та німецькій 
лінгвокультурах. Вісник університету імені Альфреда 
Нобеля. Дніпро, 2019. № 1 (17). С. 241–250.
 
 
Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у понад 30 Міжнародних науково-практичних 
конференціях:
1.“Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen 
Identität: interdisziplinär, interkulturell, international“ 
(Івано-Франківськ, 2019)
2. “Text- und Diskurswelten in der massenmedialen 
Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und 
Wirkung von multimodalen Textformaten“ (Республіка 
Польща, Бидгощ, 2018)
3.“Соціолінгвістичне знання як засіб формування 
нової культури безпеки: Україна і світ” (Львів, 2018)
4.“Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації” (Острог, 2018)
5.“Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, 
завдання” (Львів, 2018)
6. “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 
представників філологічних наук” (Одеса, 2018)
7.“Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 2018)
8.“Україна і світ: діалог мов і культур” (Київ, 2018)
9.“Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht“ (Федеративна Республіка 
Німеччина, Мюнхен, 2018)
10.“Германські мови в міжкультурному контексті 
(лінгвістика, переклад, лінгводидактика)” (Київ, 
2018)
11.“Мова та література у полікультурному просторі” 
(Львів, 2018)
12.“Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen 
Phraseologie und Parömiologie” (Республіка Польща, 
Вроцлав, 2017)
13.“An den Grenzen der Pragmatik” (Федеративна 
Республіка Німеччина, Саарбрюкен, 2017)
14.“Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität” 
(Фінляндська Республіка, Гельсінки, 2017)
15.XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer (Швейцарська Конфедерація, 
Фрібур, 2017)
16.“Region(en) von Mitteleuropa – historische, kulturelle. 
Sprachliche und literarische Vermittlungen” (Угорщина, 
Будапешт, 2017)
17.“Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 
Ukraine aus globaler Sicht” (Федеративна Республіка 
Німеччина, Мюнхен, 2017)
18.“Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine” 
(Чернівці, 2017)
19.“Philology and Linguistics in the Digital Age – 2016 
(FILIDA – 2016)” (Угорщина, Будапешт, 2016)
20.“Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und 
Entwicklungen” (Львів, 2016)
21.“Пріорітети германського і романського 
мовознавства” (Луцьк–Світязь, 2016)
“Актуальні проблеми термінології, перекладу і 
філології: виклики та перспективи” (Чернівці, 2016)
22.“Українська германістика в діалозі культур = 
Ukrainische Germanistik und Kulturdialog” (Львів, 2015)
23.“Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 
комунікації” (Острог, 2015)
24.“Філологія: сучасний погляд на вивчення 
актуальних проблем” (Запоріжжя, 2018) 
щорічні звітні конференції філологічного факультету і 
факультету іноземних мов (2015–2020). 
           Jahrestagung des IDS, Mannheim, 2017-2019
 
 
Навчальні посібники:
1.Дяків Х. Ю. Лінгвокраїнознавство німецькомовних 
країн: навч. посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2015. 159 с.  2. Дяків Х. Ю. 
Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для 
студентів-германістів: Посібник для самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Вступ до філології" / 
Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Дяків Х.Ю. та 
ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с. 3. 
Дяків Х. Ю. Методичні вказівки з курсу «Теорія та 
практика художнього перекладу». / Х. Ю. Дяків. – 
Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, Малий видавничий центр 



факультету іноземних  мов, 2014. – 44 с.  5. Дяків 
Х.Ю. Багаторівневий іспит (А2-В2). Німецька мова. 
Модель тесту. / Упоряд. О.Брьозгол, С.Дружбяк, 
Х.Дяків та ін. – Київ, 2010. – 32 c. 6.Дяків Х.Ю. 
Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники. 
/ Укладачі: Віталіш Л.П., Дяків Х.Ю. та ін. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 2008. – 40 с. 
 
Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5,  6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
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Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 



технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ВД 2.1.14 
Своєрідності 
віршового
перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:



1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.



194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ВД 2.1.08 Основи 
усного перекладу

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 



тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ВД 2.1.08 Основи 
анотування та
реферування

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 



Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ВД 2.1.07 Динаміка 
розвитку
перекладацьких 
принципів в
історичному аспекті

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 



дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 
– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 



21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

194145 Бораковський 
Любомир 
Адамович

Асистент 0 ВД 2.1.02 Стратегії 
розуміння тексту

Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта: 
Львівський національний  університет імені Івана 
Франка, 2008 р.  
Спеціальність – Мова та література (німецька).  
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і 
англійської мов та світової літератури. Диплом ВК № 
35282909
 
Науковий ступінь: 
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №035321, 
дата видачі 12.05.2016, Атестаційна колегія, рішення  
від 12.05.2016, спеціальність
(10.01.05) порівняльне літературознавство
Тема дисертації: «Зображення релігійних конфліктів у 
літературі австрійської Галичини)».

Стаж науково-педагогічної роботи: 5 років.

Науково-дослідна робота: 
1. Науковий співробітник проекту «Австрійська 
Галичина та її мультикультурна спадщина» при 
Віденському університеті, 2010-2014. У рамках 
проекту захищено у Віденському університеті 
дисертацію на тему “Зображення релігійних 
конфліктів у літературі австрійської Галичини” та 
отримано науковий ступінь доктора філософії (2014 
р.);
2. Участь у виконанні науково-дослідних тем в межах 
робочого часу: "Міжкультурна комунікація, 
компетенція і переклад" (0115U003555) (2016 р. - 
2017 р.); Стратегії і тактики міжкультурної 
комунікації та перекладу» (0118U000601) (2018 р. - 
2020 р.).

Нагороди та премії:
Лауреат премії Якоба та Вільгельма Грімм для 
молодих науковців Німецької служби академічних 
обмінів (2018 р.).

Стажування: 
1.  Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2019 р. – 30.06.2019 р.), наказ 
№1926 від 27.05.2019 р.
2. Університет Фрідріха Александра, Ерлянген, 
Німеччина (01.06.2017 р. – 30.06.2017 р.), наказ 
№1595 від 19.05.2017 р.

Сертифікати: 
Сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD-ZERTIFIKAT 
A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020).

Підвищення кваліфікації:
Семінари:
1. DACHL-семінар, Німеччина-Австрія-Ліхтенштейн-
Швейцарія) (липень 2009 р., м. Вінтертур, м. Відень, 
м. Лейпциг).

