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Вступ 
 

 

Дисципліна «Методика викладання перекладу у вищій школі» є од-

нією з обов’язкових, яка займає важливе місце у підготовці магістрів спе-

ціальності «Германські мови і літератури (переклад включно)». 

На основі тематичного, ситуативного та комунікативного принципів 

навчання дисципліна розглядає такі важливі теми: «Система вищої освіти в 

Україні та навчання перекладу як спеціальності. Методика викладання пере-

кладу як наука»; «Психологічні, психолінгвістичні та перекладознавчі основи 

дисципліни»; «Лінгвістичні основи змісту дисципліни. Методичні основи 

навчання перекладу. Проблема вправ»; «Фахова компетентність перекладача, 

перекладацькі компетенції та зміст їх формування. Проблема фонових знань 

перекладача»; «Диференційні ознаки усного і письмового перекладу та їх 

дидактичні наслідки»; «Навчання письмового перекладу. Система вправ для 

навчання письмового перекладу»; «Зміст процесу усного перекладу. Вправи 

для формування навичок та розвитку вмінь, спільних для усіх видів усного 

перекладу»; «Організація процесу формування фахової компетентності май-

бутніх перекладачів».  

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними за-

садами методики викладання перекладу, з методами й принципами навчання 

усного та письмового перекладів; плануванні та розробленні навчального 

плану; виявленні та коректуванні помилок студентів при перекладі; опану-

ванні знань, вмінь і навичок риторичної майстерності. 

Предмет дисципліни – методи навчання перекладу і засоби забез-

печення процесу формування перекладацької компетенції та його контролю. 

Завдання дисципліни – ознайомити студентів із методикою та загаль-

ними принципами організації навчання перекладу, професійними компетенціями 

перекладача і викладача перекладу; сформувати навички самостійної органі-

зації навчального процесу, вміння вибору ефективних видів діяльності на занятті. 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення 

дисципліни, повинен: вміло застосовувати отримані теоретичні знання в про-

цесі професійної діяльності; планувати навчальний процес, відбирати і аналі-

зувати навчальні матеріали з точки зору їх ефективності; реалізовувати ме-

тоди та прийоми навчання для конкретних умов та цілей, визначати рівень 

сформованості фахової компетенції майбутніх перекладачів в усній та пись-

мовій формах; використовувати сучасні освітні та інформаційні технології 

для підвищення рівня своєї професійної кваліфікації і загальної культури; роз-

робляти комплекси вправ для формування перекладацьких навичок та умінь, 

складати тестові і контрольні завдання; володіти методикою викладання пере-

кладу; змістом головних понять, що відносяться до теорії та практики викла-

дання перекладу; загальними принципами організації навчання перекладу, 

вимогами щодо професійної компетенції перекладача і викладача перекладу. 
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Тема 1.  
Система освіти в Україні  

та викладання перекладу як спеціальності.  
Методика викладання перекладу як наука 

 

План 
1. Особливості змісту професійної підготовки перекладачів в Україні. 
2. Мета, предмет та завдання перекладацької освіти. 
3. Зміст поняття «Методика викладання перекладу» та її завдання. 
 

Опорна інформація 
 

В умовах інтенсифікації і розширення економічних, політичних та куль-
турних зв’язків між державами, коли швидкий розвиток засобів комунікації 
привів до скорочення відстані між різними народами, наше суспільство по-
требує висококваліфікованих, багатопрофільних фахівців зі знанням двох і 
більше іноземних мов, перекладачів, здатних брати участь у будь-якому між-
народному співробітництві, спрямованому на формування нового ставлення 
до України в Європі та у світі. 

Основою підготовки фахівців з перекладу в українських ЗВО є нормативно-
правова база освіти: Закон України «Про вищу освіту», Положення «Про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Положення 
«Про ступеневу освіту», Положення «Про магістратуру», і Положення «Про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». 

Нормативний супровід професійної підготовки перекладачів розроб-
лений лише на рівні освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), освітньо-
професійних програм (ОПП), навчальних планів, робочих програм дисциплін 
вищого навчального закладу. За таких умов існують певні розбіжності в нара-
хуванні кредитів, змістовому наповненні, раціональному розподілі норм часу 
на теоретичну й практичну підготовку, видах і тривалості практик, формах 
підсумкового контролю. Документами, у яких зібрано інформацію про усі 
необхідні професійні компетенції майбутніх перекладачів, є ОКХ, ОПП та 
навчальний план спеціальності. ОКХ визначає необхідний рівень підготовки, 
гарантований закладом вищої освіти, регіонально-галузеву компоненту, функціо-
нальну спеціалізацію, шляхи задоволення певних регіональних потреб та реа-
лізації досвіду місцевих педагогічних і виробничих шкіл. ОПП є основним 
засобом реалізації ОКХ і містить перелік нормативних навчальних дисциплін 
із зазначенням кількості годин, відведених для їх вивчення тощо. Навчальний 
план спеціальності визначає перелік дисциплін, що входять у програму під-
готовки фахівця, поділ навчальних годин дисципліни на аудиторні (лекційні, 
практичні тощо) та самостійну роботу студентів, встановлює форми поточ-
ного та підсумкового контролю тощо. 

Підготовка перекладачів здійснюється на основі освітньо-професійної 
програми яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціаль-
ністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма включає поглиблену 
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фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, 
спеціальну та науково-практичну підготовку. 

Серед основних кваліфікаційних вимог до перекладача у першу чергу 

описується його компетентність, тобто визначається, що він повинен мати ба-

зову або повну вищу освіту у цій галузі. Перекладач повинен бути компетент-

ним у мовах, які він використовує під час перекладу (повинен професійно 

володіти мовою вихідного тексту і мовою перекладу). Також перекладач по-

винен володіти спеціалізацією діяльності замовника, для якого виконує пере-

клад, термінологією тематики мовами, що використовуються для перекладу. 

В Україні нараховується понад 50 закладів вищої освіти, де готують 

перекладачів. Серед них: Інститут лінгвістики Київського міжнародного уні-

верситету, Закарпатський державний університет, Національна академія СБУ, 

Національний університет ім. Каразіна (Харків), Запорізький інститут дер-

жавного і муніципального управління тощо. Підготовка перекладачів 

здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». 

Навчання майбутніх перекладачів в університетах здійснюється за двома 

основними типами навчальних програм:  

– програми повної вищої освіти з тривалістю навчання чотири роки та 

здобуттям ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра; 

– магістерські програми, що функціонують незалежно від бакалавр-

ських і передбачають 2 (1,5) роки навчання для студентів, зі ступенем бакалавра. 

Педагогічні аспекти проблеми підготовки перекладачів знайшли відо-

браження у працях російського педагога І. Алексєєвої, яка визначає основні етапи 

становлення перекладача як професіонала. Науковець наголошує, що перекладач 

на шляху свого становлення проходить три етапи: ознайомчий, мотиваційний 

та формуючий. Під час першого відбувається ознайомлення з майбутньою про-

фесією, під час другого – створюється позитивна мотивація до професії шля-

хом набуття позитивного досвіду на прикладі діяльності відомих перекладачів, 

а під час третього – відбувається власне формування перекладача як фахівця. 

Перекладач – 1) двомовний посередник між одномовними учасниками 

спілкування з двох різних мовних суспільств; 2) фахівець, який займається 

особливою мовною діяльністю, спрямованою на відтворення змісту оригіналу 

усного чи письмового повідомлення засобами іншої мови, має спеціальну про-

фесійну підготовку, уміння та навички, необхідні у процесі перекладу, від-

чуття мови, інтуїцію та перекладацьку винахідливість. 

Спираючись на фундаментальні праці з методики викладання іноземних 

мов, методику викладання перекладу можна визначити як: 1) педагогічну науку з 

теоретичним підґрунтям, експериментальною базою й полем перевірки відповід-

них гіпотез, а також із об’єктами дослідження, які зумовлюються особливос-

тями дисципліни та шляхами оволодіння відповідною фаховою діяльністю; 

2) технологію практичної діяльності викладачів, спрямовану на формування 

фахової компетентності майбутніх перекладачів, тобто сукупність дій викла-

дачів; 3) навчальну дисципліну, що входить до робочого плану навчання сту-

дентів за спеціальністю «Філологія. Германські мови (переклад включно)». 
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Завдання дисципліни: 

1. Викласти головні складові теорії методики викладання перекладу як 

спеціальності у вищих закладах освіти України, звертаючи головну увагу на 

розвиток здатності майбутніх фахівців застосовувати засвоєні теоретичні 

знання для розв’язання практичних проблем. 

2. Ознайомити студентів із сучасними світовими тенденціями розвитку 

теорії та практики викладання перекладу як спеціальності. 

3. Активізувати знання студентів, одержані в межах інших дисциплін ро-

бочого плану за фахом «Переклад», для посилення міждисциплінарних зв’язків. 

4. Показати важливість координації усіх дисциплін робочого плану та 

позааудиторних форм роботи для підвищення ефективності процесу форму-

вання фахової компетенції майбутніх перекладачів. 

5. Сприяти усвідомленню головних принципів, методів і прийомів ви-

кладання перекладу, а також чинників, що можуть впливати на їх вибір у кон-

кретних навчальних ситуаціях. 

6. Сформувати фахові уміння, необхідні для ефективного керування про-

цесом формування фахової компетентності майбутніх перекладачів у вищих 

закладах освіти України. 

7. Сприяти усвідомленню необхідності безперервного професійного роз-

витку майбутніх фахівців. 

8. Сформувати уміння, необхідні для пошуку й опрацювання інформацій-

них джерел, включаючи електронні, для безперервного професійного розвитку. 

 

Питання для обговорення 

 

1. У межах якого напряму підготовки та яких спеціальностей можна 

одержати кваліфікацію перекладача? 

2. Поясніть зміст понять «освітньо-кваліфікаційна характеристика» та 

«освітньо-професійна програма». 

3. Хто такий «перекладач»? 

4. Дайте визначення змісту поняття «Методика викладання перекладу 

як наука». 

5. Перелічіть завдання дисципліни «Методика викладання перекладу у 

вищій школі». 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 
 

1. Вивчіть кваліфікаційні вимоги до перекладачів у державному класи-

фікаторі професій України. Порівняйте їх з вимогами у державному класи-

фікаторі професій Великої Британії. Які ви бачите збіги та розбіжності двох 

класифікаторів? Які характеристики державного класифікатора професій 

Великої Британії варто було б запозичити для окреслення кваліфікаційних 

вимог до перекладачів у державному класифікаторі професій України? 
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Тема 2.  
Психологічні, психолінгвістичні  

та перекладознавчі основи дисципліни  
 

План 

1. Зв’язок методики викладання перекладу з іншими науками 

2. Переклад і види мовленнєвої діяльності. 

3. Різновидності перекладу. 

 

Опорна інформація 

 

Методика викладання перекладу, як і будь-яка інша дисципліна, тісно 

пов’язана з великою кількістю інших галузей науки, без постійного зворот-

ного зв’язку з якими її повноцінне існування було б неможливим. 

Як педагогічна наука, вона, безумовно, спирається на педагогіку. Роз-

глянемо педагогічні аспекти проблеми підготовки перекладачів, які знайшли 

відображення у працях російського педагога І. Алексєєвої. Науковець визна-

чає та характеризує три етапи становлення перекладача як професіонала: 

ознайомлювальний, мотиваційний та формувальний. Під час першого відбу-

вається ознайомлення з майбутньою професією, під час другого створюється 

позитивна мотивація до професії шляхом набуття позитивного досвіду на 

прикладі діяльності відомих перекладачів, під час третього відбувається власне 

формування перекладача як фахівця. Цієї думки дотримується науковець 

Т. Ганічева, яка досліджує соціокультурний компонент процесу перекладу та 

його значення для професійного перекладача. Автор наголошує, що переклад 

виступає мотиваційним компонентом, оскільки він допомагає ознайомитися з 

соціальними та культурними особливостями представників різних країн. Ми 

цілком погоджуємося з професором В. Коміссаровим щодо когнітивних ас-

пектів перекладу як науки. Автор переконливо доводить, що навчання пере-

кладу є перш за все процесом пізнання лінгвістики, етики та естетики, історії, 

культури народів, мови яких вивчаються. 

