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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВР – високий рівень 
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ЕГ – експериментальна група 

КГ – контрольна група 

НР – низький рівень 

СК – стратегічна компетентність 

СКОПП – стратегічна компетентність в односторонньому письмовому 

перекладі 

СКОПП(АМ) – стратегічна компетентність в односторонньому письмовому 

перекладі англійською мовою 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ – стратегічна компетентність в односторонньому 

письмовому перекладі англійською мовою у сфері ділового листування 

СКПП – стратегічна компетентність у письмовому перекладі 
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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку економічних, правових, культурних та 

політичних контактів переклад набув великого значення для взаєморозуміння різних 

народів. У період глобалізації суспільних відносин, розвитку та впровадження 

новітніх інформаційних технологій у практику ділового та міжособистісного 

спілкування стало очевидним, що розвиток країни в умовах розширення 

міжнародних контактів неможливий без професійних перекладачів. Тому в останні 

роки зросла роль, значимість і відповідальність фахівця-перекладача, завдяки якому 

здійснюється спілкування між представниками різних народів. 

Нині стало очевидним, що перекладацька діяльність виявилася затребуваною в 

найрізноманітніших сферах життєдіяльності, і це викликало потребу у великій 

кількості висококваліфікованих перекладачів, що, у свою чергу, вимагає підвищення 

якості їхньої професійної підготовки. 

Переклад ми розглядаємо як складну мовленнєво-розумову діяльність у межах 

міжкультурного спілкування, яка передбачає перевираження смислу тексту 

оригіналу на мову перекладу. Таке розуміння перекладу дозволяє розглядати 

переклад як вторинну білінгвальну текстову діяльність, що охоплює інтерпретацію 

вихідного тексту та породжує на її основі текст мовою перекладу, який заміняє 

вихідний текст в іншому мовному та культурному середовищі. 

Питання формування перекладацької компетентності привертали увагу 

дослідників як у галузі перекладознавства, так і теорії навчання перекладу 

(І. Алексєєва [5], О. Аліпічев [7], Д. Алфьорова [8], М. Воробйова [36; 37], 

Т. Грушевська [52], Н. Дьяконова [60], І. Зайкова [71], А. Зайченко [72], В. Ілюхін 

[78], В. Карабан [87; 88], В. Коміссаров [98; 99], І. Корунець [106], А. Наугольних 

[151], В. Сдобніков [181; 182], Л. Тарнаєва [193], Л. Черноватий [214; 215; 216; 217; 

218; 219], О. Чередниченко [211], Б. Гатім (В. Hatim) [247], Дж. Гаус (J. House) [251], 

В. Лорсчер (W. Lorscher) [259], Л. Венуті (L. Venuti) [280], М. Вілліамс (M. Williams) 

[283] та багато інших). Науковцями вдалось дослідити: а) зміст та технології 

формування професійних компетентностей майбутнього перекладача (зокрема, 

комунікативної, перекладацької, мовної, інтерпретаційної, текстової, текстотвірної, 

міжкультурної, проектувальної, інформаційно-технологічної, комунікативно-інтерактивної тощо) 
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[3; 7; 71; 83; 84; 92; 105]; б) сукупність знань із теорії перекладу, перекладацьких 

навичок та вмінь, які складають основу компетентності в перекладі і є 

необхідними для будь-якої перекладацької діяльності [7; 11; 36; 37; 110; 151]; 

в) окремі методичні принципи, методи, засоби формування у студентів навичок і 

вмінь перекладу [36; 37; 115; 116; 153; 161; 162]; г) технології навчання окремих 

аспектів перекладу (лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, текстово-

прагматичних, стилістичних, психолінгвістичних, екстралінгвістичних) [36; 67; 105; 

110; 161; 162]; д) технології навчання різних видів перекладу (усного, письмового, 

синхронного, одностороннього / двостороннього) [4; 67; 71; 83; 89; 105; 110; 161; 

162; 205]; е) технології навчання галузевого перекладу (юридичних, економічних, 

науково-технічних текстів тощо) [8; 35; 40; 71; 75; 76; 89; 153; 214; 215; 216; 217; 

218; 219]; є) технології навчання перекладу текстів з урахуванням жанрово-

стилістичних особливостей [4; 76; 89; 161; 162]. 