Наукові публікації:
Автор понад 25 публікацій, з них 1 монографії, 10 
статей, з них 6 у фахових виданнях України, 7 тез 
доповідей на конференціях,  зокрема за останні п'ять 
років:  
1. Borakovskyy L. Zwischen Liebe, Verständigung und 
Hass: Die Darstellung religiöser Konflikte in der Literatur 
Galiziens (1848-1914). Monografie. / Lyubomyr 
Borakovskyy. – Frankfurt a. Main : Peter Lang, 2016. – 
264 S. 
2. Бораковський Л. Зображення єврейсько-
християнських любовних відносин у літератури 
Галичини (1848-1914) / Любомир Бораковський // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовоз-
навство). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 
– Вип. 153. – С. 57–62. 
3. Бораковський Л. Die Darstellung interkonfessioneller 
Beziehungen in Leopold von Sacher-Masochs Erzählung 
„Die Gottesmutter“ / Лю-бомир Бораковський // Наукові 
записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 145. 



– С. 365–369. 
4. Бораковський Л. Гушалевич Іван Миколайович / 
Любомир Бораковський // Франківська енциклопедія: 
у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець 
та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів : 
Світ. – Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; 
передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – С.507–
510. 
5. Бораковський Л. Zwischen religiösem Fanatismus und 
Toleranz: Motiv der jüdisch-christlichen Liebe in Karl Emil 
Franzosʼ Erzählung „Leib Weihnachtskuchen und sein 
Kind“ / Любомир Бораковський // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград 
: КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 301–
304. 

Перекладацькі проекти та роботи (за останні 5 років):  
1. Ванґі М. Ритми перемін. Джазова музика в романах 
Ваймарської республіки / Мікеле Ванґі // Літературно-
джазові імпровізації : інтермедіальні студії / за ред. 
Світлани Маценки. – Львів : Видавництво «Срібне 
слово», 2019. С. 126–140 (переклад з німецької мови 
українською). 
2. Родлер К. Легенди Австрії (Форарльберґ, Відень) / 
Крістоф Родлер. – Чернівці : Чорні Вівці, 2019. – S. 42–
54 (переклад з німецької мови українською). 
3. Schwester, leg die Flügel an. Frauenstimmen aus der 
Ukraine / Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois 
Woldan. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019 (перекладач, 
технічний редактор). 
4. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Paslawska A., Vogel T. 
– Lwiw : VNTL–Klasyka, 2017 (перекладач, технічних 
редактор). 
5. Paslawska A., Vogel T., Borakovskyy L. Deutsche, 
österreichische und schweizerische Kulturspuren in der 
Ukraine // Alla Paslawska, Tobias Vogel, Lyubomyr 
Borakovskyy. – Львів : ПАІС, 2015 (технічний редактор, 
укладач бібліографії). 

Опонуванння дисертацій:
опонент кандидатської дисертації Сав’юка А. М. на 
тему «Мультикультуральність художнього світу 
Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха» 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
«Порівняльне літературознавство». Дата захисту: 
4.10.2019 р.

Участь у міжнародних конференціях:
за останні п’ять років участь у 8 міжнародних 
конференціях, зокрема: 
1. Науковий колоквіум кафедри новітньої німецької 
літератури Університету Фрідріха-Александра м. 
Ерлянґен-Нюрнберґ, м. Зельб, Німеччина, 20 – 
21.07.2019 р. 
2. Конференція докторантського проекту «Галичина і 
її міжкультурна спадщина»: “What remains of Galicia? 
Continuities – Ruptures – Perspectiees” (19 – 21 квітня 
2018 р., Віденський університет, м. Відень, Австрія). 
3. Міжнародний симпозіум Сучасної лінгвістичної 
асоціації MLA (22 – 26 червня 2016 р., м. 
Дюссельдорф, Німеччина).

Участь у міжнародних наукових та навчальних 
проектах:
1. Координатор проекту «Асоціація випускників ВНЗ 
України та Німеччини», реалізованого Львівським 
національним університетом імені Івана Франка та 
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана за 
підтримки Німецької служби академічних обмінів (№ 
проекту 57393653). 2018 рік. 
2. Співорганізатор німецько-українського 
літературного фестивалю «Синергія» (Львів, 7-10 
грудня 2017 р.), організованого Німецькою службою 
академічних обмінів. 
3. Мовний лектор Австрійсько-української літньої 
школи у 2015–2018 рр. Спільний проект Львівського 
національного університету імені Івана Франка та 
Віденського університету за підтримки Австрійської 
служби академічних обмінів. 
4. Учасник міжнародного наукового проекту «DIMOS – 
Німецька мова та культура в Україні» Університету м. 
Регенсбург.  

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2015 – 2018 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р.

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 3, 
5, 6, 11, 14, 15, 16, 17.

147259 Паламар 
Наталія 
Ігорівна

Асистент 0 ВД 2.1.09 Риторика Доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу.

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2007 р.
Спеціальність –Німецька мова та література
Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької 
та української мов та літератури. Диплом ВК № 
32912985.

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук, диплом ДК №022233, 
дата видачі 26.06.2014, спеціальність Порівняльно-
історичне і типологічне мовознавство.
Тема дисертації: «Стратегія і тактики реалізації 
похвали в німецькій та українській мовах».

Вчене звання: 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Стажування:
Національний університет "Львівська політехніка", 



кафедра прикладної лінгвістики
Термін стажування: 
22.10.2018 – 22.11.2018. Наказ № 4183 від 25.10.2018 
р.,
Cтажування: DLL 6 – Curriculare Vorgaben 
und Unterrichtsplannung, Гете-Інститут, 
з 14.01.2019 по 22.03.2019.

Участь в семінарах: 
1. “Можливості залучення мобільних технологій у 
процес вивчення німецької мови як іноземної” Гете-
Інститут, Львів, 17.11.2017.
2. “Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien”. Гете-
Інститут, Львів, з 19.01.2018 по 20.10.2018.
3. “Spiele im DaF-Unterricht”. Гете Інститут, Львів, 
16.12.2019.

Участь у перекладацькому проекті кафедри:  «Lwiw. 
Literarischer Reiseführer».