Питання методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх пере-

кладачів висвітлює російський педагог Г. Мірам. Науковець розглядає де-

кілька варіантів власних методик підготовки перекладачів та відзначає основи 

перекладу як науки. Вартою уваги є методика компетентнісного та комуніка-

тивного підходів до підготовки перекладачів, спрямована на формування 

професійно значущих умінь і навичок, зокрема комунікативних, культуро-

логічних, лінгвістичних та технічних. 

Зв’язок методики викладання перекладу простежується і з психологією. 

Зокрема, корисними можуть виявитися дані щодо психологічних аспектів 

цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності і шляхів індивідуаль-

ного підходу до процесу навчання; взаємин між викладачем і студентами та 

між самими студентами; психологічних основ діяльності викладача перекладу. 
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Когнітивна психологія вивчає внутрішню організацію сприймання, пам’яті, 

мислення, уяви, мовлення тощо, а також систематизацію знань у пам’яті, спів-

відношення словесних і образних компонентів у процесах запам’ятовування і 

мислення. Вивчення динаміки становлення здатності до перекладу як у при-

родних білінгвів у дитячому віці, так і в тих, що засвоїли другу (третю тощо) 

мови у більш зрілому віці внаслідок навчання, може забезпечити методику 

цінною інформацією.  

Тісно пов’язаною з психологією є психолінгвістика, моделі якої ви-

вчали й вивчають обумовленість процесів мовлення і його сприймання струк-

турою відповідної мови, процеси кодування й декодування повідомлень парт-

нерами під час комунікації, зміст механізмів породження і сприймання мов-

лення, а також мовленнєві процеси. 

Вартим уваги є експліцитне навчання іноземній мові (ІМ) (learning) та 

імпліцитне оволодіння іноземною мовою (acquisition), які використовуються 

при професійній підготовці майбутніх перекладачів. Науковець Н. Елліс охарак-

теризовує експліцитне навчання ІМ як усвідомлений процес отримання знань, а 

імпліцитне оволодіння ІМ як отримання знань про мовні форми у процесі, 

який відбувається природно і неусвідомлено. Їх застосовують при вивченні 

граматики та фонетики іноземної мови. Імпліцитне оволодіння не передбачає 

пояснення правил і застосовується головним чином на початковому етапі 

вивчення іноземної мови. Експліцитне навчання ґрунтується на заучуванні 

правил і використанні в його межах двох методів: індуктивного (самостійного 

визначення основних понять та правил) і дедуктивного (попереднього ви-

вчення правил та понять з подальшим їх практичним опрацюванням). Обидва 

підходи розвивають увагу особистості, її розумову активність та сприяють 

ефективному опрацюванню вивченого матеріалу. 

Будь-який вид перекладу завжди включає два мовленнєвих процеси 

(аудіювання або читання, з одного боку, та говоріння або письмо, з іншого). Для 

будь-якого виду перекладу характерною є, з одного боку, відсутність будь-якого 

п’ятого мовленнєвого процесу, а з іншого наявність одного й того ж розумо-

вого процесу переключення мислення з однієї мовної бази на базу іншої мови. 

Таким чином, переклад є особливим розумовим процесом, який лише ґрун-

тується на мовленнєвій діяльності, але не утворює її особливого виду.  

Важливою у питанні визначення особливостей професійної діяльності 

перекладачів є думка Р. Міньяра-Бєлоручева, який вважає, що основою пере-

кладу є не лише умови сприйняття тексту та способи оформлення перекладу, 

а й різноманітні мисленнєві механізми, оскільки процес перекладу означає 

сприйняття, оформлення інформації. Згідно з його підходом, існує чотири види 

перекладу: зорово-письмовий, зорово-усний, письмовий на слух та усний пере-

клад на слух. Окрім цього, науковець пропонує виділяти види перекладу, ви-

ходячи з низки розумових та мисленнєвих механізмів, що функціонують у 

процесі перекладу. Таким чином, найважливішими механізмами перекладаць-

кої діяльності є: сприйняття похідного тексту, запам’ятовування, перехід від 

однієї мови до іншої, оформлення перекладу та синхронізація перекладаць-
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ких операцій. Також автор виділяє низку умов, необхідних для виконання 

такої діяльності:  

1. Сприйняття тексту повідомлення як з позиції провідних аналізаторів 

(чуттєвого та зорового), так і з позиції повторюваності самого тексту (одно-

разове чи багаторазове). 

2. Запам’ятовування як процес обробки різних за довжиною відрізків 

мовлення (значне або незначне навантаження пам’яті). 

3. Перехід з однієї мови на іншу у певні відрізки часу (обмежене або 

необмежене). 

4. Оформлення перекладу з урахуванням форми мовлення, можливос-

тей коригування мовлення (одноразове чи багаторазове). 

5. Розподілення основних операцій у часі (синхронність або послідов-

ність операцій). 

На основі вказаних положень Р. Міньяр-Бєлоручев робить висновок, 

що умови функціонування перекладацьких операцій полягають у чотирьох ви-

дах перекладу: письмовому, синхронному, перекладі з аркуша та послідов-

ному. Аргументованість цього підходу є безсумнівним, оскільки кожний вид 

перекладу вимагає спеціальної системи підготовки та тренування. Так, для 

ефективної діяльності письмового перекладача, який поєднує перетворювальну 

та пошукову функції одночасно з пізнавальною активністю та почуттям від-

повідальності, необхідні, на думку вченого, такі психологічні якості, як: 

– ретельність та обачність; 

– виконавча дисципліна; 

– акуратність, посидючість, терпіння; 

– спостережливість та зібраність; 

– стійкість уваги; 

– перемикання уваги; 

– довготривала пам’ять; 

– здатність легко відмовлятися від звичного плину думок, шукати нові 

варіанти рішення проблем. 

Взявши за основу типологію перекладів (що включає поряд з власне 

перекладом й інші види мовного посередництва), виділяємо: 

1) внутрішньомовний переклад (тлумачення мовних знаків за допомо-

гою знаків тієї ж мови), що передбачає: 

– діахронічний переклад – переклад сучасною мовою історичного 

тексту, написаного мовою попередньої епохи; 

– транспозицію – переклад тексту одного жанру або функціонального 

стилю на інший жанр або функціональний стиль; 

2) міжмовний переклад (перетворення повідомлення, вираженого засо-

бами якої-небудь однієї знакової системи, в повідомлення, виражене засо-

бами іншої знакової системи). До нього входить: 

– бінарний переклад – одної природної мови іншою; 

– інтерсеміотичний переклад – переклад з природної мови штучною чи 

навпаки; 
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3) традиційний (переклад, що виконується людиною), до складу якого 

входить: 

– авторський (авто-) переклад – виконаний самостійно, автором оригі-

нального тексту; 

– авторизований – переклад оригінального тексту, апробований автором; 

4) машинний (автоматичний) – переклад, виконаний комп’ютером; 

5) письмовий (переклад у письмовій формі); 

6) усний переклад (виконаний в усній формі): переклад усного тексту; 

синхронний; послідовний; односторонній; двосторонній тощо; 

7) вільний переклад (відтворює основну інформацію оригіналу з мож-

ливими відхиленнями – додаваннями, пропусками); 

8) адекватний (переклад, відповідний оригіналу і виражає такі комуніка-

тивні установки, що й оригінал): точний; автентичний; завірений тощо. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Охарактеризуйте зв’язок методики викладання перекладу з педагогікою. 

2. Проаналізуйте зв’язок методики викладання перекладу із психологією. 

3. Проаналізуйте зміст понять «експліцитне» та «імпліцитне» навчання 

іноземній мові. 

4. Назвіть та охарактеризуйте різновидності перекладу. 

 
 

Тема 3. 
Лінгвістичні основи змісту дисципліни.  

Методичні основи навчання перекладу. Проблема вправ 
 

 

План 

1. Текстолінгвістичний підхід у процесі підготовки перекладачів. 

2. Граматичні проблеми перекладу. 

3. Лексичні проблеми перекладу. 

4. Методичні основи навчання перекладу. 

 

Опорна інформація 

 

На розвиток перекладознавства особливо вплинули сім методів порів-

няльної стилістики науковців Ж. Віне і Ж. Дарбельне, визначені на основі 

порівняння лексичних та синтаксичних структур англійської та французької 

мов. Цих поглядів дотримувався і П. Ньюмарк. Він визначив сім основних меха-

нізмів перекладу та техніку перекладу мовних пар англійської та французької 

мов. Ці дослідження базувалися на контрактивному аналізі лінгвістичних 

і синтаксичних одиниць, які вважалися правильними у мовах перекладу. 
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У питанні формування професіоналізму майбутнього перекладача вартим 

уваги є текстолінгвістичний підхід, який вважається одним з основних у про-

цесі підготовки перекладачів. Текстолінгвістика визначає текст як основну 

одиницю комунікації і як об’єкт дослідження. Для перекладознавства це озна-

чає, що текст вважається одиницею перекладу. З огляду на це переклад – це 

не транскодування лінгвістичних знаків, а ретекстуалізація тексту оригіналь-

ною мовою. Увага при цьому переключається з репродукування значень у 

репродукування тексту, відповідно до визначення перекладу А. Нойберта: 

«оригінальний текст впливає на результат перекладу». 

Основне припущення такого підходу до розуміння перекладацької діяль-

ності полягає у тому, що тексти мов перекладу відрізняються не лише струк-

турою речень, як цього вимагає лінгвістична система, а й більшими лінгвіс-

тичними одиницями. Відповідно до цього норми тексту повинні враховува-

тися разом із нормами лінгвістичних систем. Такий підхід є моделлю ре-

текстуалізації оригінального тексту відповідно до норм мови перекладу. Як 

бачимо, знання міжкультурних схожих понять та жанрових норм є головними 

для професіоналізму майбутнього перекладача. Згідно з таким підходом, по-

няття норм розповсюджується на знання правил жанрів, наприклад, знання з 

підготовки тексту відповідно до жанру, а також знання з правил структуру-

вання тексту. Перехід від норм є вмотивованим стилістичними причинами, і 

перекладачам необхідно вміти визначати такі деривації та працювати з ними. 

Перекладознавці, не відмовляючись від пошуків ідеальної моделі пере-

кладу, прагнуть визначити та описати особливості перекладу текстів різних 

жанрів і стилів, виходячи з того, що текст є метою, об’єктом і результатом 

перекладу. Уміння правильно аналізувати граматичну будову іншомовних речень, 

правильно конструювати речення в перекладі відповідно до норм мови і жанру 

перекладу – обов’язкова умова адекватного перекладу. Природно, що най-

більший комплекс граматичних проблем перекладу пов’язаний із розумінням 

синтаксичної структури та морфологічного складу речень як мовних еле-

ментів, що є безпосередніми носіями предметної інформації. Найбільшої ваги 

набуває саме функціонально-стилістичний рівень речення, який певним чи-

ном включає в себе морфологічний рівень.  