Для досліджень останніх років характерним є зміщення уваги дослідників з 

лінгвальної та текстової функцій перекладу на соціальну, психолінгвістичну та 

культурологічну функції перекладацької діяльності, на виявлення стратегій 

текстуалізації повідомлення [1; 34; 36; 37; 38; 54; 192; 213; 240; 247; 251]. 

Під час перекладу найбільші труднощі в перекладача виникають через 

нерозуміння текстового характеру процесу перекладу; через невміння бачити 

національно-специфічні пресупозиції; через неволодіння алгоритмом 

перекладацьких дій. Тому навчання майбутніх перекладачів має бути спрямоване на 

формування професійної перекладацької компетентності, що дасть можливість 

студентам оволодіти алгоритмами, тобто перекладацькими стратегіями  

інтерпретації та створення текстів різного типу й тематики. Переклад уже не можна 

розглядати з вузьколінгвістичної позиції без соціокультурних і психологічних 

чинників, які формують його норми й стратегії. 

Стратегії перекладу були предметом спеціального дослідження лінгвістів-

перекладознавців: а) сформульовано дефініції та визначено суть поняття «стратегії 

перекладу»; б) досліджено мікростратегії (локальні) та макростратегії (глобальні) 

перекладу; в) процесуальний аспект перекладацьких стратегій: алгоритми 

перекладацьких дій, техніки перекладу. 
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Програмою курсу «Теорія та практика перекладу спеціальності 8.02030302 

«Мова та література і переклад» ОКР «Магістр» (Інститут філології КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2012) зокрема передбачено, що студенти спеціальності 

«Переклад» в межах стратегічної компетентності повинні оволодіти 

мікростратегіями та макростратегіями перекладу, типами та моделями перекладу, 

закономірностями протікання процесу перекладу та його етапами, уміннями 

застосування основних способів та прийомів перекладу,  редагування перекладів 

[171]. 

Значні досягнення в навчанні стратегій перекладу зроблено К. Бабаскіною, яка 

розробила модель оволодіння студентами перекладацькою стратегією за допомогою 

розвитку пізнавальної активності студентів на основі технології модерації. 

Дослідниця визначила: а) принципи оволодіння перекладацькими стратегіями; 

б) критерії та показники успішності оволодіння перекладацькими стратегіями: 

когнітивний (цілепокладання; якість передперекладацьких знань; рівень розвитку 

перекладацьких здібностей, аналітичне мислення, вміння оцінити адекватність 

перекладу); мотиваційний (пізнавальний інтерес, читання додаткової літератури з 

перекладу, вивчення історії і культури тих країн, мови яких вивчаються); 

практичний (уміння виконати доперекладацький аналіз тексту (лексичний, 

граматичний, стилістичний, інтонаційний); уміння визначити адекватність 

використання прийомів перекладу; уміння створювати власний варіант перекладу; 

рефлексивний (планування та регулювання своєї діяльності; аналіз і оцінка своєї 

діяльності); а також окреслила: а) визначила етапи методики оволодіння 

перекладацькими стратегіями (1 – цільовий; 2 – інформаційно-пошуковий (збір та 

опрацювання інформації про функціональні стилі та їх жанрові різновиди); 3 – 

аналітичний; 4 – етап модерації; 5 – продуктивний; 6) результативний; б) способи 

навчання перекладацьких стратегій – вправи, які відповідають цілям описаних 

етапів навчання; в) умови контролю, фактори успішності оволодіння 

перекладацькими стратегіями (фактор розвитку пізнавальної активності; фактор 

професійно-ціннісної орієнтації; фактор професійного перекладацького спілкування; 

фактор творчості). Визначила, що результатом навчання є професійне оволодіння 

перекладацькими стратегіями [13]. 
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Методична модель К. Бабаскіної зосереджена на конкретних перекладацьких 