1.Andruchowytsch, Jurij. Das Geheimnis. Anstatt eines 
Romans / Jurij Andruchowytsch : aus dem Ukrainischen 
von Natalja Palamar // Lwiw. Literarischer Reiseführer / 
Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 
2017. – S. 100–101.
2.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 68.
3.Jaworskyj, Mychajlo.  Der Löwenkuss 
(autobiographischer Roman) / Mychajlo Jaworskyj : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 136–137.
4.Lemko, Ilko. Lwiw. Stadt der Liebe / Ilko Lemko : aus 
dem Ukrainischen von Natalja Palamar // Lwiw. 
Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias 
Vogel. – Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. – S. 150–151.

Авторка 13 статей,  10 тез доповідей, 4 художніх 
перекладів.
 
1.Паламар Н. Стилістичні особливості похвальних 
промов в німецькій та українській мовах / Н. Паламар 
// Іноземна філологія. - Вип. 127. – Львів, 2014. – С. 67 
– 73.
2. Паламар Н. Місце мовленнєвого акту похвала 
серед оцінних мовленнєвих актів / Н. Паламар // 
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Участь у конференціях: за останні п’ять років участь 
у міжнародних науково-практичних конференціях.
 
1.  XXII, ХХІІІ, ХХIV, XXV, XXVI Міжнародні науково-
практичні конференції Асоціації українських 
германістів у 2015-2019 рр. (Львів, Чернівці, Львів, 
Івано-Франківськ).

Робота у складі журі: 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
німецької мови у 2017 – 2020 рр.

Членство у асоціаціях: 
Дійсний член Асоціації українських германістів з 2008 
р

Відповідає п. 30 Ліцензійних умов за пунктами: 2, 5, 
6, 16, 17

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

ВД 2.1.03 Формування компетенцій
перекладача

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).



ПРН 20. Уміти застосувати в усному та 
письмовому мовленні оптимальні 
способи відтворення комунікативних 
стратегій у перекладі.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.03 Відтворення
комунікативних стратегій у

перекладі

ПРН 20. Уміти застосувати в усному та 
письмовому мовленні оптимальні 
способи відтворення комунікативних 
стратегій у перекладі.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.04 Жанрові теорії перекладу

ПРН 18. Уміти оперувати провідними 
класифікаціями типів і жанрів текстів, 
здатність ідентифікувати головні типи 
та жанри текстів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  



(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 12. Уміти адекватно перекладати 
тексти ділової комунікації та офіційно-
ділового стилю з урахуванням мовно-
стилістичних та жанрово-
композиційних особливостей вихідної 
та цільової культур. 

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.04 Переклад різножанрових
текстів

ПРН 18. Уміти оперувати провідними 
класифікаціями типів і жанрів текстів, 
здатність ідентифікувати головні типи 
та жанри текстів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 12. Уміти адекватно перекладати 
тексти ділової комунікації та офіційно-
ділового стилю з урахуванням мовно-
стилістичних та жанрово-
композиційних особливостей вихідної 
та цільової культур. 

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.05 Рецепція української



літератури в
німецькомовному світі

ПРН 22. Уміти пояснити закономірності 
та особливості літературного процесу, 
орієнтуватися у періодизації 
світової/німецькомовної/української 
літератури, її напрямах, течіях, 
представниках і видатних художніх 
творах; визначати роль перекладу у 
формуванні літературного процесу та 
теорії перекладу певних періодів 
відповідної літератури; аналізувати її 
видатні художні твори.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.05 Інтерпретація газетно-
публіцистичних текстів

ПРН 21. Застосовувати основні 
теоретичні моделі інтерпретації текстів, 
аналізувати й інтерпретувати тексти 
різних стилів і жанрів та їхні переклади.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.06 Зіставна фразеологія

ПРН 19 Уміти оперувати основними 
поняттями зіставної фразеології та 
зіставної лексикології, вміти 
аналізувати лексичне значення слова 
чи фразеологізму та перекласти його 
рідною/іноземною мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.06 Зіставна лексикологія

ПРН 19 Уміти оперувати основними 
поняттями зіставної фразеології та 
зіставної лексикології, вміти 
аналізувати лексичне значення слова 
чи фразеологізму та перекласти його 
рідною/іноземною мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.07 Динаміка розвитку
перекладацьких принципів в

історичному аспекті

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 1. Уміти давати характеристику 
головним науковим і теоретичним 
школам перекладознавства, знати їхніх 
видатних представників, здатність 
розуміти головні терміни, процеси та 
закономірності сучасних теорій 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).



ВД 2.1.07 Стилістичні аспекти
перекладу

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивний (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження); 
проблемний виклад навчального 
матеріалу, частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичне 
заняття, індивідуальні завдання, 
інтерактивні методи (презентація, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, використання 
мультимедійних комп’ютерних 
програм).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.08 Основи письмового
перекладу

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 9. Знати визначення письмового 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 



ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.08 Основи анотування та
реферування

ПРН 4. Застосовувати головні принципи 
швидкого нотування та реферування.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.08 Основи усного перекладу

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 6. Знати визначення усного 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.09 Риторика

ПРН 16. Уміти використовувати знання 
риторики у мовленнєвій діяльності, 
здійснювати комунікацію іноземною 
мовою в різноманітних ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та 
професійного спілкування.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).



ВД 2.1.09 Критика перекладу

ПРН 21. Застосовувати основні 
теоретичні моделі інтерпретації текстів, 
аналізувати й інтерпретувати тексти 
різних стилів і жанрів та їхні переклади.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.10 Рецепція світової літератури
в Україні

ПРН 22. Уміти пояснити закономірності 
та особливості літературного процесу, 
орієнтуватися у періодизації 
світової/німецькомовної/української 
літератури, її напрямах, течіях, 
представниках і видатних художніх 
творах; визначати роль перекладу у 
формуванні літературного процесу та 
теорії перекладу певних періодів 
відповідної літератури; аналізувати її 
видатні художні твори.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.10 Німецькомовна література в
українських перекладах

ПРН 22. Уміти пояснити закономірності 
та особливості літературного процесу, 
орієнтуватися у періодизації 
світової/німецькомовної/української 
літератури, її напрямах, течіях, 
представниках і видатних художніх 
творах; визначати роль перекладу у 
формуванні літературного процесу та 
теорії перекладу певних періодів 
відповідної літератури; аналізувати її 
видатні художні твори.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.11 Переклад офіційно-ділових
документів

ПРН 12. Уміти адекватно перекладати 
тексти ділової комунікації та офіційно-
ділового стилю з урахуванням мовно-
стилістичних та жанрово-
композиційних особливостей вихідної 
та цільової культур. 