Усі граматичні труднощі перекладу В. Карабан поділяє на такі групи: 

1) труднощі, зумовлені розбіжностями в будові мов, у наборі їхніх граматич-

них категорій, форм та конструкцій; 2) труднощі, пов’язані з різним обсягом 

змісту подібних у двох мовах форм і конструкцій; 3) граматичні явища мови 

тексту оригіналу, що мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови 

перекладу функціональні характеристики; 4) граматичні явища, що мають різні 

частотні характеристики в мовах оригіналу (МО) й перекладу (МП), викли-

кані розбіжностями в мовностилістичних нормах текстів мовами оригіналу й 

перекладу. Тільки незначна частина англійських та українських висловлювань має 

ідентичну синтаксичну структуру та порядок компонентів. Більшість речень 

при перекладі вимагає застосування граматичних трансформацій, яке має спря-

мовуватися на адекватну передачу смислу оригіналу та ураховувати норми мови 
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перекладу. Під граматичною перекладацькою трансформацією розуміють зміну 

граматичних характеристик слова, словосполучення або речення в перекладі. 

Граматичні розбіжності контактуючих мов мають бути спеціальним 

об’єктом навчання при підготовці перекладачів. Вони не мають обмежуватися 

навчанням власне перекладу, а повинні входити до змісту практичного курсу 

іноземної мови та інших навчальних предметів. Важливою дисципліною з цієї 

точки зору є також курс порівняльної граматики англійської та української мов. 

Одна з найголовніших лексичних проблем перекладу полягає у загаль-

ній стратегії навчання майбутніх перекладачів і відмінності його змісту від того, 

що задовольняє мінімальні критерії інших мовних спеціальностей. Принци-

пова особливість підготовки майбутніх перекладачів полягає у глибшому 

опрацюванні матеріалу будь-якої теми, із залученням шарів лексики та систем 

понять, що зазвичай залишаються поза увагою традиційних підручників, але 

які є необхідними для професійного перекладача. І тому підручники та посіб-

ники з усіх дисциплін, що входять до програми підготовки перекладачів, мають 

бути скоординовані, аби забезпечити засвоєння студентами максимально мож-

ливого обсягу фонових знань і лексики, зокрема, галузево-термінологічної.  

Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу В.І. Карабан 

виокремлює «багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словни-

кового відповідника або варіанта перекладу слова (терміна), особливості 

вживання загальнонародних слів в науково-технічних текстах, правильне за-

стосування того чи іншого способу перекладу лексики, визначення межі при-

пустимості перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінів-нео-

логізмів, абревіатур, такі «фальшиві друзі» перекладача, як псевдоінтернаціо-

налізми, лексикалізовані форми множини іменників та терміни-омоніми, етно-

специфічна лексика та етнонаціональна варіантність термінів, іншомовні слова 

і терміни в англійських науково-технічних текстах, різного роду власні імена 

і назви (фірм, установ і організацій) тощо». 

Для накопичення синонімічних лексичних рядів у свідомості майбут-

ніх перекладачів варто передбачити відповідну систематичну роботу. На-

приклад, таке завдання: «Знайдіть значення і різницю між словами: city – 

town – settlement – village – hamlet; district – borough – quarter – block – 

neighbourhood – ward; historic – historical. Запропонуйте їх українські еквіва-

ленти». Подібну роботу слід проводити і з антонімами. 

Труднощі також виникають при перекладі фразеологічних одиниць. 

Ідіоми (наприклад, cat’s paw – знаряддя в чиїхось руках, clever dogs – все-

знайка) є характерними для усного розмовного мовлення, однак нерідко вжи-

ваються і під час публічних виступів для надання експресивності і образ-

ності. Регулярна робота з ідіомами справляє значний емоційний вплив на 

студентів і відзначається високою ефективністю, стимулюючи розвиток їх 

творчої уяви, так необхідної перекладачам. 
Особлива увага в організації професійної підготовки майбутніх пере-

кладачів приділяється вибору педагогічних методів та технологій. Цей 
процес вимагає від викладача високої компетентності. Результати спостере-
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жень за навчальною діяльністю студентів дозволяють стверджувати, що останні 
навчаються краще, якщо вони є активним учасниками навчального процесу. 

Використання різноманітних методів безсумнівно підвищує розуміння 

та здатність студентів запам’ятовувати інформацію. На думку Авраменко М.Л., 

переклад, будучи одночасно і навиком, і наукою, вимагає викладання, що 

базується на знанні теорії перекладу. Тому, правильний підхід до навчання 

перекладу повинен включати метод, що передбачав би як теоретичні аспекти 

перекладу, так і практичні. 

Авраменко М.Л. пропонує наступні методи навчання перекладу: метод 

дискусії (активний метод навчання, що передбачає двосторонню комунікацію 

між викладачем та студентами та надає можливість обміну ідеями), аудіо-

візуальний метод (використання відео та аудіо матеріалів з опорою на тексти 

з їх змістом, націлене на покращення пам’яті, концентрації уваги, що необ-

хідні для розвитку навиків усного перекладу), експериментальний метод (ро-

бота над так званими case-studies, що допомагають вирішувати аналітичні 

задачі), метод рольової гри (полягає у штучному створенні ситуації, макси-

мально наближеної до реальності), метод чотирьохтактних вправ (використо-

вується з метою введення та закріплення перекладацьких відповідностей), 

метод переказу (базується на принципі так званого «зіпсованого телефону»). 

Серед суто перекладацьких вправ, націлених на вдосконалення навиків 

усного перекладу, як найбільш ефективні, слід виділити наступні: вправи з 

мнемотехніки; тренування переключення на іншу мову; тренування переклю-

чення на різні типи кодування; тренування темпу усного мовлення; відпрацю-

вання активного навику поєднання транскрипції і перекладу; збільшення актив-

ного запасу відповідної частотної лексики; синтаксичне розгортання; мовна 

компресія; застосування комплексних видів трансформації; усний переклад з 

аркуша; засвоєння текстових жанрів в усному перекладі; тренінг двосторон-

нього перекладу; техніка синхронізації відеоряду; комплекс вправ для підго-

товки до синхронного перекладу; багатомовна конференція; техніка теорії 

змісту; перекладацький скоропис; стратегія і тактика виправлення помилок. 

У процесі формування професійної компетентності перекладачів за-

стосовують такі активні та інтерактивні методи навчання, як: візуалізація, брейн-

стормінг, складання семантичних графів, побудова інтелект-мап, читання «зиґ-

заґом», метод ланцюгових асоціацій, інтерв’ю, «акваріум», дискусії, диспути, 

кейс-метод, «карусель» (внутрішні/зовнішні кола), «занурення» у віртуальне 

середовище, імітація, симуляція, «ситуація успіху», рольові, ділові ігри, ток-шоу, 

дебати, телешоу, презентація наукових відкриттів, метод послідовного чергу-

вання видів мовленнєвої діяльності. Зупинимося на деяких з них детальніше. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх перекладачів 

відбувається шляхом використання таких методів: симуляції та імітації, де 

моделювання реальних ситуацій професійної діяльності (наприклад, робота у 

команді, обмеження терміну виконання завдання, комунікація з представни-

ками іншої культури); рольової та ділової гри (наприклад, рольова гра, у якій 

студенти виконують ролі перекладачів і клієнтів), методу «мозкового штурму» 
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або брейнстормінгу (груповому формуванні ідеї щодо вирішення тієї чи 

іншої проблеми, наприклад, пошук виходу з конфліктної ситуації, що скла-

лася між британцем та нігерійцем чи французом), аналізу окремої ситуації 

(розглядаються реальні приклади з перекладацької практики), методів круглого 

столу, диспуту та дискусії (заслуховування, обговорення, аналіз доповідей 

студентів). 

Розглянемо метод візуалізації, що використовується для ілюстрації 

динамічних та складних подій, які важко пояснити словами. Педагоги розді-

ляють ці методи за засобами відтворення на три групи: статичні медіа, дина-

мічні медіа і комунікацію. Статичні медіа включають друковані матеріали, 

слайди і таблиці. Динамічні медіа включають відеофільми, аудіозаписи, теле-

комунікації (супутникові, мікрохвильові, кабельні та фібероптичні мережі і 

відеоконференції). Під час навчання майбутніх перекладачів цей метод викорис-

товується для формування лінгвістичної компетенції та вмінь і навичок між-

культурної комунікації. Застосовується під час проведення семінарів для того, 

щоб навчити студентів аналізувати інформацію та колективно вирішувати 

професійні завдання. 

Як зазначає І.С. Алексєєва, жоден навчальний заклад не випускає го-

тових ідеальних перекладачів. Попереду довгий шлях професійного самовдо-

сконалення та професійна самотність, коли відповідальність лежить лише на 

одному перекладачу. Однак, використання на заняттях з перекладу подібних 

вправ та дотримання висвітлених методик та установок хоча й вимагає до-

даткових зусиль з боку викладача, проте, разом з тим, і дозволяє значно під-

вищити ефективність занять і, що найважливіше, підвищити зацікавленість 

студентів у заняттях перекладом та іноземною мовою взагалі. 

 
Питання для обговорення 

 
1. Поясніть роль текстолінгвістичного підходу у процесі підготовки 

перекладачів. 

2. Наведіть приклади розбіжностей граматичних систем в українській 

та англійській мовах. 

3. Назвіть основні лексичні проблеми перекладу і головні завдання 

викладача перекладу для їх подолання. 

4. Охарактеризуйте методи навчання перекладу.  

 
Завдання для самостійної роботи студентів 

 
1. Наведіть приклади вправ для накопичення синонімічних лексичних 

рядів у свідомості майбутніх перекладачів і засвоєння сполучуваності лексичних 

одиниць. 

2. Відберіть п’ять ідіом за темою «Спорт» і складіть вправи для їх 

засвоєння майбутніми перекладачами. 
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Тема 4. 
Фахова компетентність перекладача,  

перекладацькі компетенції та зміст їх формування.  
Проблема фонових знань перекладача 

 

План 
1. Професійна компетентність перекладача і основні її компетенції. 
2. Вимоги до особистісних якостей перекладача. 
3. Методологічні підходи професійної підготовки перекладачів. 
 

Опорна інформація 
 
Прийнято вважати, що професійні компетенції виступають складо-

вими професійної компетентності фахівця, оскільки власне компетенції 
охоплюють лише окремі якості особистості або здатність виконувати про-
фесійні завдання, мобілізувати всі ресурси для виконання професійного зав-
дання, що має особливе значення під час навчання перекладачів мовам. Про-
фесійна компетентність формується шляхом цілісного формування професій-
них компетенцій. 