діях, проте мовні та мовленнєві аспекти формування перекладацької стратегії 

розкрито, на нашу думку, не достатньо повно; дослідниця розробила загальну 

модель навчання стратегій перекладу (на рівні локальних стратегій та 

мікроперекладу) безвідносно до функціональних домінант, конкретних жанрів 

текстів, поза увагою залишилися глобальні стратегії, комунікативно-прагматичний 

аспект тексту та рівень макроперекладу. У дисертаційному дослідженні 

К. Бабаскіної більший акцент зроблено на доперекладацькому аналізі тексту, проте, 

на нашу думку, більш глибокого дослідження потребують етапи планування 

перекладацьких дій, формування лексичних, граматичних, стилістичних навичок 

перекладу, контролю та редагування текстів перекладу. Таким чином, у навчанні 

перекладацьких стратегій залишається велика кількість невирішених питань, які 

потребують ґрунтовного дослідження, зокрема теоретичного обґрунтування та 

практичної розробки такої технології навчання, яка охоплює рівні мікроперекладу та 

макроперекладу [13]. 

Варто зауважити, що помилка при перекладі є надто неприємним явищем: 

вона може призвести до небажаних наслідків – від втрати змісту й смислу тексту аж 

до розірвання партнерських стосунків. У той же час помилки в перекладі можуть 

стати безцінним джерелом для педагогічних знахідок, необхідно лише допомогти 

студентові зрозуміти причини помилок і навчитися їх виправляти й уникати. 

Перекладачам-практикам у своїй роботі доводиться виправляти не лише 

власні помилки, а й ті, які виникли під час машинного перекладу, яким в останні 

роки широко користуються перекладачі. Не заперечуючи певних переваг такого 

перекладу, констатуємо, що під час машинного перекладу можливі змістові, 

стилістичні, граматичні, лексичні, лінгвосоціокультурні, а особливо − 

комунікативно-прагматичні, логічні, структурні помилки. Звичайно, майбутній 

фахівець повинен бути завжди готовим до редагування текстів. Саме тому 

використання вправ на редагування в процесі підготовки перекладачів є актуальним 

і важливим, однак це не стало предметом спеціального наукового дослідження.  

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена:  
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− сучасними вимогами до професійної підготовки перекладачів, потребою 

в підготовці висококваліфікованих перекладачів, здатних користуватися 

різноманітними стратегіями перекладу в процесі професійної діяльності; 

− недостатнім рівнем володіння майбутніми перекладачами стратегіями 

письмового перекладу англійською мовою; 

− недостатньою теоретичною розробленістю питань формування 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською 

мовою (СКОПП (АМ)); 

− потребою у створенні та впровадженні в навчальний процес методики 

навчання стратегій одностороннього письмового перекладу у сфері ділового 

листування з акцентом на лінгвістичний та комунікативно-прагматичний бік 

стратегії перекладу, а також методики формування стратегічної компетентності в 

письмовому перекладі (СКПП) з використанням вправ на редагування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір напряму 

дослідження пов’язаний з науково-дослідною темою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 11 БФ 044-01 від 

01.01.2011 року). Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 

23.12.2013 року), погоджена Міжвідомчою радою з координації тем наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 

29.09.2015 року). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, 

практичному розробленні та експериментальній перевірці методики формування в 

майбутніх філологів стратегічної компетентності в односторонньому письмовому 

перекладі з української мови на англійську. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Уточнити поняття «стратегічна компетентність» у сучасному 

лінгвометодичному дискурсі, схарактеризувати зміст СКОПП(АМ).  

2. Визначити лінгвістичні, психологічні, психолінгвістичні та методичні 

основи формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ). 
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3. Обґрунтувати принципи добору текстів для формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, зробити добір офіційно-ділових листів для 

аналізу та перекладу. 

4. Схарактеризувати вправи на редагування як спосіб формування 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. 