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 9. Знати визначення письмового 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності). 

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 



стилів українською та іноземною 
мовами.

виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.11 Переклад ділової
кореспонденції

ПРН 12. Уміти адекватно перекладати 
тексти ділової комунікації та офіційно-
ділового стилю з урахуванням мовно-
стилістичних та жанрово-
композиційних особливостей вихідної 
та цільової культур. 

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 9. Знати визначення письмового 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні (робота з таблицями, 
схемами тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо), інтерактивні методи 
(презентація, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», 
конкурси з практичними завданнями та 
їх подальше обговорення, проект, 
проведення творчих заходів, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.12 Контрастивна граматика

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.12 Теорія перекладу в іменах

ПРН 1. Уміти давати характеристику 
головним науковим і теоретичним 
школам перекладознавства, знати їхніх 
видатних представників, здатність 
розуміти головні терміни, процеси та 
закономірності сучасних теорій 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 



евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.13 Соціолінгвістика

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.13 Національні варіанти
німецької мови в перекладі

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності). 

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.14 Своєрідності віршового
перекладу

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 7. Здатність здійснювати 
лінгвістичний, літературознавчий та 
перекладознавчий аналіз текстів різних 
стилів і жанрів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).



та залучення носіїв мови).
ВД 2.1.14 Лінгвопрагматичні аспекти

перекладу

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.15 Прагматичні аспекти
синхронного перекладу

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 6. Знати визначення усного 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.15 Основи науково-технічного
перекладу

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 9. Знати визначення письмового 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.02 Стратегії розуміння тексту

ПРН 21. Застосовувати основні Інформаційно-рецептивні (розповідь, Проміжне оцінювання (усне 



теоретичні моделі інтерпретації текстів, 
аналізувати й інтерпретувати тексти 
різних стилів і жанрів та їхні переклади.

пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 7. Збирати, аналізувати, 
систематизувати й інтерпретувати 
факти мови й використовувати їх для 
розв’язання  задач і проблем у 
спеціалізованих сферах професійної 
діяльності.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.02 Комунікативні стратегії
усного мовлення

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.01
Комунікативне письмо

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 



інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ВД 2.1.01  Комунікативна граматика

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ОК1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ПРН 31. Визначати роль і місце 
державної української мови в майбутній 
професійній діяльності; знати норми 
сучасної української літературної мови 
та особливості їх реалізації в системі 
усного та писемного фахового 
мовлення, дотримуватися правил 
мовленнєвого етикету.

Словесні, наочні, пошуково-
дослідницькі, інтерактивні методи, 
практичні заняття.

Поточне тестування та контроль за 
виконанням самостійної роботи; 
підсумковий тест.

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Словесні, наочні, пошуково-
дослідницькі, інтерактивні методи, 
практичні заняття.

Поточне тестування та контроль за 
виконанням самостійної роботи; 
підсумковий тест.

ОК1.02 Історія України

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда. Поточний контроль (контроль за 
систематичністю й активністю роботи 
на семінарських заняттях; контроль за 
виконанням завдань для самостійного 
опрацювання поза межами аудиторних 
занять; контроль за рівнем засвоєння 
та творчого опрацювання у вигляді 
індивідуальних завдань); проміжний 
контроль (за результатами підсумкової 
контрольної роботи зі змістових 
модулів); підсумковий контроль знань 
студентів (у формі письмового іспиту 
(заліку)).

ПРН 32. Уміти визначати хронологічну 
послідовність історичних подій, 
хронологічно співвідносити процеси, які 
відбувалися на землях України із 
загальноєвропейськими тенденціями 
історичного руху; характеризувати 
політико-адміністративний устрій 
України на різних історичних етапах, 
форми та засади функціонування 
української державності. 

Інтерактивна лекція, дискусія, бесіда. Поточний контроль (контроль за 
систематичністю й активністю роботи 
на семінарських заняттях; контроль за 
виконанням завдань для самостійного 
опрацювання поза межами аудиторних 
занять; контроль за рівнем засвоєння 
та творчого опрацювання у вигляді 
індивідуальних завдань); проміжний 
контроль (за результатами підсумкової 
контрольної роботи зі змістових 
модулів); підсумковий контроль знань 
студентів (у формі письмового іспиту 
(заліку)).

ОК1.03 Історія української культури

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція; наочні: демонстрація, 
ілюстрація; практичні: репродуктивні, 
творчі, проблемно-пошукові.

Поточний контроль (участь у 
семінарських заняттях:  виступ на 
семінарському занятті, рецензування 
виступу, запитання до виступу; 
підготовка рефератів (есеїв)); 
підсумкова форма контролю (іспит).

ПРН 33. Аналізувати сучасні 
культурологічні процеси, які стосуються 
історії української і світової культури, 
обґрунтовувати власні світоглядні 
позиції на основі знань історико-
культурної спадщини України.

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція; наочні: демонстрація, 
ілюстрація; практичні: репродуктивні, 
творчі, проблемно-пошукові.

Поточний контроль (участь у 
семінарських заняттях:  виступ на 
семінарському занятті, рецензування 
виступу, запитання до виступу; 
підготовка рефератів (есеїв)); 
підсумкова форма контролю (іспит).

ОК1.04 Філософія

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Пошуковий, аналітико-дедуктивний, 
пояснювально-герменевтичний, 
структурно-деконструктивний, 
інтерактивно-рольовий.

Поточний контроль, контрольна робота, 
іспит.



ПРН 34. Уміти орієнтуватися в 
першоджерелах, основній сучасній 
філософській літературі і філософській 
україністиці.

Пошуковий, аналітико-дедуктивний, 
пояснювально-герменевтичний, 
структурно-деконструктивний, 
інтерактивно-рольовий.

Поточний контроль, контрольна робота, 
іспит.