Отже, перекладачі повинні: 
– мати сформовану психолого-педагогічну компетенцію, тобто володіти 

теорією виховання і навчання, сучасними підходами у навчанні іноземним мо-
вам, розвивати мовну, інтелектуальну та когнітивну здатність, ціннісні орієн-
тири, готовність до участі у діалозі культур, подальшу самоосвіту через ви-
вчення мов; 

– перекладати тексти на професійному рівні (мати сформовану пере-

кладацьку компетенцію); 
– бути здатним проводити оцінку труднощів у розумінні тексту та його 

створенні, багаторазове форматування тексту перекладу, перевіряти переклад 
на наявність пропусків та передачу повного змісту документа (мати сформо-
вану інформаційно-аналітичну компетенцію); 

– бути здатним створювати продукт відповідно до домовленості між 
реципієнтами (міжособистісна компетенція); 

– мати сформовану лінгвістичну (або мовну) компетенцію, тобто бути 
здатним розуміти мову оригіналу і володіти мовою перекладу досконало, слід-
кувати за постійністю термінології, відповідати правилам фонетики, лексики, 
фразеології, морфології, синтаксису, стилістики; 

– мати сформовану науково-дослідницьку компетенцію, тобто бути 
здатними ефективно набувати додаткових лінгвістичних та спеціальних нави-
чок, необхідних для розуміння похідного тексту і створення тексту перекладу; 

– мати сформовані загальнокультурну, соціокультурну та міжкуль-

турну компетенції, тобто використовувати інформацію про фундамент знань 
і місцеву специфіку, культурне середовище, відповідати нормам поведінки та 
системі цінностей-характеристик культури мови перекладу та оригіналу;  
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– мати сформовану технологічну компетенцію, тобто застосовувати 

сучасні засоби інформаційних технологій, знати сучасні перекладацькі технології; 

– мати сформовану методичну компетенцію, вміти вдосконалюватися 

в знанні мов та галузі спеціалізації, знанні аспектів і технологій професійної 

діяльності; 

– мати сформовану країнознавчу компетенцію, тобто володіти знан-

нями про особливості країн, мовами яких здійснюється переклад; 

– мати сформовану предметну компетенцію, тобто мати ґрунтовні знання, 

уміння та навички з професійних дисциплін, відповідати предметній галузі; 

– мати сформовану комунікативну компетенцію, що полягає у вмінні 

правильно та логічно будувати свої висловлювання, чітко і зрозуміло пере-

давати інформацію; 

– мати сформовану компенсаторну компетенцію, тобто знати засоби 

досягнення еквівалентності під час перекладу та вміти застосовувати адекватні 

прийоми перекладу; 

– мати сформовану соціальну компетенцію, тобто вміти долати різно-

манітні соціальні бар’єри, уникати конфліктів, встановлювати соціальні контакти; 

– мати сформовану нормативно-правову компетенцію, тобто володіти 

знаннями у галузі юридичного забезпечення та супроводу професійної діяльності; 

– мати сформовану підприємницьку компетенцію, тобто володіти еко-

номічними знаннями, що забезпечують просування послуг на ринку, підви-

щення конкурентоспроможності, організацію власного бізнесу, бути кваліфіко-

ваним економістом для орієнтації в мінливих умовах сучасного ринку.  

Неодмінними якостями кваліфікованого перекладача є й особистісні 

характеристики, що впливають на результативність перекладу і утворюють певні 

вимоги до особистісних якостей перекладача. Серед основних таких якостей є:  

– конфіденційність (вміння і навички нерозголошення професійної або 

комерційної таємниці та інформації, з якою він працює); 

– толерантність (вміння поважати свого співрозмовника); 

– ерудиція (обізнаність та широта світогляду); 

– лідерські якості (вміння організовувати колектив та ставити перед 

ним реальну мету); 

– дотримання правил професійної етики (вміння гідно поводити себе з 

колегами та учасниками трудових відносин); 

– креативність (здатність неординарно вирішувати професійні завдання, 

швидко знаходити потрібне рішення); 

– комунікабельність (здатність щиро спілкуватися з людьми та чітко 

передавати інформацію). 

Професійна підготовка перекладачів базується на таких методологічних 

підходах: компетентнісному, міждисциплінарному, культурологічному, осо-

бистісно-орієнтованому, діяльнісному, практико-орієнтованому. Зупинимося 

на них докладніше.  

Компетентнісний підхід, допомагає організувати навчальний процес 

таким чином, щоб кожний курс, кожний модуль спрямовувався на форму-
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вання певної низки професійних та загальних компетенцій. Так, наприклад, 

дисципліни «Теорія і практика перекладу», «Вступ до перекладознавства» 

формують перекладацьку компетенцію, а «Країнознавство» – міжкультурну. 

Міждисциплінарний підхід реалізується завдяки спрямованості різ-

них циклів дисциплін на досягнення спільної мети – формування цілісної ос-

обистості компетентного фахівця.  

Професія перекладача за своєю природою містить знання культури, 

традицій та звичаїв народів, мови яких вивчаються. Також компетентність не 

вважається сформованою, якщо у фахівця відсутні знання культури власного 

народу, професійної етики, норм та права соціуму, з яким він співпрацює. Ці 

питання вирішуються завдяки впровадженню у процес підготовки перекла-

дачів культурологічного підходу. 

Оскільки навчання перш за все покликано задовольнити особистісні по-

треби студента в отриманні якісних знань, всі аспекти методики та дидактики 

підготовки перекладачів враховують індивідуальні особливості суб’єктів на-

вчання, навчальний матеріал добирається на основі можливості його сприй-

няття тими, хто навчається. Навчальний темп та форми контролю відпові-

дають критеріям доступності, наступності, поступовості та науковості. Таким 

чином підготовка перекладачів враховує особистісно-орієнтований підхід. 

Використання діяльнісного підходу до підготовки перекладачів засвід-

чує, що навчання є перш за все формою відтворювальної діяльності людини. 

Відповідно до цього основою процесу підготовки перекладача є його особис-

тісна діяльність, що виражається в отриманні нових знань шляхом виконання 

дій з інформацією, формуванні умінь і навичок шляхом виконання тренуваль-

них практичних дій з вправами та іншими завданнями, формуванні самостій-

ності особистості шляхом виконання наукових та навчальних проектів, напи-

сання дипломної роботи тощо. 

Наявність навчальної і виробничої практик дозволяє наблизити теоре-

тичне навчання до прагматико-практичної мети та потреб студентів. Також про-

грамний матеріал містить велику частку практичних завдань та вправ, що 

активно сприяють формуванню різних компетенцій перекладача. Усе це дозво-

ляє визнати впровадження практико-орієнтованого підходу у процес підго-

товки перекладачів. 

Отже, для того щоб стати перекладачем-професіоналом, студент пови-

нен сформувати відповідні компетенції.  

 
Питання для обговорення 

 
1. Поясніть, що таке фахова компетентність перекладача. 

2. Назвіть і охарактеризуйте основні компетенції перекладача 

3. Проаналізуйте вимоги до особистісних якостей перекладача. 

4. Назвіть і охарактеризуйте методологічні підходи професійної підго-

товки перекладачів. 
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Тема 5. 
Диференційні ознаки усного і письмового перекладу 

та їх дидактичні наслідки 
 

План 

1. Відмінність усного перекладу від письмового. 

2. Компетенції, необхідні для здійснення усного і письмового перекладу. 

3. Ознаки усного і письмового перекладу. 

 

Опорна інформація 

 

Перш ніж розглянути питання, пов’язані з навчанням різних видів усного 

та письмового перекладу, доцільно розглянути різницю між згаданими видами 

перекладу загалом, а також особливості їх навчання, що випливають із згада-

них розбіжностей. У цьому підрозділі для порівняння обрано усний послідов-

ний переклад у його абзацно-фразовій модифікації, з одного боку, та повний 

варіант (на відміну від адаптивного) письмового перекладу, з іншого.  

Першою чіткою відмінністю усного перекладу від письмового є абсо-

лютна неможливість якісного усного послідовного перекладу без наявності у 

свідомості перекладача значного обсягу словникового запасу та фонових знань. 

Звідси випливає кілька важливих висновків стосовно змісту навчання майбут-

ніх перекладачів загалом. Цей зміст має бути спрямованим на засвоєння та-

кого обсягу згаданих параметрів, який наближається до відповідних характе-

ристик освіченого носія кожної з двох мов, якими та з яких здійснюється 

переклад. Для забезпечення згаданої умови необхідне створення навчально-

методичних комплексів (НМК) нового покоління, які забезпечували б чітку 

координацію не тільки змісту навчання практики мовлення та перекладу, роз-

рив яких є неприпустимим, але й змісту усіх інших дисциплін навчального 

плану, обов’язковим компонентом вивчення яких має бути складання відпо-

відних поняттєвих схем та двомовних словників. Усі кафедри, що навчають 

майбутніх перекладачів, мають координуватися випусковою кафедрою пере-

кладу, яка виступає замовником і відповідає за кінцевий результат навчання. Роз-

раховувати на високу якість фахової компетенції майбутніх перекладачів без 

такої координації принаймні нерозумно. На відміну від усного, умови вико-

нання письмового перекладу надають можливість компенсувати недостатній 

обсяг словникового запасу та фонових знань за рахунок використання довід-

кових матеріалів і консультацій, а отже, до змісту розвитку вмінь письмового 

перекладу слід включати навчання пошуку джерел для з’ясування значень слів, 

відсутніх у словниках, а також відсутніх у свідомості майбутніх перекладачів 

фонових знань. Наприклад, деякі науковці слушно пропонують включати до 

підготовчих вправ обговорення концепцій, термінів і понять, що пов’язані з 

певною тематикою. Однак, подібні вправи, розробка конкретного змісту яких 

потребує спеціальних досліджень, можуть бути набагато різноманітнішими. 
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Для здійснення усного перекладу студенти вже до початку п’ятого се-

местру мають вийти на мінімально необхідний рівень компетенції в усному 

мовленні (як в аудіюванні, так і в говорінні), а для цього потрібна, знову ж 

таки, чітка координація курсу практики перекладу зі змістом навчання практич-

ного курсу, аби студенти встигли досягти згаданого рівня. Для письмового 

перекладу рівень навичок та умінь усного мовлення студентів є другорядним 

чинником, чого не можна сказати про компетенції в читанні та письмі, які до 

згаданого часу мають досягти достатньо високого рівня.  

Для фахового усного перекладу обов’язковою є наявність високого рівня 

зовнішніх ознак мовлення перекладача, зокрема, гарної дикції, правильного 

інтонаційного оформлення висловлювання, високого темпу мовлення, відсут-

ності невмотивованих пауз, слів-паразитів, заповнювачів пауз (наприклад, «е-е-е», 

«м-м-м» тощо), а також повторів слів і словосполучень. Формування цих ознак 

неможливе тільки за рахунок курсу практики перекладу, зважаючи на його 

фізичну обмеженість у часі, а отже, має бути одним із пріоритетів навчання 

практики мовлення. На жаль, у більшості випадків увага до фонетично та 

інтонаційно правильного мовлення обмежується так званим вступним фоне-

тичним курсом, а до п’ятого семестру значна частина студентів переходить на 

спілкування невиразним бурмотінням, яке, як їм здається, більше відповідає 

способу комунікації носіїв мови. Можливо, так воно і є, якщо мати на увазі 

пересічних носіїв, однак майбутні перекладачі належать до категорії мовних 

фахівців і, відповідно, їхнє мовлення має оцінюватися за іншими критеріями. 

Таким чином, зовнішні ознаки мовлення мають бути об’єктом постійної уваги 

протягом усього курсу навчання, як з боку викладачів, що розвивають мов-

леннєву компетенцію, так і тих, що відповідають за формування перекладаць-

кої компетенції. Зокрема, для розвитку темпу мовлення можуть застосову-

ватися вправи на повтор тексту, що сприймається на слух (реченнями або син-

тагмами, в паузах або без них, одноразовий або дворазовий тощо). Для поста-

новки дикції корисні виступи студентів з підготовленими доповідями перед 

групою, які доцільно практикувати на заняттях з практики мовлення, хоча 

деякі дослідники допускають їх застосування і в курсі практики перекладу. 

Очевидно, що це залежить від наявної кількості аудиторних годин для на-

вчання практики перекладу. 

Для письмового ж перекладу зовнішні ознаки мовлення студента жод-

ного значення не мають, а отже, можуть ігноруватися під час виконання вправ 

(читання власного варіанта перекладу тощо). З іншого боку, для цього виду 

перекладу важливі такі його характеристики, як оформлення тексту, додержання 

конвенцій, притаманних відповідним його жанрам (ділова кореспонденція тощо), 

розташування частин тексту, заголовків, підзаголовків, дотримання правил 

орфографії та особливо пунктуації, характерних для конкретної мови, і які 

можуть суттєво відрізнятися від відповідних правил рідної мови.  