5. Розробити підсистему вправ та створити модель процесу навчання 

майбутніх філологів стратегій одностороннього письмового перекладу англійською 

мовою у сфері ділового листування з використанням вправ на редагування.  

6. Встановити об’єкти контролю та критерії оцінювання СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ. 

7. Експериментально перевірити ефективність авторської методики та 

розробити методичні рекомендації щодо формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність формування в 

майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ визначається реалізацією спеціально 

розробленої методики навчання, яка передбачає: 1) організацію навчання у чотири 

етапи: перший етап – доперекладацький, другий етап – текстовий аналітико-

інтерпретаційний, третій етап – дотекстовий перекладацький, четвертий етап – 

текстовий перекладацький, який охоплює навчання планування перекладу, навчання 

власне перекладу та навчання контролю й редагування текстів перекладу; 

2) опанування студентами на першому етапі знань з теорії перекладу, теорії 

дискурсу й тексту; 3) використання спеціально розроблених комплексів вправ у 

межах другого, третього й четвертого етапів навчання; 4) використання вправ на 

редагування на текстовому аналітико-інтерпретаційному, дотекстовому 

перекладацькому, текстовому перекладацькому етапах. 

Об’єктом дослідження є процес навчання одностороннього письмового 

перекладу англійською мовою студентів вищих навчальних закладів України.   

Предметом дослідження є методика навчання майбутніх філологів стратегій 

письмового перекладу офіційно-ділових листів з української мови на англійську з 

використанням вправ на редагування. 
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Для вирішення зазначених вище завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичні – критичний аналіз наукової літератури з методики 

навчання іноземних мов та перекладу, із психології, психолінгвістики та 

лінгвістики, критичний аналіз чинних програм з перекладознавства для вищих 

навчальних закладів освіти, узагальнення теорії та досвіду навчання перекладу у 

вищій школі з метою виявлення теоретичних передумов формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ); метод моделювання – для обґрунтування та розроблення 

моделі процесу навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу 

англійською мовою з використанням вправ на редагування; емпіричні – опитування 

студентів-старшокурсників, випускників ВНЗ, викладачів англійської мови та 

перекладознавчих дисциплін з метою дослідження оптимальних шляхів розроблення 

методики формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; метод 

експерименту: проведення експерименту з метою перевірки ефективності 

авторської методики; метод математичної статистики (U-критерій Манна-Уїтні) 

для обробки й аналізу результатів експериментального навчання. 

Наукові положення, які виносяться на захист: 

1. Зміст СКПП охоплює знання з теорії перекладу, теорії дискурсу й тексту, 

лексичні, граматичні, лінгвосоціокультурні та стилістичні навички перекладу, 

аналітико-інтерпретаційні, мовленнєво-продуктивні, власне перекладацькі уміння та 

уміння контролю й редагування текстів перекладу. 

2. Формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ здійснюється 

за допомогою комунікативного та свідомо-практичного методів на основі принципів 

комунікативності, функціональності, ситуативності, автентичності, діалогу культур, 

домінуючої ролі вправ, диференційованого й інтегрованого навчання мовних 

аспектів та видів мовленнєвої діяльності, урахування особливостей рідної мови, 

свідомості, активності, наочності, науковості.  

3. Основними принципами добору текстів для формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ є принципи комунікативно-прагматичного 

розмаїття, урахування типу інформації, жанрово-стильового (піджанрово-

стильового) розмаїття, автентичності, мовної складності, лакунарності мовного 

матеріалу, представленості соціокультурної інформації, контрастивності, 
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відповідності текстовим та лінгвістичним параметрам, варіативності та 

диференційованості мовних засобів, тематичності, перекладацької цінності. 

4. Методика формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ 

охоплює чотири етапи: І етап – доперекладацький; ІІ етап – текстовий аналітико-

інтерпретаційний; ІІІ етап – дотекстовий перекладацький; ІV етап – текстовий 

перекладацький, які реалізуються за допомогою підсистеми вправ. На трьох 

останніх етапах слід використовувати вправи на редагування. 

