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Introduction
this collection of exercises is aimed at interpreter trainers working with 

students with different levels of competence. the exercises presented here 
differ in complexity and may be used both with beginners and those who 
have been training to become interpreters for some time already.

the collection is divided into several blocks that focus on different skills 
and abilities interpreters need to develop, train and maintain to be suc-
cessful in their everyday work. of course, these are only some of the things 
one needs to work on but, hopefully, they will prove useful to interpreting 
students and interpreter trainers.

the collection does not offer full lesson plans, it was envisioned as an 
auxiliary tool that could help interpreter trainers save time looking for the 
materials tailored to the needs of their students, e. g. training memory, de-
veloping anticipation skills, improving pronunciation, etc. the exercises 
presented are largely (but not exclusively) based on the principles pro-
moted by Irina Alekseyeva and James nolan in their works on interpreter 
training.

the materials used to compose the exercises are taken from different 
areas and branches of knowledge. this is done for two main reasons. First-
ly, interpreters often have to deal with texts on various topics and, thus, 
need to have an open mind and a broad worldview. secondly, in the course 
of training, it is difficult to predict in what area a particular student will 
specialize in the future, therefore, it is worth dealing with different topics 
(which may help them make the choice later). nevertheless, the texts and 
sentences used in this collection are not too specific. they all are within the 
limits of understanding of an average educated person and, consequently, 
do not require any highly technical knowledge but may call for additional 
work with dictionaries (which in the context of this manual is viewed as a 
positive thing).

the materials in this collection are taken from original sources (their list 
may be found in the References section). the users may notice that some 
sentences and phrases in the exercises violate the rules of the Ukrainian or 
english language. they are there not by mistake, but for a purpose. Being 
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intended for interpreter training, the exercises cannot be too bookish and 
divorced from reality. therefore, it is worth considering that not all speak-
ers are perfect language users. Moreover, such digressions may pose a real 
challenge for an interpreter, thus, learning to deal with such expressions in 
class may save a beginning professional a lot of nerves.

these exercises are used by the author during the interpreting classes 
with the students of the Hryhoriy Kochur Department of translation/Inter-
preting studies and Contrastive Linguistics (Ivan Franko national Univer-
sity of Lviv).

the exercises presented in the manual may be used in any combina-
tion and any order to cater for the wishes and needs of an interpreter train-
er and her/his students.

I hope the users will find the collection useful.
Oleksandra Litvinyak
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Pronunciation training
Good pronunciation and intelligibility of speech are essential for 

any interpreter. Therefore, here follow some tongue twisters in Ukrai-
nian and English that could be used as a warm-up exercise.

Ukrainian

Росте липа біля Пилипа.

* * *
Кит кота по хвилях катав –
Кит у воді, кіт на киті.

* * *
Обережний хитрий лис
До нори вечерю ніс.

* * *
Заболіло горло в горили – 
Бо горила багато говорила. 

* * *
Бурі бобри брід перебрели,
Забули бобри забрати торби.

* * *
У зливу жахливу під кущем
Дуже змокли жук з джмелем.

* * *
Черепаха чаплю вечором
Пригощала чаєм з печивом.

* * *
Чорно-білий чорногуз
У болото чорне вгруз.
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* * *
Тигренятко з тигром-татом
Тренувалися стрибати.

* * *
Скриню зі скарбом
Знайшли карась із крабом.

* * *
Горох у городі виріс небувалий
Горобці город пограбували.

* * *
Миші в шафі шаруділи
Шість шарфів шерстяних з’їли.

* * * 
Пироги перепечені
Перцем переперчені.

* * *
Бабин біб розцвів у дощ.
Буде бабі біб у борщ.

* * *
Старий сказав своїм синам:
– Сини, соліть сало сухою сіллю.

* * *
Семен сіно віз – не довіз.
Лишив сани, узяв віз.

* * *
Ворона сороці намисто купила,
В намисті сорока намистинки лічила.

* * *
Пиляв Пилип поліна з лип.
Притупив пилку Пилип.