Наступна група відмінностей пов’язана з різним ступенем розгорнення 

процесів усного та письмового перекладу. У письмовому перекладі чітко роз-

різняються три етапи цього процесу: доперекладацький аналіз тексту оригі-
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налу (ТО), його переклад та редагування. Доперекладацький аналіз ТО є мож-

ливим завдяки відносно необмеженому обсягу часу на прийняття перекла-

дацьких рішень під час письмового перекладу. Дякуючи цьому перекладачі 

мають змогу проводити жанрово-стилістичний, структурний чи будь-який ін-

ший аналіз тексту, визначаючи його особливості, щільність інформації, пере-

кладацькі проблеми та можливі способи їх вирішення. Таким чином, у про-

цесі формування навичок та умінь письмового перекладу доцільно спеціально 

навчати принципам доперекладацького аналізу тексту, виділяючи для цього 

певну кількість годин та вправ.  

Відносно необмежений обсяг часу на прийняття перекладацьких рішень, 

певним чином впливає і на зміст навчання письмового перекладу. По-перше, 

цей чинник створює сприятливі можливості для глибокого структурного та 

стилістичного аналізу тексту оригіналу з метою обґрунтування перекладаць-

ких рішень. По-друге, він дозволяє широко застосовувати довідкові матеріали, 

а отже, у навчанні письмового перекладу слід обов’язково передбачити роботу 

з двомовними та тлумачними словниками, включаючи електронні. Вправи, 

що розвивають уміння інформаційного пошуку, доцільні і в практичному курсі. 

На відміну від письмового, умови здійснення усного перекладу характе-

ризуються значними обмеженнями у часі для прийняття перекладацьких рі-

шень. Тлумач має усього кілька секунд, аби знайти прийнятний варіант. Зро-

зуміло, що переважна більшість студентів не готова до роботи у таких склад-

них умовах, а отже, здатність швидкого пошуку варіантів має бути обов’яз-

ковим компонентом навчання усних перекладачів. Одним із шляхів її роз-

витку є введення обмежень у часі під час навчальних перекладів. Зокрема, 

деякі автори пропонують використовувати елементи конкуренції на почат-

ковому етапі (у випадку виникнення паузи переклад продовжує інший сту-

дент) та обмеження часу виконання перекладу на основному етапі навчання 

(наприклад, враховується обсяг тексту, який студент встигає перекласти за 

хвилину тощо), своєрідний перекладацький «тест Купера». 

Обмеженість у часі для прийняття перекладацьких рішень спричинює 

ще одну особливість усного перекладу: неможливість користуватися довідко-

вими матеріалами, що у свою чергу, обумовлює необхідність навчання спосо-

бів виходу з проблемних ситуацій. Природа усного перекладу є такою, що 

незалежно від ступеня підготовленості, досвіду, лексичного запасу та обсягу 

фонових знань тлумач неминуче стикається з випадками часткового нерозу-

міння ТО. Такі випадки можуть бути пов’язані (крім недостатнього обсягу 

фонових знань та незнання лексики) з особливостями вимови оратора (англій-

ською мовою часто виступають особи, що не є носіями мови), умовами сприй-

няття виступу (сторонні шуми, відволікання) тощо. 

Таким чином, формування компетенції усного перекладу має включати 

вправи для навчання способів виходу з проблемних ситуацій. До числа подіб-

них можуть входити вправи на розвиток контекстуальної здогадки, на переклад 

тексту з лакунами, акустичними перешкодами тощо. Як це не парадоксально 

звучить, але якість ТО, які використовуються у навчанні тлумачів, доцільно 
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погіршувати в міру вдосконалення фахової компетенції майбутніх перекла-

дачів. Це в першу чергу стосується ступеня відхилення від стандартних норм 

англійської вимови. Як показує практика усного перекладу, зокрема, під час 

міжнародних конференцій, тлумачам найчастіше доводиться перекладати ора-

торів, для яких англійська мова не є рідною, а отже, їхнє мовлення зазнає 

значного впливу з боку їх рідної мови, передусім на фонетичному рівні. Раннє 

усвідомлення реальних умов усного перекладу допоможе перекладачеві швидше 

пристосуватися до майбутньої професійної діяльності. 

Таке пристосування неможливе без наявності психологічної стійкості 

перекладача, формування якої, на відміну від письмового перекладу, де вона є 

несуттєвою, має бути обов’язковим під час навчання усного перекладу. Схиль-

ність до надмірної тривожності може спричинити паніку перекладача, навіть 

у випадку незначних ускладнень, наприклад, переклад перед великою аудито-

рією, на відносно високому рівні, з використанням мікрофона, виникнення 

проблем внаслідок забування частини інформації з виступу, нездатності знайти 

еквіваленти або викликати елементарні слова з власної пам’яті тощо. Таким 

чином, до змісту навчання усних перекладачів мають обов’язково увійти вправи 

на формування психологічної стійкості. Дослідження показують, що навіть 

такі нескладні вправи, як рольові ігри, коли студенти перекладають перед 

аудиторією, або запис їх перекладів на звуконосії суттєво підвищують упев-

неність студентів у собі під час перекладу. 

Здатність здійснювати фаховий усний переклад зумовлена обов’язко-

вою наявністю автоматизованої здатності миттєво переключатися з одного 

мовного коду на інший, в той час як для письмового вона є необов’язковою. З 

цього випливає суттєва відмінність методів навчання усного, з одного боку, та 

письмового, з іншого, перекладу. Для усного перекладу важливе інтенсивне 

(без попереднього та проміжного аналізу) формування автоматизованої здат-

ності миттєво знаходити еквіваленти різних рівнів у двох мовах. Відповідно, 

вправи мають бути максимально інтенсивними, проводитися переважно в па-

рах і не перериватися під час виконання. Короткий аналіз (звернення уваги на 

найбільш типові помилки) може проводитися лише після закінчення вправи, а 

більш детальний (якщо переклад записувався на звуконосій) – під час інди-

відуальних консультацій з аналізом транскрипту перекладу кожного студента 

окремо. Таким чином, для навчання усного перекладу пріоритетним є обсяг ТО, 

перекладеного за одиницю часу, бо саме ступінь інтенсивності тренування 

визначає швидкість та якість формування усних перекладацьких навичок та 

умінь. Розвиток же компетенції письмового перекладу, навпаки, ґрунтується 

на широкому застосуванні аналітичних прийомів. З цього випливає, що для 

його навчання пріоритетним є не обсяг ТО, перекладеного за одиницю часу, а 

глибина його аналізу. Для формування узагальнень щодо принципів пись-

мового перекладу може бути достатньо аналізу відносно невеликого обсягу 

тексту, але він має бути всебічним.  

Важливими для здійснення як усного, так і письмового перекладу є 

механізми антиципації, компресії та перефразування. Однак якщо усний пере-
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клад ґрунтується на автоматизованому володінні ними, то письмовий – на 

усвідомленому. Відповідні вправи для навчання усного перекладу перед-

бачають інтенсивний розвиток згаданих механізмів, тоді як їх формування у 

письмовому перекладі вимагає аналізу перекладів з обґрунтуванням засто-

сування прийомів компресії та перефразування, а також розвиток антиципації 

із застосуванням усвідомленого аналізу. За формою це можуть бути перефра-

зування (із заданим початком чи без нього) або компресія речень чи абзаців, 

аналіз паралельних текстів з обґрунтуванням доцільності застосування згада-

них механізмів, заповнення пропусків в одномовному тексті тощо. 

Одним із головних компонентів змісту навчання, зокрема, формування 

перекладацької компетенції, як в усній, так і в письмовій формах, є забезпечення 

засвоєння способів перекладу (транскодування, калькування, контекстуальна 

заміна, описовий переклад тощо). Проте методика їх навчання залежить від виду 

перекладу. Зважаючи на те, що від письмового перекладача вимагається усві-

домлене застосування якомога ширшого спектра способів перекладу, їх на-

вчання потребує детального аналізу з наступним узагальненням. Матеріалом 

такого аналізу можуть бути паралельні тексти інших перекладачів, тексти власних 

перекладів тощо з обґрунтуванням застосованих способів інтерпретації, а та-

кож ТО із визначенням та обґрунтуванням найдоцільніших способів їх перекладу. 

Від тлумача ж вимагається автоматизоване застосування способів пере-

кладу, спектр яких може бути (і є) вужчим порівняно з письмовим перекладом. 

Таким чином, до змісту підготовки усного перекладача має входити інтен-

сивне (без попереднього аналізу) формування автоматизованої здатності засто-

сування найбільш уживаних способів перекладу. Реалізація цього положення 

вимагає попереднього аналізу відповідного корпусу текстів, виділення найпо-

ширеніших способів перекладу і відповідної структуризації вправ. 

Наявність етапу редагування з можливістю виправляти власний текст у 

письмовому перекладі є однією з найсуттєвіших відмінностей останнього від 

його здійснення в усній формі. Природно, що така відмінність спричинює 

значну питому вагу вправ для навчання аналізу готових перекладів та мето-

дики їх виправляння у процесі формування навичок та умінь письмового 

перекладу. Спосіб їх застосування коливається залежно від вживання окремих 

вправ, вкраплених до інтегративного курсу аж до спецкурсу «Редагування 

текстів перекладу». 

Неможливість же виправляти переклад в усній його формі тягне за со-

бою необхідність навчати студентів уміння перекладати завершеними фра-

зами, забезпечуючи належний рівень зовнішніх ознак власного мовлення та 

його позитивне сприйняття слухачами і замовниками. Ще однією відмінністю 

між двома формами перекладу є різні вимоги до якості їх оформлення. У 

письмовому перекладі такі вимоги є максимально високими на всіх рівнях 

мовної системи. Навіть єдина орфографічна чи пунктуаційна помилка може 

викликати негативну реакцію замовника, не кажучи вже про ситуацію, коли 

таких помилок більше або коли вони є серйознішими. У письмовому пере-

кладі від виконавця очікується якісний у мовному відношенні та оформлений 



 

23 

за усіма правилами текст, а тому оцінювання навчальних письмових пере-

кладів має бути максимально жорстким, без будь-яких послаблень, і ґрунту-

ватися на розгалуженій системі помилок різної ваги. До змісту навчання 

письмового перекладу обов’язково має входити глибокий аналіз готових пере-

кладів на усіх рівнях мовної системи. 

Для усного ж перекладу можуть бути виправданими обмежені вимоги 

стосовно якості його оформлення на окремих рівнях мовної системи. Загалом 

мінімальними вимогами до нього є відповідність принципу апроксимації, 

тобто вимова тлумача може не бути на рівні диктора телебачення, але й не 

допускати випадків, коли слухачі можуть сплутати один звук з іншим; його 

діапазон синонімів або синтаксичних структур може бути відносно обме-

женим, проте достатнім для однозначної передачі змісту ТО тощо. Відповідно, 

головним у формуванні навичок та умінь усного перекладу є навчання збе-

реження основного змісту ТО і забезпечення мінімально прийнятного зовніш-

нього оформлення тексту перекладу (ТП). Звичайно, йдеться лише про міні-

мальні вимоги – це зовсім не означає відмови від прагнення досягти якомога 

вищого рівня професійності майбутніх перекладачів. 

Ще однією особливістю усного послідовного перекладу, на відміну від 

письмового, є необхідність утримання в пам’яті змісту значних відрізків ТО 

до настання чергової паузи у виступі оратора.  

Таким чином, узагальнюючи все викладене вище, можна зробити вис-

новок, що між усним послідовним та письмовим перекладом існує низка важ-

ливих розбіжностей, внаслідок чого методика їх навчання суттєво різниться. 

Головною відмінністю є різне співвідношення аналітичних і практичних еле-

ментів у процесі формування навичок та умінь. Розвиток компетенції усного 

перекладу потребує переважно інтенсивних вправ тренінгового типу з міні-

мальною питомою вагою аналізу, в той час як навчання письмового перекладу 

ґрунтується переважно на аналітичній діяльності з максимальним залученням 

актуального усвідомлення студентів.  

 
Питання для обговорення 

 

1. Проаналізуйте відмінність усного перекладу від письмового. 