ОК1.05 Політологія

ПРН 26. Уміти аналізувати політичні, 
партійні та виборчі системи сучасних 
країн; орієнтуватися в формах 
держави, в міжнародному політичному 
житті, мати уявлення про місце та 
статус України в сучасному політичному 
світі.

Лекції: словесні методи (розповідь, 
бесіда, пояснення, лекція, діалог); 
наочні та практичні методи (ілюстрація, 
демонстрація); метод синтезу, аналізу, 
індукції, дедукції тощо; семінарські 
заняття: дискусія, проблемно-
пошуковий, репродуктивний, 
інтерактивний методи тощо; самостійна 
робота: дослідницькі методи.

Поточний контроль (контроль 
систематичності та активності роботи 
студента протягом семестру 
(самостійна робота, відвідування й 
активність, рівень засвоєння 
матеріалу); контроль за виконанням 
модульних завдань; контроль за 
виконанням завдань самостійного 
опрацювання); підсумковий контроль 
(залік за результатами поточної 
успішності).

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Лекції: словесні методи (розповідь, 
бесіда, пояснення, лекція, діалог); 
наочні та практичні методи (ілюстрація, 
демонстрація); метод синтезу, аналізу, 
індукції, дедукції тощо; семінарські 
заняття: дискусія, проблемно-
пошуковий, репродуктивний, 
інтерактивний методи тощо; самостійна 
робота: дослідницькі методи.

Поточний контроль (контроль 
систематичності та активності роботи 
студента протягом семестру 
(самостійна робота, відвідування й 
активність, рівень засвоєння 
матеріалу); контроль за виконанням 
модульних завдань; контроль за 
виконанням завдань самостійного 
опрацювання); підсумковий контроль 
(залік за результатами поточної 
успішності).

ОК1.06 Фізвиховання

ПРН 25. Уміти зберігати і зміцнювати 
власне здоров’я в умовах сучасного 
середовища.

Наочні та практичні методи 
(демонстрація техніки виконання; 
ілюстрація; виконання фізичних вправ; 
виконання письмових завдань).

Поточне тестування та самостійна 
робота (рухова активність на 
академічних заняттях; фізична 
підготовленість; технічна 
підготовленість; методична робота; 
теоретична підготовка).

ОК1.07 Вступ до мовознавства

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Пояснення, інструктаж, лекція, бесіда, 
навчальна дискусія, метод проблемного 
викладення, репродуктивний метод, 
практичні заняття із застосуванням 
перевірок та проведенням 
короткотермінових контрольних робіт, 
поточне тестування, усне опитування

Поточний контроль, який здійснюється 
у формі усного чи письмового 
опитування; модульні контрольні 
роботи, залік, іспит.

ПРН 27. Уміти науково вивчати 
конкретну мову, її історію і письмо, 
самостійно аналізувати мовний 
матеріал.

Пояснення, інструктаж, лекція, бесіда, 
навчальна дискусія, метод проблемного 
викладення, репродуктивний метод, 
практичні заняття із застосуванням 
перевірок та проведенням 
короткотермінових контрольних робіт, 
поточне тестування, усне опитування.

Поточний контроль, який здійснюється 
у формі усного чи письмового 
опитування; модульні контрольні 
роботи, залік, іспит.

ОК1.08 Вступ до літературознавства

ПРН 23. Володіти головними науковими 
теоріями загальних дисциплін з класу 
гуманітарних наук, які пояснюють 
природу цих наук, володіти 
необхідними поняттями і термінами, 
якими вони оперують, здатність до 
наукового вивчення інших дисциплін.

Лекції, презентації, техніки та прийоми 
інтерактивного навчання для розвитку 
критичного мислення студентів

Письмовий колоквіум, тестові завдання 
(модуль 1,2), письмовий тест 
(підсумковий), іспит (усний).

ПРН 28. Уміти практично застосовувати 
навички поетологічного аналізу; 
аналізувати систему художньої мови 
літературного твору; здійснювати 
аналіз версифікаційних особливостей 
літератури; застосовувати у самостійній 
науково-пошуковій діяльності засадничі 
аспекти літературного процесу, його 
диференціації та основних виявів.

Лекції, презентації, техніки та прийоми 
інтерактивного навчання для розвитку 
критичного мислення студентів

Поточне оцінювання (перевірка 
письмових робіт (есе, конспекти 
літературознавчих джерел)), 
підсумковий (семестровий) контроль 
(іспит).

ОК1.09 Педагогіка

ПРН 29. Уміти застосовувати базові 
знання з педагогіки у навчально-
виховній діяльності; проектувати уроки 
різних типів, аналізувати та визначати 
рівні знань, вихованості учнів, 
проводити педагогічні дослідження, 
використовувати в практичній роботі 
ідеї та досвід прогресивних педагогів 
минулого і сучасного, проводити 
виховні заходи.

Проведення навчальних лекцій із 
застосуванням наочних методів 
навчання, діалогу, бесіди;  
застосування у час семінарських занять 
інтерактивних методів навчання, 
зокрема, “мозкового штурму”, “снігової 
кулі”, “мікрофону” тощо; проведення 
фрагментів семінарських занять із 
застосуванням рольових та 
ситуативних ігор, тренінгу спілкування 
тощо.

Поточний контроль навчально-
пізнавальної діяльності студентів у час 
практично- семінарських занять 
(доповідь, повідомлення, розв'язання 
проблемних завдань, участь у дискусіях 
тощо); періодичний контроль 
(модульний контроль); тестовий 
контроль; перевірка виконання завдань 
самостійної роботи; підсумковий 
контроль (екзамен).

ОК1.10 Педагогічна практика

ПРН 30. Уміти ефективно застосовувати 
методи та прийоми, підходи і стратегії 
навчання іноземної мови; планувати й 
організовувати свою роботу як вчителя; 
вибирати матеріал для навчання 
іноземної мови, що відповідає всім 
вимогам.

Словесні методи: розповідь, бесіда; 
наочні методи: демонстрація, 
ілюстрація; практичні методи: 
обговорення ситуацій, методів 
навчання, які використовує студент-
практикант, дискусії, навчання 
запобіганню та конструктивному 
підходу до вирішення конфліктних 
ситуацій під час педагогічної практики, 
допомога керівника практики в 
корегуванні змісту уроків, використанні 
інформаційно-комунікаційних 
технологій та ін. на уроках із іноземної 
мови відповідно до рівня знань учнів; 
робота з методичною літературою, 
допомога керівника педагогічної 
практики у виборі необхідної 
літератури; робота з аудіо- та 
відеоматеріалом.