5. Розроблена модель навчання майбутніх філологів стратегій 

одностороннього письмового перекладу англійською мовою призначена для вищих 

навчальних закладів, які готують студентів за спеціальністю «Переклад» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр», і реалізується у ІІ семестрі (першого року 

начання) магістратури й збігається з навчанням перекладу офіційно-ділових текстів. 

Модель навчання реалізується упродовж 52 годин: 22 години аудиторної роботи, 28 

годин – позааудиторної, 2 години – контроль. 

6. Для навчання стратегій перекладу слід використовувати такі види вправ на 

редагування: рецептивно-аналітичні мовленнєві, двомовні лексико-стилістичні та 

граматико-стилістичні, двомовні лексико-прагматичні, двомовні 

лінгвосоціокультурні, перекладацько-стратегічні, двомовні вправи на редагування 

цілісних текстів. Вправи на редагування необхідно застосовувати на текстовому 

аналітико-інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому, текстовому 

перекладацькому (підетапи планування перекладу, контролю та редагування) 

етапах. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше науково 

обґрунтовано психологічні, психолінгвістичні та методичні основи формування в 

майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; уперше розроблено методику 

навчання майбутніх філологів стратегій одностороннього письмового перекладу 

англійською мовою з використанням вправ на редгування; уперше розроблено 

об’єкти контролю та критерії оцінювання СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; уточнено 

поняття «стратегічна компетентність в перекладі», «стратегія перекладу»; уточнено 

зміст СКОПП(АМ) у сфері ДЛ у навчанні майбутніх філологів; подальшого 

розвитку набули принципи добору текстів для навчання перекладу. 
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Практичне значення дослідження: розроблено та впроваджено в процес 

навчання підсистему вправ для формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ; розроблено методичні рекомендації до використання авторської методики 

навчання стратегій письмового перекладу англійською мовою майбутніх філологів; 

результати дослідження можуть бути використані під час укладання підручників та 

навчальних посібників з методики навчання перекладу. Результати дослідження 

покладено в основу написання навчально-методичного посібника «Збірник вправ з 

перекладу (для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Переклад»)», що може 

використовуватися викладачами ВНЗ у процесі навчання майбутніх філологів 

письмового перекладу англійською мовою. 

Основні результати дослідження впроваджено в навчальний процес Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт 

впровадження № 044/954-26 від 15.10.2015 р.), Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (акт впровадження № 10 від 

28.09.2015 р.), Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (акт впровадження № 284/03-а від 25.09.2015 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 5 наукових конференціях, з них 4 міжнародні: «Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Дрогобич, 26-27 березня 

2015 р.), «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (Одеса, 13-14 березня 

2015 р.), «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Київ, 17-18 квітня 2015 р.), 

«Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» (Київ, 29 квітня 2015 р.); та 

1 всеукраїнська: «Інтеграція науково-дослідної й навчальної діяльності як чинник 

професійного становлення особистості майбутнього фахівця» (Чернігів, 4 грудня 

2014 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено в 12 працях, з них 1 методичне видання, 5 статей – у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 стаття – у зарубіжному виданні (Російська 

Федерація), 5 матеріалів наукових конференцій. Усі публікації одноосібні. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 258 
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сторінок, з них 201 сторінка основного тексту. Робота містить 7 таблиць, 2 рисунка. 

Список використаних джерел налічує 283 найменування, з них – 51 англійською та 

німецькою мовами.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОДНОСТОРОННЬОМУ 

ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

У першому розділі уточнено поняття «стратегічна компетентність» у 

сучасному лінгвометодичному дискурсі, схарактеризовано зміст стратегічної 

компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою; 

визначено прагматичні, лінгвостилістичні та структурно-композиційні 

характеристики текстів офіційно-ділового дискурсу; окреслено психологічні, 

психолінгвістичні та методичні основи формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською 

мовою. 