2. Назвіть і охарактеризуйте компетенції, що необхідні для здійснення 

усного та письмового перекладу. 

3. Проаналізуйте ознаки усного і письмового перекладу. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
Вивчіть диференційні ознаки усного і письмового перекладу та їх ди-

дактичні наслідки) і заповніть таблиці 5.1 та 5.2. Додавайте нові рядки до 

таблиці в міру потреби. Перші ознаки усного та письмового перекладу вже 

внесені до таблиць. 
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Таблиця 5.1 – Усний переклад 

Ознака Спосіб урахування при навчанні 

Необхідність значного 

обсягу словникового за-

пасу та фонових знань 

1. Створення НМК нового покоління.  

2. Складання поняттєвих схем та двомовних словників. 

3. Координація змісту навчання практики мовлення 

та перекладу й інших дисциплін навчального плану 

… … 

… … 

 

Таблиця 5.2 – Письмовий переклад 

Ознака Спосіб урахування при навчанні 

Можливість компенса-

ції недостатнього об-

сягу словникового за-

пасу та фонових знань 

шляхом використання 

довідкових матеріалів 

і консультацій 

1. Навчання пошуку джерел для з’ясування значень слів, 

відсутніх у словниках, а також відсутніх у свідомості 

майбутніх перекладачів фонових знань. 

2. Навчання вживання різних типів словників та елек-

тронних довідкових засобів.  

3. Включення до змісту підготовчих вправ обговорення 

концепцій, термінів, понять пов’язаних з певною темою.  

4. Розвиток уміння консультування у фахівців 

… … 

… … 

 

 

Тема 6.  
Навчання письмового перекладу.  

Система вправ для навчання письмового перекладу 
 

План 

1. Види письмового перекладу. 

2. Етапи навчання перекладу. 

3. Система вправ навчання перекладу. 

 

Опорна інформація 

 

У письмовому перекладі розрізняють еквівалентний (повний) та гетеро-

валентний (скорочений – анотація, реферат тощо). В процесі письмового пере-

кладу (і його навчання) виділяють такі фази: аналіз ТО, створення ТП та його 

редагування. 

Проф. Алексєєва І. розглядає такі традиційні методи навчання перекладу: 

– навчання перекладу у специфічній галузі, яке починається з вивчення 

лексичних одиниць та їх еквівалентів у мові перекладу з поступовим перехо-

дом до складних граматичних структур; 

– аналіз тексту і переклад, результатом якого є визначення особливос-

тей тексту і принципів його структури; 
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– виявлення всіх існуючих еквівалентів у мові перекладу; 

– оцінювання різних варіантів перекладу під керівництвом викладача. 

Науковець пропонує комплексний метод навчання письмовому пере-

кладу, який включає три стадії: підготовчу, основну та навчальну. 

На підготовчому етапі з метою розвитку механізму імовірнісного про-

гнозування пропонують давати студентам вправи на одномовну антиципацію 

(прогнозування) елементів, видалених із фрагментів ТО. З метою закріплення 

предметних знань і попереднього знайомства з термінами (наприклад, у сфері 

економіки, юриспруденції, техніки тощо) студенти повинні находити еквіва-

ленти у рідній мові і складати словник. Ось можливі варіанти вправ: 

1. Вправи на засвоєння предметних знань: 1) вивчіть ТО і складіть 

схему його головних понять; 2) проведіть інформаційний пошук у словниках 

і складіть схему головних понять відповідної сфери. 

2. Вправи на попереднє знайомство з термінологією: 1) вивчіть ТО, 

складіть схему його головних понять, а також перелік термінів, що їх позна-

чають у МО та МП; 2) складіть словник термінів, що позначають головні 

поняття відповідної сфери (галузі). 

Для складання предметних схем студентам варто давати завдання на 

проведення інформаційного пошуку, що сприяє удосконаленню їх навичок 

роботи з різними типами довідкових джерел, включаючи електронні. 

У підготовчих вправах формуються навички одномовних компресій, 

перефразування та антиципації (прогнозування), а також удосконалюються 

навички роботи з різними типами довідкових джерел.  

Етап аналізу тексту оригіналу називають також аналітичним, інтер-

претацією ТО або доперекладацьким.  

У двох підходах цей етап розбивається на три підетапи, однак їх зміст 

дещо різниться. У першому з них згадані складові називаються завданнями: 

перекладацький аналіз і розуміння ТО (завдання 1), інформаційно-довідковий 

пошук (завдання 2), вибір стратегії перекладу (завдання 3). У другому підході 

до змісту підетапів входять розуміння семантичного змісту ТО, розуміння 

концептуальної програми автора ТО, а також прогнозування можливих когні-

тивних і культурних труднощів розуміння адресатом згаданої програми. У 

решті моделей складові доперекладацького етапу не виділяються. 

Незважаючи на зовнішню відмінність, перелік умінь цього етапу в усіх 

моделях загалом досить подібний. У перших двох підходах схожими є уміння 

розуміти й тлумачити ТО (завдання 1), призначений для третіх осіб та уміння 

тлумачення ТО з урахуванням норм мовленнєвої та немовленнєвої поведінки 

носіїв МО. Уміння утримувати в полі уваги як смисл ТО, так і його мовну 

реалізацію можна розглядати як перефразування змісту перших двох умінь, 

згаданих раніше. Так само схожими є вміння розуміння теми ТО й уміння 

визначати тему ТО та доцільність інформаційного пошуку, де останнє уміння 

виглядає як конкретизація першого, оскільки видається, що відсутній у пер-

шому визначенні елемент («визначення доцільності інформаційного пошуку») 

міститься в ньому імпліцитно. 
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Ступінь експліцитності є головною диференційною ознакою змісту умінь. 

Так, при визначенні складової доперекладацького етапу найбільш імпліцитним 

є його формулювання як «уміння аналізувати ТО», що послідовно розширює-

ться іншими авторами за рахунок збільшення ступеня експліцитності: уміння 

розпізнавати типи текстів та мету їх авторів; уміння здійснювати контрастивно-

семантичний, контекстологічний, лінгво-культурологічний і стилістичний аналіз 

ТО; уміння здійснювати доперекладацький аналіз (автор тексту; час створення; 

час публікації; джерело; реципієнт; тип інформації, закладений у ТО; щільність 

інформації; комунікативне завдання, жанр); уміння аналізувати чинники, що 

впливають на переклад, жанрові особливості ТО для розуміння комунікатив-

ного задуму автора й логіки викладу змісту ТО, зокрема, співвіднесення обсягу 

предметних знань автора та адресата, специфіки відповідних галузей у країнах 

МО і МП; правил, традицій і норм спілкування у відповідних сферах, включа-

ючи особливості представлення в них понять; соціально-детермінованої лексики, 

фонової інформації, реалій з урахуванням знань адресатів ТП, соціолінгвіс-

тичних та лінгвістичних особливостей МО і МП у відповідних сферах. 

Також до змісту завдання 2 можна віднести уміння використовувати 

різні джерела й складати картотеку, а також уміння консультуватися у спе-

ціалістів, носіїв МП, перекладачів, використовувати різні джерела. 

До змісту умінь, необхідних для розв’язання завдання 3 (вибір стратегії 

перекладу) пропонуються: розпізнавання перекладацьких проблем, прогно-

зування сприйняття ТП адресатом, врахування максимальної кількості чин-

ників (прагматичних, лінгвістичних, соціокультурних, дискурсивних, ситуатив-

них видів перекладу), що впливають на переклад, визначення ступеня такого 

впливу, врахування предметних знань, цілей та інтересів адресатів та розробки 

послідовності перекладацьких дій. Практикуються також вправи на визначення 

мовних (лексичних, граматичних і стилістичних), функціональних, текстових 

та структурних особливостей ТО. 

Серед лексичних це уміння вибору моноеквівалентних та поліеквіва-

лентних відповідників; передачі безеквівалентної лексики, «хибних друзів 

перекладача», власних імен, власних назв, географічних назв; вибору способу 

перекладу; застосування транскодування для утворення нових термінів; вжи-

вання калькування для утворення нових термінів; встановлення контекстуаль-

ного значення слова; передачі атрибутивних словосполучень; застосування 

лексичних (транскодування, калькування, конкретизація, генералізація) та 

лексико-граматичних трансформацій (антонімічний переклад, описовий пере-

клад, компенсація). 

Фразеологічні включають уміння передачі фразеологічних одиниць та 

сталих словосполучень, а граматичні – вибору способів передачі значення 

граматичних форм і структур ТО в ТП (модальність, доконаність/недокона-

ність тощо), застосування граматичних трансформацій (дослівний переклад, 

членування речень, об’єднання речень, граматичні заміни (транспозиція).  
На стилістичному рівні можна виділити уміння вибору способів пере-

дачі конотативного значення стилістично маркованих елементів ТО (порів-
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няння, метафори, гра слів тощо), переносу стандартних стилістичних засобів 

ТО у ТП, переносу авторських стилістичних засобів ТО у ТП. 

Система вправ для навчання письмового перекладу: 
– для розвитку вмінь розпізнавання головної інформації в ТО: знайдіть 

головну й другорядну інформацію в ТО; складіть перелік ключових слів ТО; 
– для засвоєння предметних знань і попереднього знайомства з терміно-

логією: вивчіть ТО, складіть схему його головних понять, а також перелік тер-
мінів, що їх позначають у МО та МП; проведіть інформаційний пошук у слов-
никах та довідниках і складіть словник термінів відповідної галузі; вивчіть 
паралельні тексти, подані далі, звертаючи увагу на передачу термінів, виділе-
них жирним шрифтом, у тексті перекладу;  

– для розвитку вмінь розпізнавання перекладацьких проблем: визначте 
мовні особливості ТО; проаналізуйте особливості стилю ТО і передайте його зміст 
нейтральною розмовною мовою; визначте потенційні проблеми перекладу ТО; 

– для розвитку вмінь розв’язання перекладацьких проблем: проаналізуйте 
паралельні тексти (ТО і ТП), визначте застосовані перекладацькі прийоми та 
ступінь обґрунтованості їх застосування; перефразуйте речення ТО мовою 
оригіналу; передайте зміст речення ТО мовою оригіналу, але меншою кіль-
кістю слів; відновіть пропущені слова у ТО мовою оригіналу; визначте шляхи 
подолання потенційних проблем перекладу ТО; 

– для формування навичок встановлення значень невідомих лексичних 
одиниць та їх передачі у ТП: знайдіть у МП відповідники виділених у тексті 
оригіналу слів за допомогою словника; те ж, але за допомогою контекстуаль-
ної догадки;  

– для формування навичок утворення нових термінів: передайте на-
ступні терміни мовою перекладу за допомогою транскодування; те ж, але за 
допомогою морфемного калькування; те ж, але будь-яким способом; 

– для формування навичок переносу значень лексичних та фразеоло-
гічних одиниць МО у МП: перекладіть подані далі слова (словосполучення); 
закрийте правосторонній (лівосторонній) із паралельних текстів, поданих далі, 
і перекладіть терміни, виділені жирним шрифтом; лексичний (термінологіч-
ний) диктант-переклад з використанням слів та словосполучень, що входили 
до змісту самостійної роботи студентів; передайте смисл поданих фразеоло-
гізмів за допомогою еквівалентів; те саме, але за допомогою відповідників;  

– для формування навичок переносу значення граматичних форм та 
структур ТО у ТП: вивчіть схему відповідників даних дієслів і перекладіть 
речення, подані далі; перекладіть абзац, поданий далі, звертаючи увагу на 
передачу різних ступенів імовірності; 

– для формування навичок переносу значення стилістичних засобів ТО 
у ТП: вивчіть принципи передачі метафор і перекладіть речення, подані далі; 
вивчіть принципи передачі гри слів і перекладіть речення, подані далі; 

– для формування навичок лексичних, граматичних та лексико-грама-
тичних трансформацій: передайте смисл речення, абзацу тощо, застосовуючи 
будь-які лексичні трансформації; те ж, але застосовуючи будь-які граматичні 
трансформації; 
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– для формування навичок конверсії тексту: перефразуйте у перекладі 
речення, абзац тощо без зміни його смислу; передайте у перекладі смисл речення, 
абзацу тощо меншою кількістю слів, ніж у ТО; розвиньте у перекладі смисл ре-
чення, абзацу тощо, аби він став зрозумілішим для потенційних адресатів ТП; 

– для розвитку вмінь вибору адекватних способів перекладу: про-
аналізуйте паралельні тексти (ТО й ТП), визначте степінь обґрунтованості 
застосованих прийомів перекладу і запропонуйте власні варіанти у проб-
лемних випадках; 

– для розвитку вмінь побудови ефективної тема-рематичної перспек-
тиви викладу: із двох варіантів ТП виберіть речення, що краще реалізують 
тема-рематичну перспективу викладу ТО, і з’єднайте їх, аби вони утворили 
зв’язний текст. 

