




• Професор, доктор наук, відмінник освіти

України

• Автор більше 200 наукових праць, 4

монографій та 12 посібників

• Під його керівництвом захищено 27

кандидатських та докторських дисертацій

• Член спеціалізованих Вчених рад із захисту

дисертацій

• Офіційний опонент

Завідувач кафедри –

Анатолій Миколайович
Приходько



Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
кафедри



1) компетенція з надання послуги 
перекладу 
2) мовнакомпетенція 
3) міжкультурна компетенція 
4) інформаційна компетенція 
5) тематична компетенція 
6) технологічна компетенція

Кафедра готує сучасних перекладачів
(в межах програми Єврокомісії) за шістьома

компетенціями:



Студент вміє:

 Репрезентувати себе як фахiвця з перекладу на

сучасному глобальному ринку праці

 Надавати високоякісні послуги письмового

перекладу з двох іноземних мов

 Розвивати навички усного

послідовного перекладу на переговорах, 

семінарах, конференціях, лекціях,  презентаціях, 

роботі на міжнародних конгресах

 Застосовувати сучаснi технічнi засоби



Сучасні 
технології-шлях 
до глобального 

ринку праці

Студент:

 Застосовує сучаснi технічнi засоби та програми пам'яті
перекладу Trados, OmegaT, Transit, Wordfast та інші)

 Використовує електронні словники (Lingvo, Multitran)

 Працює із офісними пакетами (MS Office, Open Office) 

та операційними системами (Windows Vista / XP, 

Linux, Mac OS)

 Розуміється на спеціалізованих програмах для роботи з
медіа файлами (Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, 

AutoCAD, Dreamweaver, FrontPage, PowerPoint)

 Послуговується технічними засобами (мікрофон, 

відеокамера, принтер, сканер, цифровий фотоапарат, 
факс та інше).

 Опановує навички, які можуть знадобитися для вакансії
технічного письменника (Technical writer), а також
Academic writer, Creative writer. 



Розмір компенсації 
витрат на підготовку 
бакалаврів денної 

та заочної форм 
навчання у грн.

Спеціальність
Спеціалізація

(освітня
програма)

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

За
один
рік

навчан
ня

За
весь
період
навчан
ня

За
один
рік

навча
ння

За весь
період
навчан
ня

035.04  

Філологія
(германські мови
та літератури
(переклад
включно)

035.041

Філологія
(германські
мови та
літератури
(переклад
включно)
перша –
англійська)

19 100 76 400 9 700 38 800

1



Розмір компенсації витрат 
на підготовку магістрів
денної та заочної форм 

навчання за один ріку грн.

Спеціальність
Спеціалізація

(освітня
програма)

магістр

Денна Заочна

035.04  Філологія
(германські мови та
літератури ( переклад
включно)

035.041  

Філологія
(германські
мови та
літератури
(переклад
включно) перша
– англійська)

24 900 11000



Наші студенти-
наша гордість 

Студенти кафедри – переможці

на міжвузівських, всеукраїнських

і міжнародних конкурсах

наукових робіт та олімпіад

(Бєляєва Д., Бондаренко Я.,

Кірєєва Д., Міхайлютенко А.,

Михайличенко В., Пантєлєєва М.,

Черневич А. та інші).



Приєднуйтесь!

https://www.facebook.com/groups/334491434056597/

Контактна інформація: 

Сайт: www.zntu.edu.ua E-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, НУ «Запорізька

політехніка»

кафедра теорії та практики перекладу, головний корпус, 2 

поверх, ауд. 248 або 236а, тел. 061-7698589

https://www.facebook.com/groups/334491434056597/
http://www.zntu.edu.ua/
mailto:kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