 

1.1. Поняття стратегічної компетентності в сучасному лінгвометодичному 

дискурсі 

 

В останні десятиліття значно зріс інтерес до формування стратегічної 

компетентності (СК) в навчанні іноземних мов. Окремі аспекти цієї проблеми 

відображені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців (Н. Білоножко [20], 

М. Давер [55], С. Данилюк [56], І. Дроздова [59], І. Задорожна [69], Л. Личко [122], 

О. Мисечко [138], С. Ніколаєва [155], Д. Терещук [198; 199], А. Азіан (A. Azian) 

[233], А. Кохен (A. Cohen) [241], Дж. Літлмор (J. Littlemore) [258], Ю. Рампільйон 

(U. Rampillon) [271], Е. Бялисток (E. Bialystok) [236], З. Дорнеі (Z. Dornyei) [243], 

А. Меі (A. Mei) [260], М. Оган (M. Ogane) [264] та інші). Проте хоч цей напрям 

досліджень значно активізувався, в лінгвометодиці немає одностайності в 

інтерпретації поняття «стратегічна компетентність» та у визначенні її змістових 

компонентів.  

Для розроблення та впровадження методики формування СК майбутніх 

філологів необхідно проаналізувати суть поняття «стратегічна компетентність» в 
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сучасному лінгвометодичному дискурсі,  уточнити його зміст та здійснити 

класифікацію стратегій.  

У філософському дискурсі стратегію розуміють як форму організації 

людських взаємодій, що максимально враховує можливості, перспективи, засоби 

діяльності суб’єктів, проблеми, труднощі, конфлікти, які перешкоджають 

здійсненню взаємодій [93].  

У 1972 р. Л. Селинкер у праці «Interlanguage» вперше вжив термін 

«комунікативні стратегії» для позначення процесів, які використовуються в ході 

спілкування для компенсації дефіциту лінгвістичних ресурсів [273]. Згодом в 

ужиток увійшло поняття «стратегічна компетентність». 

Окремі науковці (М. Канале (М. Саnа1е), М. Свейн (M. Swain) [237], 

С. Савіньйон (S. Savignon) [272]) визначають СК як здатність використовувати 

вербальні й невербальні стратегії, покликані компенсувати прогалини в комунікації 

через недосконалі знання мови або через психо-фізіологічні чинники (перевтома, 

неуважність тощо). Компенсаторними чинниками можуть слугувати  парафрази, 

багатослів’я, повтори, паузи, ухиляння, припущення. СК іноді називають 

компенсаторною за здатність компенсувати у процесі спілкування недостатній 

рівень володіння іноземною мовою, нестачу мовленнєвого й соціального досвіду 

спілкування нею [155, с. 15]. Між стратегічною та компенсаторною 

компетентностями ставить знак рівності й А. Щукін: стратегічна компетентність, 

компенсаторна компетентність – здатність компенсувати у процесі спілкування  

недостатність знань мови, а також мовленнєвого й соціального досвіду спілкування 

іноземною мовою [226, с. 326].  

Проте в останнє десятиліття СК стали інтерпретувати як уміння вибирати 

ефективні засоби для здійснення акту комунікації, що дозволяють слухачеві або 

читачеві ідентифікувати думку [159, с. 37; 277].  

М. Давер обґрунтував поступовий перехід від компенсаторних стратегій до 

дискурсивних. У процесі розвитку комунікативної компетентності білінгва 

спостерігається вживання стратегій в первісному, розгорнутому вигляді. Дуже 

активно використовуються на початковому етапі навчання компенсаторні стратегії: 

міміка, жести, повтори, мовна здогадка, використання інтернаціональних слів, слів 
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рідної мови й мови-посередника, звернення за допомогою до співрозмовника, 

залучення різного роду описів та парафраз тощо. Однак поступово відбувається 

перехід від компенсаторної до комунікативної стратегії [55]. Саме ідея переходу від 

компенсаторних до комунікативних стратегій є головною в навчанні іноземних мов. 