 

Питання для обговорення 
 

1. Назвіть види письмового перекладу. 
2. Назвіть уміння, необхідні для забезпечення етапу перекладацького 

аналізу ТО. Охарактеризуйте їх. 
3. Назвіть види вправ на етапі аналізу ТО та наведіть приклади. 
4. Наведіть приклади вправ для формування навичок встановлення зна-

чень невідомих лексичних одиниць та їх передачі у ТП. 
5. Наведіть приклади вправ для формування навичок утворення нових 

термінів. 
6. Наведіть приклади вправ для формування навичок переносу значень 

лексичних та фразеологічних одиниць МО у МП. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Запропонуйте власні вправи для навчання письмового перекладу. 
 
 

Тема 7.  
Зміст процесу усного перекладу.  

Вправи для формування навичок та розвитку вмінь,  
спільних для усіх видів усного перекладу 

 

 

План 
1. Види та етапи усного перекладу. 
2. Навички та уміння усного перекладу. 
3. Вправи для навчання усного перекладу. 
 

Опорна інформація 
 

Усний переклад, як відомо підрозділяється на три головні види: по-
слідовний, з аркуша та синхронний. Послідовний також інколи поділяють на 
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абзацно-фразовий і просто послідовний. У деяких випадках паузи взагалі не 
роблять, а перекладач перекладає увесь виступ повністю по його закінченню. 
Крім того, послідовний переклад може підрозділятися на односторонній (пере-
кладає тільки з однієї мови) та двосторонній (перекладає то з мови А мовою Б, 
то навпаки). Цей вид характерний під час переговорів та дискусій. У син-
хронному перекладач діє майже одночасно з мовленням оратора. 

В усному послідовному перекладі можна виділити дві чіткі фази: у 

першій здійснюються дії сприймання інформації ТО на слух, її аналіз та збе-

реження (за допомогою скоропису), а змістом другої фази є дешифрування 

власних записів та відтворення інформації ТО в ТП засобами МП. 

В усному перекладі з аркуша присутні такі дії, як сприймання інфор-

мації ТО через читання, аналіз згаданої інформації та її відтворення в ТП засо-

бами МП. При перекладі з аркуша відсутня необхідність збереження змісту ТО, 

оскільки згаданий текст постійно знаходиться перед очима перекладача. Від-

сутній і оратор, завдяки чому перекладач може приділити увагу зусиллям, 

спрямованим на читання ТО та відтворення його смислу в ТП. З іншого боку, 

специфіка здійснення перекладу з аркуша робить його схожим на синхронний 

переклад. Зокрема, незважаючи на відсутність окремого етапу запам’ятову-

вання змісту ТО, мнемічні дії у цьому виді перекладу все одно присутні, адже 

сприйняття інформації ТО та її аналіз здійснюються практично одночасно з 

фазою її відтворення у ТП, тобто перекладач, озвучуючи переклад відповід-

ної синтагми, паралельно повинен охопити поглядом наступну. Відповідно, 

хоча при перекладі з аркуша перекладач може регулювати темп сприймання 

ТО та темп його відтворення у ТП, забезпечення плавності мовлення мож-

ливе тільки за умови одночасного здійснення читання ТО та його відтворення 

в ТП мовою перекладу. Переклад з аркуша ускладнюється також вимогою щодо 

відсутності невмотивованих пауз хезитації, повторів та переформулювань при 

породженні ТП. Важливим є також вимога збереження стабільного темпу мов-

лення перекладача, якої непросто дотримуватися при перекладі ускладнених 

текстів, що характеризуються, наприклад, значною питомою вагою складно-

підрядних речень, розуміння яких потребує більше часу та зусиль. 

Етапи усного перекладу дещо відрізняються від письмового. Наприклад, 

незважаючи на те, що етап інтерпретації ТО, безумовно, присутній і в усному 

перекладі, так само як і розуміння семантичного змісту, концептуальної про-

грами автора та прогнозування когнітивних і культурних труднощів розуміння 

адресатом, однак в усному перекладі, на відміну від письмового, таке розуміння 

відбувається в умовах жорстких часових обмежень, а в усному послідовному 

перекладі спостерігається паралельне виконання ще одного виду діяльності – 

скороченого запису змісту ТО. Внаслідок цього психологічні механізми усного 

перекладача мають забезпечити розуміння ТО на всіх рівнях практично мит-

тєво, що є суттєвою відмінністю усного перекладу від письмового, де наявна 

можливість глибокого аналізу й обговорення варіантів. У результаті, зміст 

формування механізмів етапу інтерпретації ТО у згаданих видах перекладу 

має бути суттєво відмінним. 
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Ще більше відмінностей між двома видами перекладу спостерігається 

на етапі породження ТП, де, по-перше, в письмовому перекладі процеси 

сприйняття ТО і породження ТП чітко відокремленні один від одного, а в 

усному – завжди відбуваються паралельно (наприклад, в усному послідов-

ному перекладі паралельно відбувається спочатку сприймання ТО на слух та 

запис його змісту перекладацьким скорописом, а потім читання власного 

скороченого запису і породження ТП). По-друге, операції розробки стратегії 

перекладу, пошуку еквівалентів і породження ТП, як і на етапі інтерпретації 

ТО, практично зливаються і виконуються одночасно, що потребує високого 

ступеня їх автоматизації, на відміну від письмового перекладу, де згадані 

операції виконуються як дії, тобто з повним усвідомленням їх мети та змісту, 

окремо і послідовно. Що стосується етапу редагування ТП, то в усному пере-

кладі він взагалі відсутній (якщо не рахувати самовиправлення на початко-

вому етапі оволодіння технікою згаданого перекладу). 

Дослідники перекладу, спираючись на власний досвід, пропонують ви-

діляти такі навички перекладу: 1) навички аудіювання (ці навички є мовлен-

нєвими, а не перекладацькими); 2) навички переключення (з одного мовного 

коду на інший), 3) навички синхронізації аудіювання та говоріння; 4) лексичні 

навички; 5) удосконалення граматичних навичок, які означають правильне й 

автоматизоване вживання граматичних засобів для оформлення перекладу; 

6) навичка імовірнісного прогнозування також є спільною для всіх видів усного 

перекладу, оскільки забезпечує якісне орієнтування у ТО навіть у випадку на-

явності незнайомих слів (що трапляється практично з усіма усними перекла-

дачами), допомагаючи прогнозувати як подальший зміст ТО, так і його най-

більш імовірні синтаксичні структури; 7) навичка контекстуальної догадки, 

яка є необхідною для вирішення перекладацьких проблем у зв’язку із наяв-

ністю незнайомих слів у ТО або необхідністю розкриття контекстуальних зна-

чень знайомих за формою слів, тобто швидкого знаходження контекстуальних 

відповідників у МП слів і словосполучень мови оригіналу в різноманітних 

контекстах; 8) уміння синхронізації кількох видів діяльності. У перекладі з 

аркуша спостерігається одночасне читання та говоріння (з відставанням від 

читання); у послідовному перекладі на етапі сприймання ТО – аудіювання та 

письмо, а на етапі породження ТП – читання (записів перекладацьким скоро-

писом) і говоріння; у синхронному перекладі має місце одночасне аудію-

вання та говоріння (з відставанням від оратора); 9) навички запам’ятовування 

є вагомими для будь-якого з видів усного перекладу, однак вони функціо-

нують дещо по-різному.  

В абзацно-фразовому перекладі запам’ятовування стосується переважно 

змісту ТО, тобто перекладач має утримувати з пам’яті смисл ТО, доки він не буде 

перекладений. У перекладі з аркуша текст постійно знаходиться перед очима 

і не потребує запам’ятовування, однак перекладач має утримувати у пам’яті 

обрані ним для перекладу синтаксичні структури, оскільки переклад здійснює-

ться за сегментами (переважно синтагмами), які слід узгодити між собою на 

синтаксичному рівні. Таку ж проблему має розв’язати і перекладач-синхроніст, 
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але згадане розв’язання ускладнюється необхідністю контролювати паралельно 

принаймні три процеси: орієнтування в ТО, пошук і прийняття перекладацьких 

рішень та їх здійснення. Нарешті, у послідовному перекладі запам’ятовування ТО 

забезпечується фіксацією його змісту за допомогою перекладацького скоропису, 

тобто умовних позначень, що виконують роль «смислових віх» пам’яті. 

До специфічних для усного перекладу відносяться вправи на повто-

рення тексту, сприйнятого на слух (з обмеженням часу на повторення, кіль-

кість повторень збільшується з одного до двох, а тривалість паузи залишає-

ться незмінною – для підвищення темпу мовлення в обох мовах); на повто-

рення тексту, сприйнятого на слух, із заданим відставанням (для формування 

навички оптимального відставання від оратора у синхронному перекладі); на 

сегментування ТО без перекладу (при навчанні перекладу з аркуша): поділ ТО 

на синтагми шляхом їх підкреслювання тощо; вправи на усунення внутріш-

нього промовляння при зоровому сприйнятті ТО (читання ТО з одночасним 

рахуванням і наступним переказом мовою оригіналу); на запис прецизійної 

інформації без перекладу (диктант із застосуванням імен, географічних назв, 

дат, чисел тощо); на розвиток пам’яті; на оволодіння перекладацьким скоро-

писом; на формування навичок голосного рівномірного говоріння, без невмоти-

вованих пауз та повторів, з чіткою артикуляцією та інтонаційним оформлен-

ням; на формування технічних навичок синхронного та послідовного (з аудіо-

візуальним забезпеченням) перекладу (навички розташування в кабіні, вклю-

чення та перевірка апаратури, говоріння у мікрофон). 

Для навчання розпізнавання смислових опорних пунктів у ТО пропо-

нують такі вправи: 1) підкресліть при читанні ключові слова абзацу і з опорою 

на них перекажіть його рідною мовою; 2) виберіть з ТО слова і сполучення, 

що відзначаються семантичною близькістю і розкривають тему повідомлення 

доцільно застерегти, що лексичні одиниці, які відзначаються семантичною 

близькістю, не обов’язково будуть ключовими); 3) виберіть з ТО (абзацу) 

лексичні повтори, що розкривають його головний зміст; 4) виберіть з абзацу 

речення, яке може бути його заголовком; 5) запропонуйте власний заголовок 

абзацу; б) скоротіть текст, усунувши другорядну інформацію; 7) визначте кіль-

кість фактів в абзаці і коротко сформулюйте їх; 8) знайдіть головну думку в 

кожному абзаці й перекажіть текст конспективно; 9) визначте головний зміст 

тексту, виходячи з його заголовка (підзаголовка, ключових слів тощо) і пере-

вірте правильність вашого припущення, прочитавши увесь текст; 10) продиві-

ться опорні слова тексту й визначте його тему. 