Відвідування керівниками практики від 
кафедри педагогіки, психології і 
профільної кафедри залікових занять і 
виховних заходів студентів-
практикантів та їхнє обговорення з 
метою аналізу і удосконалення 
педагогічних навичок студента щодо 
навчання і виховання іноземною мовою;
Перевірка керівниками практики від 
кафедри педагогіки, психології і 
профільної кафедри звіту про роботу в 
школі на основі щоденника та 
індивідуального плану; повних 
конспект залікових уроків; плану-
конспекту виховного заходу; 
психолого-педагогічної характеристику 
учня.

ПРН 11. Здатність використовувати 
різні технології у навчанні іноземної 
мови, ефективно застосовувати методи 
та прийоми, підходи і стратегії 
навчання іноземної мови; планувати й 
організовувати свою роботу як вчителя; 
здатність здійснювати виховання 

Словесні методи: розповідь, бесіда; 
наочні методи: демонстрація, 
ілюстрація; практичні методи: 
обговорення ситуацій, методів 
навчання, які використовує студент-
практикант, дискусії, навчання 
запобіганню та конструктивному 

Відвідування керівниками практики від 
кафедри педагогіки, психології і 
профільної кафедри залікових занять і 
виховних заходів студентів-
практикантів та їхнє обговорення з 
метою аналізу і удосконалення 
педагогічних навичок студента щодо 



засобами іноземної мови. підходу до вирішення конфліктних 
ситуацій під час педагогічної практики, 
допомога керівника практики в 
корегуванні змісту уроків, використанні 
інформаційно-комунікаційних 
технологій та ін. на уроках із іноземної 
мови відповідно до рівня знань учнів; 
робота з методичною літературою, 
допомога керівника педагогічної 
практики у виборі необхідної 
літератури; робота з аудіо- та 
відеоматеріалом.

навчання і виховання іноземною мовою;
Перевірка керівниками практики від 
кафедри педагогіки, психології і 
профільної кафедри звіту про роботу в 
школі на основі щоденника та 
індивідуального плану; повних 
конспект залікових уроків; плану-
конспекту виховного заходу; 
психолого-педагогічної характеристику 
учня.

ОК1.11 Безпека життєдіяльності 
(безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)

ПРН 25. Уміти зберігати і зміцнювати 
власне здоров’я в умовах сучасного 
середовища.

Словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами формування проблемних 
завдань); наочні методи (мультимедійні 
презентації); практичні методи 
(розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності).

Поточне оцінювання (якість виконання 
контрольного опитування у вигляді 
письмових тестів; індивідуальних 
завдань на практичних заняттях; 
самостійної роботи, яку оцінюють 
включенням теоретичних питань, що 
винесені на самостійне опрацювання, 
до підсумкового тестового 
контрольного опитування; одного 
індивідуального самостійного 
завдання); підсумковий контроль  
(залік, який оформлюють за 
результатами контролю знань 
студентів упродовж семестру).

ОК1.12 Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)

ПРН 24. Знати основні аспекти охорони 
праці стосовно конкретної галузі і 
особливостей професійної діяльності 
майбутніх фахівців.

Словесні методи (лекції, бесіди з 
елементами формування проблемних 
завдань); наочні методи (мультимедійні 
презентації); практичні методи 
(розрахункові вправи з аналізом 
моделей реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові (виконання 
завдань самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію отриманих 
знань під час аудиторних занять та 
виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності).

Письмове контрольне опитування з 
використанням тестових технологій; 
перевірка індивідуальних завдань на 
практичних заняттях упродовж 
семестру; перевірка індивідуальних 
завдань самостійної роботи упродовж 
семестру.

ОК 1.1.01 Історія світової літератури

ПРН 22. Уміти пояснити закономірності 
та особливості літературного процесу, 
орієнтуватися у періодизації 
світової/німецькомовної/української 
літератури, її напрямах, течіях, 
представниках і видатних художніх 
творах; визначати роль перекладу у 
формуванні літературного процесу та 
теорії перекладу певних періодів 
відповідної літератури; аналізувати її 
видатні художні твори.

Презентації, лекції, індивідуальні 
науково-дослідні завдання, самостійна 
робота з теоретичними і літературно-
критичними джерелами.

Письмова контрольна робота, конспект 
прочитаних статей, усне опитування 
прочитаних художніх творів, реферат, 
залік, усне опитування на іспиті.

ПРН 8. Знати основні філософські і 
естетичні напрямки сучасного 
літературного процесу.

Презентації, лекції, індивідуальні 
науково-дослідні завдання, самостійна 
робота з теоретичними і літературно-
критичними джерелами.

Письмова контрольна робота, конспект 
прочитаних статей, усне опитування 
прочитаних художніх творів, реферат, 
залік, усне опитування на іспиті.

ВД 2.1.16 Основи теорії
міжкультурної комунікації

ПРН 17. Володіти головними науковими 
концепціями, які пояснюють природу та 
сутність перекладу як міжкультурної 
комунікації, володіння основними 
поняттями й термінами теорії 
міжкультурної комунікації.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).



ОК 1.1.02 Вступ до спеціальності
ПРН 13. Уміти адекватно здійснювати 
вибір словника для перекладу текстів 
різних жанрів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 1. Уміти давати характеристику 
головним науковим і теоретичним 
школам перекладознавства, знати їхніх 
видатних представників, здатність 
розуміти головні терміни, процеси та 
закономірності сучасних теорій 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ОК 1.1.04 Стилістика (німецької мови)

ПРН 21. Застосовувати основні 
теоретичні моделі інтерпретації текстів, 
аналізувати й інтерпретувати тексти 
різних стилів і жанрів та їхні переклади.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 18. Уміти оперувати провідними 
класифікаціями типів і жанрів текстів, 
здатність ідентифікувати головні типи 
та жанри текстів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 7. Збирати, аналізувати, 
систематизувати й інтерпретувати 
факти мови й використовувати їх для 
розв’язання  задач і проблем у 
спеціалізованих сферах професійної 
діяльності.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 



евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ОК 1.1.05 Історія мови (німецької мови)

ПРН 27. Уміти науково вивчати 
конкретну мову, її історію і письмо, 
самостійно аналізувати мовний 
матеріал.

Пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, метод 
проблемного викладення матеріалу, 
евристичний метод, дослідницький 
метод.

Поточний  контроль (тестування, усне 
опитування, письмовий контроль), 
підсумковий контроль (оцінювання 
аудиторної роботи, самостійної роботи 
та модульних (контрольних) робіт, 
результати виконання екзаменаційних 
завдань).

ОК 1.1.06 Теорія перекладу

ПРН 1. Уміти давати характеристику 
головним науковим і теоретичним 
школам перекладознавства, знати їхніх 
видатних представників, здатність 
розуміти головні терміни, процеси та 
закономірності сучасних теорій 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 17. Володіти головними науковими 
концепціями, які пояснюють природу та 
сутність перекладу як міжкультурної 
комунікації, володіння основними 
поняттями й термінами теорії 
міжкультурної комунікації.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 20. Уміти застосувати в усному та 
письмовому мовленні оптимальні 
способи відтворення комунікативних 
стратегій у перекладі.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 



завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ОК 1.1.07 Основи лексикографії (німецької мови)

ПРН 13. Уміти адекватно здійснювати 
вибір словника для перекладу текстів 
різних жанрів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ОК 1.1.08 Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ОК 1.1.09 Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Словесні, наочні, пошуково-
дослідницькі, інтерактивні методи, 
практичні заняття.

Поточне тестування і самостійна 
робота, підсумковий семестровий 
контроль (у формі заліку).

ПРН 19. Уміти оперувати основними 
поняттями зіставної фразеології та 
зіставної лексикології, вміти 
аналізувати лексичне значення слова 
чи фразеологізму та перекласти його 
рідною/іноземною мовами.

Словесні, наочні, пошуково-
дослідницькі, інтерактивні методи, 
практичні заняття.

Поточне тестування і самостійна 
робота, підсумковий семестровий 
контроль (у формі заліку).

ОК 1.1.10 Методика навчання іноземної мови

ПРН 11. Здатність використовувати 
різні технології у навчанні іноземної 
мови, ефективно застосовувати методи 
та прийоми, підходи і стратегії 
навчання іноземної мови; планувати й 
організовувати свою роботу як вчителя; 
здатність здійснювати виховання 
засобами іноземної мови.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їх подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ОК 1.1.11 Латинська мова

ПРН 7. Збирати, аналізувати, 
систематизувати й інтерпретувати 
факти мови й використовувати їх для 
розв’язання  задач і проблем у 
спеціалізованих сферах професійної 
діяльності.

Практичні завдання (письмові та усні 
вправи), пояснення, аналітичний та 
синтетичний методи, навчальна 
дискусія.

Поточне опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, іспит.

ОК 1.1.12 Перша іноземна мова (німецька мова)

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

поточне оцінювання (відповіді і виступи 
на практичних заняттях, самостійна 
позааудиторна робота (в т.ч. виконання 
домашніх завдань), тематичні 
контрольні роботи (у формі тесту, 
відповідей на теоретичні запитання, 
розв’язання  практичних завдань, 
виконання індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань), аналіз тексту 
індивідуального-наукового дослідного 
завдання (курсової роботи)  на 
відповідність його критеріям, 
визначеним РП і методичними 
вказівками, і оцінювання його з 
врахуванням  результатів захисту.

ПРН 16. Уміти використовувати знання 
риторики у мовленнєвій діяльності, 
здійснювати комунікацію іноземною 
мовою в різноманітних ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та 
професійного спілкування.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 

Поточне оцінювання (відповіді і виступи 
на практичних заняттях, самостійна 
позааудиторна робота (в т.ч. виконання 
домашніх завдань), тематичні 
контрольні роботи (у формі тесту, 
відповідей на теоретичні запитання, 
розв’язання  практичних завдань, 
виконання індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 



дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

(виконання усних і/або письмових 
завдань), аналіз тексту 
індивідуального-наукового дослідного 
завдання (курсової роботи)  на 
відповідність його критеріям, 
визначеним РП і методичними 
вказівками, і оцінювання його з 
врахуванням  результатів захисту.

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Поточне оцінювання (відповіді і виступи 
на практичних заняттях, самостійна 
позааудиторна робота (в т.ч. виконання 
домашніх завдань), тематичні 
контрольні роботи (у формі тесту, 
відповідей на теоретичні запитання, 
розв’язання  практичних завдань, 
виконання індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань), аналіз тексту 
індивідуального-наукового дослідного 
завдання (курсової роботи)  на 
відповідність його критеріям, 
визначеним РП і методичними 
вказівками, і оцінювання його з 
врахуванням  результатів захисту.

ОК 1.1.12 Перша іноземна мова (німецька мова)

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Поточне оцінювання (відповіді і виступи 
на практичних заняттях, самостійна 
позааудиторна робота (в т.ч. виконання 
домашніх завдань), тематичні 
контрольні роботи (у формі тесту, 
відповідей на теоретичні запитання, 
розв’язання  практичних завдань, 
виконання індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань), аналіз тексту 
індивідуального-наукового дослідного 
завдання (курсової роботи)  на 
відповідність його критеріям, 
визначеним РП і методичними 
вказівками, і оцінювання його з 
врахуванням  результатів захисту.

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

поточне оцінювання (відповіді і виступи 
на практичних заняттях, самостійна 
позааудиторна робота (в т.ч. виконання 
домашніх завдань), тематичні 
контрольні роботи (у формі тесту, 
відповідей на теоретичні запитання, 
розв’язання  практичних завдань, 
виконання індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань), аналіз тексту 
індивідуального-наукового дослідного 
завдання (курсової роботи)  на 
відповідність його критеріям, 
визначеним РП і методичними 
вказівками, і оцінювання його з 
врахуванням  результатів захисту.