СК охоплює формування та користування комунікативними стратегіями 

[277; 278]. У «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» комунікативні 

стратегії розуміють як «мовленнєві засоби, які користувач мовою застосовує для 

мобілізації та балансу своїх ресурсів, активізації вмінь та навичок, для того щоб 

задовольнити комунікативні потреби в певному контексті та успішно виконати 

поставлене завдання у найбільш зрозумілий або найбільш економний спосіб 

залежно від конкретної мети» [68, с. 57]. Аналіз дефініцій поняття «комунікативні 

стратегії» дав можливість виявити, що переважна більшість науковців 

інтерпретують його так само, як і в «Загальноєвропейських Рекомендаціях»: як 

вербальні та невербальні дії, спрямовані на реалізацію комунікативних намірів та 

досягнення комунікативних цілей згідно з поставленими завданнями і ситуацією, що 

склалася [56, с. 139; 68; 82, с. 112; 198, с. 296-297; 201, с. 22]. 

СК як інтегративний феномен відбиває здатність особистості на основі 

здобутих знань та вмінь адекватно використовувати опанований репертуар 

комунікативних стратегій [56, с. 139]. 

Оскільки в основу нашої методики покладено комунікативно-прагматичну 

адекватність у перекладі, що полягає у збереженні максимально можливої 

структурно-семантичної, прагматичної близькості вихідного й перекладного текстів, 

а також у досягненні текстом перекладу такого ж самого комунікативного впливу на 

реципієнта, як і текстом оригіналу, варто зупинитися на класифікаціях 

комунікативних стратегій, які існують у працях сучасних лінгвістів (табл. 1.1.1).  
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Таблиця 1.1.1 

Класифікація комунікативних стратегій у працях сучасних лінгвістів 

Прізвище 

науковця 
Класифікація комунікативних стратегій 

О. Іссерс 

[82] 

- прагматичні (комунікативно-ситуаційні): стратегія 

самопрезентації, статусні та рольові стратегії; 

- діалогові (конверсаційні) стратегії: стратегія контролю над 

темою, стратегія контролю над ініціативою; 

- риторичні стратегії (вплив на адресата): стратегія 

привертання уваги, стратегія драматизації. 

З. 

Хабекірова 

[209], 

Н. Копилова 

[101], 

П. Миронова 

[137], 

М. Крилова 

[107] 

 

- стратегія дискредитації [209]; 

- стратегія влади / підпорядкування [101]; 

- стратегія редукціонізму: установка мовця на граничне 

спрощення ситуації з метою маніпулювання адресатом [137]; 

- стратегія самопрезентації [107]; 

- стратегія маніпулювання [107]; 

- конвенційні стратегії: соціально-конвенційна 

(встановлення, розвиток, підтримання, розривання контакту), 

стратегія організації висловлення та підтримання уваги (етикетні 

формули, вибачення, подяка, запит додаткової інформації, ввічливе 

переривання, залучення адресата до комунікації, ухилення від 

неприємних тем); конвенціональні стратегії: виражають довіру й 

толерантність і реалізуються в таких тактиках, як пересторога, 

попередження, аргументація, заклик, порада, рекомендація, 

вказівка [107]; 

- інтеграційні стратегії (зближення, об’єднання, інтеграція 

членів певної соціальної групи) [107]; 

- алієнаційні стратегії передбачають осуд, критику 

інакомислення, засудження певних вчинків, пересторогу  [107]; 
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З. 

Хабекірова 

[209] 

- стратегія дискредитації (спрямована на підривання 

авторитету опонента, тактики: акцентування на негативних якостях 

опонента, на його помилках) [209];  

- стратегія нападу (характерна мовленнєва агресія, тактика 

звинувачення та образи) [209]. 

Л. Граудіна, 

Е. Ширяєв 

[50] 

- кооперативні (стратегії ввічливості, щирості, довіри, 

близькості, співпраці, компромісу); 

- некооперативні (конфліктні, конфронтаційні): стратегії 

агресії, насильства, дискредитації, підпорядкування, примусу, 

викриття. 

Т. 