Для формування навички імовірнісного прогнозування пропонують 

вправи на рівні слів та словосполучень (назвіть слова, які можуть вживатися з 

даними іменниками, дієсловами тощо; прочитайте про себе ТО, закривши 

останні чотири–шість літер у кожному рядку, і перекажіть його зміст; запов-

ніть пропуски в ТО словами, що підходять за змістом, і перевірте себе по 

ключу) та на рівні речень (знайдіть завершення кожного речення, вибираючи 

з трьох–чотирьох варіантів; виберіть з кількох речень те, яке могло б іти за 

реченням-зразком; закінчіть речення за смислом і перевірте себе по ключу). 
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Уміння утримувати в пам’яті смисл ТО, доки він не буде перекла-
дений, формується у спеціальних вправах: повторення на слух, переклад по 
фразах, максимально точне відтворення фрагмента тексту спочатку рідною, а 
потім іноземною мовами. Рекомендуються також вправи таких типів: викладач 
зачитує, а студенти відтворюють по пам’яті уривки текстів; те ж саме, але 
тексти містять прецизійні слова; переклад з повтореннями: перший студент, 
прочитавши вголос перше речення, перекладає його; другий студент повто-
рює відібраний викладачем варіант; третій студент повторює переклад пер-
шого речення і перекладає друге речення тощо; останній студент робить пере-
клад усієї вправи. Для розвитку вміння утримувати інформацію в механічній 
пам’яті можуть застосовуватися такі вправи, як, наприклад: викладач зачитує, а 
студенти відтворюють по пам’яті низку слів, серед яких можуть бути і не-
знайомі; диктант-переклад (у т.ч. на прецизійну інформацію) тощо.  

Навичка переключення з мови на мову є особливо актуальною для 
двостороннього перекладу, а вправи на її формування включають читання 
викладачем слів, словосполучень і фраз, які студенти відтворюють по пам’яті 
почергово рідною та іноземною мовами і які можуть бути пов’язаними одна з 
одною або ні. Практика двостороннього перекладу базується на спеціально 
підготовлених текстах, де репліки одного співрозмовника даються рідною 
мовою, а другого – іноземною або навпаки. Такі вправи зазвичай проводяться 
в парах з вибірковим контролем з боку викладача. 

 

Питання для обговорення 
 

1. Назвіть та проаналізуйте види та етапи усного перекладу. 
2. Охарактеризуйте навички та уміння усного перекладу. 
3. Наведіть приклади вправ для навчання усного перекладу. 
 
 

Тема 8. 
Організація процесу формування  

фахової компетентності майбутніх перекладачів 
 
 

План 
1. Дисципліни, що входять до навчального плану за спеціальністю «Філо-

логія. Германські мови та літератури (переклад включно)». 
2. Профільна спеціалізація магістерських програм. 
3. Практична підготовка майбутніх перекладачів. 
4. Основні завдання програми підготовки майбутніх перекладачів у 

закладах вищої освіти України. 
 

Опорна інформація 
 

В освітньо-професійних програмах зазначається, що перекладачі по-
винні засвоїти ширший обсяг фонових знань, ніж фахівці з інших спеціаль-
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ностей. Для перекладача такий обсяг наближається до аналогічного обсягу 
освіченого носія відповідної мови. До фонових знань програми відносять 
повсякденні поняття, знання Біблії, міфології та фольклору, географії, історії, 
архітектури, літератури, живопису, мистецтва, освіти, політики, юриспруденції, 
економіки та підприємництва, техніки, природознавства, медицини, гуманітар-
них наук, фразеології тощо. Також майбутні перекладачі повинні засвоїти шир-
ший обсяг іншомовної лексики, ніж студенти інших гуманітарних спеціальностей. 

Навчання іноземних мов у процесі підготовки майбутніх перекладачів 

відрізняється за змістом від аналогічного процесу під час підготовки фахівців 

інших спеціальностей, оскільки кожна навчальна дисципліна формує і їхню 

професійну компетентність. Для практичної реалізації згаданої тези викла-

дання усіх дисциплін має бути побудовано за рекомендаціями випускаючої 

кафедри, щоб забезпечити їх координацію, уникнути дублювання й макси-

мально використати навчальний потенціал кожної дисципліни для професій-

ного розвитку майбутніх перекладачів. 

Невід’ємною складовою усіх програм професійної підготовки перекла-

дачів є дисципліни професійного циклу: «Теорія і практика перекладу», 

«Порівняльна лексикологія», «Порівняльна граматика» тощо. В університе-

тах, де готують перекладачів, дисципліні «Практичний курс перекладу» від-

водиться винятково важливе місце, оскільки цей курс через систему лекцій-

них, семінарських, практичних і самостійних занять озброює студентів знан-

нями, які дають їм змогу відтворювати мовою перекладу змістові одиниці, 

що належать до всіх головних аспектів мови оригіналу та мови перекладу. 

Згідно з перекладацькими програмами повної вищої освіти першого 

типу, студенти протягом двох–трьох років набувають мовної та комунікатив-

ної компетенції і лише після цього формують перекладацьку компетенцію у 

різних галузях професійної діяльності (письмовий або усний переклад, літера-

турний переклад, науковий, технічний, медичний, судовий, юридичний пере-

клад тощо). Різні заклади вищої освіти працюють за різними робочими про-

грамами. Причинами цього є відмінності у змісті та формах, професійному спря-

муванні, організації навчального процесу, методиці викладання дисциплін. 

Більшість українських ЗВО передбачає вивчення двох і більше іноземних мов. 

Як правило, це англійська і німецька або польська і російська тощо. Крім цього, 

навчальні програми пропонують вивчення інших, необхідних для форму-

вання професійної компетентності дисциплін: основи комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення, новітні інформаційні технології у перекладі, основи 

економіки та психології, конфліктологія та комунікація тощо. Кінцевою метою 

усіх програм є підготовка професійно компетентних перекладачів. 

Зокрема, напрям підготовки бакалаврів перекладу передбачає розвиток 

навичок усного та писемного мовлення, ознайомлення з культурою та літера-

турою країни, мова якої вивчається, достатні знання граматики, розвиток 

літературної творчості, усвідомлення особливостей усного спілкування іно-

земною мовою. Перекладацькі дисципліни входять як в обов’язкову, так і у 

вибіркову частину навчального плану. 
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Магістерські програми відрізняються своєю профільною спеціаліза-
цією. Ринкова цінність їх полягає у тому, що вони спрямовуються на задово-
лення чітко визначених потреб ринку перекладацьких послуг і містять пере-
важно лише спеціалізовані дисципліни, які надають необхідні професійно 
значущі знання у галузі професійної діяльності. Як правило, щоб навчатися 
за програмою підготовки магістрів, необхідно мати ступінь бакалавра або спе-
ціаліста, тобто отримати базову вищу освіту в обраній галузі знань.  

Аналізуючи освітньо-професійну програму магістра професійної під-
готовки перекладачів у Хмельницькому національному університеті, виявлено, 
що остання передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку. 

Теоретична підготовка визначається навчальним типовим (робочим) 
планом спеціальності, у якому зазначається перелік основних навчальних 
дисциплін (загальноуніверситетських) та професійно-практичних (фахових), 
до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми. 

Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної 
(асистентської) практики, яка є завершальним етапом формування викладача 
вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціо-
нальних обов’язків викладача ЗВО різного рівня акредитації. 

Наукова підготовка передбачає організацію самостійної дослідниць-
кої діяльності студента-магістранта, результатом якої є написання магістер-
ської роботи. Навчальний процес відбувається у таких формах, як практичне 
заняття, лекція, семінар, лабораторне заняття, курсова робота, педагогічна 
практика. Перевірка знань здійснюється у формі заліку, іспиту в усній або 
письмовій формах. Іспит з основної мови складається з двох частин: пись-
мової роботи й усної відповіді. Навчання завершується державною атестацією 
у формі державного іспиту або захисту кваліфікаційної, магістерської роботи.  

Практична підготовка є другим важливим елементом процесу профе-
сійного навчання майбутнього перекладача і здійснюється в установах, що 
мають міжнародні економічні, політичні, культурні та суспільні зв’язки із закор-
доном (наприклад, відділи міжнародної співпраці державних адміністрацій, 
банківських установ, комерційних фірм тощо). Наприклад, у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка навчально-методичне керівництво 
практикою здійснює кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики 
імені Григорія Кочура факультету іноземних мов. Керівники практики про-
водять розподіл студентів у відповідні структури (перекладацькі агенції, між-
народні відділи компаній, туристичні агенції тощо) для проходження практики, 
контролюють хід практики, перевіряють якість роботи студентів. Зарахування 
студентів на практику та призначення керівників практики від організацій 
поза межами університету здійснюється наказами керівників цих організацій. 

Типові програми підготовки майбутніх перекладачів у ЗВО України 
передбачають систему лекційних, семінарських і практичних занять для успіш-
ного засвоєння знань та вмінь з перекладу. Метою програм є підготовка фахівця 
з різних видів перекладу. Основними завданнями програми є: 

1) ознайомлення студентів з теоретичними основами усного та пись-
мового перекладу як прикладної науки; 
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2) розвиток різних видів мовної діяльності для застосування теоретич-

них знань під час здійснення усного та письмового перекладу; 

3) формування стійких практичних навичок усного та письмового пере-

кладу і застосування основних видів лексичних, стилістичних і граматичних 

трансформацій у процесі перекладу для досягнення його адекватної якості; 

4) навчання техніці вільного усного перекладу для потреб ділових пере-

говорів та ведення бізнесу іноземною мовою; 

5) навчання прийомам роботи з іншомовними текстами різної специ-

фіки та практичного використання цих знань; 

6) формування навичок комп’ютерної обробки текстів іншою мовою; 

7) розвиток умінь і навичок ведення ділової документації іншою мовою. 

Опанувавши дисципліни професійної підготовки студенти повинні 

уміти: правильно формулювати основні теоретичні проблеми перекладознавства; 

користуватися здобутими знаннями на практиці; самостійно застосовувати лек-

сичні та граматичні трансформації під час перекладу; розрізняти рівні, оди-

ниці, види та типи перекладу; здійснювати адекватний письмовий та усний 

переклад з іноземної мови на рідну і навпаки, оцінювати якість виконаного 

перекладу; швидко, впевнено та правильно користуватися двомовними тлумач-

ними, термінологічними та фразеологічними словниками, словниками синонімів. 

Отже, підготовка майбутніх перекладачів в Україні відбувається відпо-

відно до освітніх інтеграційних процесів, притаманних вітчизняній вищій 

освіті. На жаль, на сьогодні відсутні освітні перекладацькі стандарти та не 

зовсім чітко розроблені професійні стандарти, які є визначальними для ство-

рення ефективних методики та змісту навчального процесу. Універсальність 

та інтегрованість підготовки перекладачів є одночасно і позитивним і негатив-

ним фактом, оскільки охоплює різні галузі знань, але не проводить чіткої 

спеціалізації професійної підготовки майбутніх перекладачів. Серед пропози-

цій щодо поліпшення такої підготовки науковці висловлюють необхідність 

розмежування напрямів підготовки фахівців відповідно до окреслених видів 

перекладу та галузевої спеціалізації. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Запропонуйте послідовність вивчення теоретичних дисциплін, що вхо-

дять до навчального плану за спеціальністю «Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно)», та обґрунтуйте її. 

2. Охарактеризуйте магістерську програму підготовки перекладачів та 

викладіть власне бачення змісту навчання перекладачів на рівні магістра. 

3. Обґрунтуйте переваги практичної підготовки майбутніх перекладачів. 

4.  Назвіть основні завдання програми підготовки майбутніх перекла-

дачів у ЗВО України. 
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