ПРН 16. Уміти використовувати знання 
риторики у мовленнєвій діяльності, 
здійснювати комунікацію іноземною 
мовою в різноманітних ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та 
професійного спілкування.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Поточне оцінювання (відповіді і виступи 
на практичних заняттях, самостійна 
позааудиторна робота (в т.ч. виконання 
домашніх завдань), тематичні 
контрольні роботи (у формі тесту, 
відповідей на теоретичні запитання, 
розв’язання  практичних завдань, 
виконання індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань), аналіз тексту 
індивідуального-наукового дослідного 
завдання (курсової роботи)  на 
відповідність його критеріям, 
визначеним РП і методичними 
вказівками, і оцінювання його з 
врахуванням  результатів захисту.

ОК 1.1.13 Друга іноземна мова

ПРН 16. Уміти використовувати знання 
риторики у мовленнєвій діяльності, 
здійснювати комунікацію іноземною 
мовою в різноманітних ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та 
професійного спілкування.

Словесні (розповідь, пояснення, 
демонстрація) методи; пошуковий і 
дослідницький методи; наочні методи 
(робота з таблицями, схемами, 
словниками тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо); інтерактивні методи.

Поточне оцінювання (враховує 
аудиторну роботу, самостійну роботу, 
модульний контроль та відвідування), 
підсумкове оцінювання (залік або 
екзамен).

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Словесні (розповідь, пояснення, 
демонстрація) методи; пошуковий і 
дослідницький методи; наочні методи 
(робота з таблицями, схемами, 
словниками тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо); інтерактивні методи.

Поточне оцінювання (враховує 
аудиторну роботу, самостійну роботу, 
модульний контроль та відвідування), 
підсумкове оцінювання (залік або 
екзамен).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Словесні (розповідь, пояснення, 
демонстрація) методи; пошуковий і 
дослідницький методи; наочні методи 
(робота з таблицями, схемами, 
словниками тощо); практичні заняття, 
індивідуальні завдання (підготовка 
реферату тощо); інтерактивні методи.

Поточне оцінювання (враховує 
аудиторну роботу, самостійну роботу, 
модульний контроль та відвідування), 
підсумкове оцінювання (залік або 
екзамен).

ОК 1.1.14 Практика перекладу з першої іноземної мови (німецької мови)

ПРН 9. Знати визначення письмового 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм перекладу

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 



виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 6. Знати визначення усного 
перекладу, його структурних 
відмінностей від інших форм 
перекладу.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 
коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, демонстрація, 
спостереження) методи; проблемний 
виклад навчального матеріалу; 
частково-пошуковий та дослідницький 
методи; наочні методи (робота з 
таблицями, схемами, словниками 
тощо); практичні заняття, індивідуальні 
завдання (підготовка реферату тощо); 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, рольові ігри, 
дискусії, «мозковий штурм», конкурси з 
практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проект, 
використання мультимедійних 
комп’ютерних програм та залучення 
носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ОК 1.1.15 Перекладацька практика

ПРН 4. Застосовувати головні принципи 
швидкого нотування та реферування.

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 
поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ПРН 2. Застосовувати принципи, 
технології і прийоми створення усних і 
письмових текстів різних жанрів і 
стилів українською та іноземною 
мовами.

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 
поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ПРН 20. Уміти застосувати в усному та 
письмовому мовленні оптимальні 
способи відтворення комунікативних 
стратегій у перекладі.

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 
поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ПРН 14. Уміти визначати комунікативно-
прагматичні параметри тексту і 
відповідно до них стратегію перекладу

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 
поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ПРН 12. Здатність адекватно 
перекладати тексти ділової комунікації 
та офіційно-ділового стилю з 
урахуванням мовно-стилістичних та 
жанрово-композиційних особливостей 
вихідної та цільової культур.

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 
поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ПРН 10. Здатність послуговуватися 
теоретичними положеннями щодо 
жанрової специфіки текстів для їх 
застосування у практиці перекладу.

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 
поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ПРН 5. Уміти визначати та обирати 
головні перекладацькі стратегії та 
тактики для побудови граматично 

Інструктаж і консультація. Метод письмового контролю: перевірка 
виконаних студентом перекладів; 
метод самоконтролю; перевірка 



коректного, змістовно та стилістично 
адекватного повідомлення або тексту.

поданих для оцінювання супровідних 
документів – звіту про проходження 
практики, щоденника практики, відгуку 
з місця проходження практики.

ОК 1.1.03 Лексикологія (німецької мови)

ПРН 19. Уміти оперувати основними 
поняттями зіставної фразеології та 
зіставної лексикології, вміти 
аналізувати лексичне значення слова 
чи фразеологізму та перекласти його 
рідною/іноземною мовами.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання 
(виконання усних і/або письмових 
завдань).

ВД 2.1.16 Основи теорії мовної
комунікації

ПРН 15. Уміти систематизувати та 
поглиблювати знання мови і культури 
іноземної мови на принципі єдності 
тематичного та інтеркультурного 
аспектів.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

ПРН 3. Розуміти принципи взаємодії 
мови, суспільства та його культури; 
уміти розрізняти різні типи 
комунікативних ситуацій, їхні 
соціолінгвістичні особливості, здатність 
застосувати в усному та письмовому 
мовленні у відповідності до 
стилістичної норми мовно-стилістичні 
засоби, культурно-марковані одиниці.

Інформаційно-рецептивні (розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція, 
демонстрація, спостереження) методи; 
проблемний виклад навчального 
матеріалу; частково-пошуковий та 
дослідницький методи; наочні (робота з 
таблицями, схемами тощо); практичні 
заняття, індивідуальні завдання 
(підготовка реферату тощо), 
інтерактивні методи (презентація, 
евристичні бесіди, дискусії, «мозковий 
штурм», конкурси з практичними 
завданнями та їхнє подальше 
обговорення, проект, проведення 
творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм 
та залучення носіїв мови).

Проміжне оцінювання (усне 
опитування, тест), поточне оцінювання 
(відповіді і виступи на практичних 
заняттях, самостійна позааудиторна 
робота (в т.ч. виконання домашніх 
завдань), тематичні контрольні роботи 
(у формі тесту, відповідей на 
теоретичні запитання, розв’язання  
практичних завдань, виконання 
індивідуальних завдань), 
відвідуваність), підсумкове модульне 
оцінювання (тест/теоретичні питання), 
підсумкове семестрове оцінювання (у 
формі заліку за результатами поточної 
успішності).

 