Толмачова 

[202] 

(прагматико-

цільовий 

аспект) 

- інформативна стратегія: повідомлення / отримання 

інформації; 

- регулятивно-спонукальна стратегія: спонукання адресата до 

здійснення дії, керування його поведінкою; 

- оцінно-впливова стратегія: апеляція до цінностей 

співрозмовника; 

- емоційно-впливова стратегія: висловлення  емоційного 

стану мовця (схвалення, похвала, оцінне судження-думка, 

симпатія, радість, засмученість); 

- інформаційно-інтерпретаційна (пояснення певної ситуації 

про вжиті заходи для вирішення проблем). 

К. Ластовка 

[114] 

- стратегія отримання інформації; 

- стратегія інформування; 

- стратегії ненадання інформації. 

Продовження таблиці 1.1.1 

Описані класифікації комунікативних стратегій не заперечують одна одну, а 

відображають різні підходи до визначення комунікативних цілей тексту (наприклад, 

лист-презентація відображає такі стратегії: інформування, кооперування (співпраці), 

самопрезентації). Ці класифікації покладено в основу прагматичних характеристик 

текстів офіційно-ділового дискурсу (підрозділ 1.3). 

У розробленні методики формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ спираємося на 

структуру СК, розроблену Д. Терещук, у якій дослідниця виділила три структурні 
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рівні: тактичний, тактично-стратегічний та власне стратегічний, які представлені 

такими компонентами: тактичний рівень репрезентує лексичні, граматичні та 

фонетичні знання й навички; тактично-стратегічний рівень представлений 

мовленнєвими вміннями в говорінні, слуханні, письмі та читанні; власне 

стратегічний рівень – іншомовними комунікативними стратегіями, які дослідниця 

поділяє на основні: інформативна, оцінно-діяльнісна, емоційно-діяльнісна, 

регулятивно-спонукальна, конвенційна; та супутні: метакогнітивні, компенсаторні, 

загальнодидактичні; окремо виносить предметні (дискурсивні) [199, с. 5]. 

У лінгвометодиці, окрім компенсаторних дій (як альтернативного плану 

подолання труднощів у спілкуванні [69; 265; 266; 271; 276], коли бракує 

лінгвістичних, фактичних, соціокультурних знань [68]), оперують поняттям 

«стратегії використання іноземної мови в різних видах мовленнєвої діяльності». 

Відповідно, науковці виділяють: а) стратегії в продуктивних видах мовленнєвої 

діяльності − активізація внутрішніх ресурсів; урахування аудиторії у виборі стилю, 

структури дискурсу; розширення завдання; уточнення комунікативного наміру; 

активізація змістовних замін; формування динамічного концепту висловлень; 

використання мовленнєвих кліше; моніторинг успішності усного висловлення за 

допомогою жестів, міміки, дій слухача; аналізу аудіозапису власного висловлення 

[69; 59; 138; 279; 282]; б) стратегії в рецептивних видах мовленнєвої діяльності − 

активізація лінгвосоціокультурних та лінгвістичних знань; ймовірне передбачення 

організаційної структури та змісту інформації; ідентифікація отриманої 

лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації; пошук контекстуальних і 

внутрішньомовних опор; побудова гіпотези щодо комунікативного наміру 

контексту; перевірка гіпотези; інтерактивні стратегії: активізація можливих 

варіантів розгортання комунікативної взаємодії; визначення прогалин у поглядах 

співрозмовників чи в інформації, якою вони володіють; передача черги іншому 

учаснику взаємодії; використання заповнювачів мовчання; досягнення 

взаєморозуміння; звертання до співрозмовника за допомогою; моніторинг 

відповідності взаємодії задачі; моніторинг успішності взаємодії; розв’язання 

непорозуміння; відновлення спілкування [69; 59; 138]. Методисти конкретизують 

стратегії  в аудіюванні [202; 198], у читанні [241; 202], у писемному мовленні [241; 

198], у говорінні [194]. 



21 

Низка науковців-методистів серед комунікативних стратегій виділяють: 

а) соціальні стратегії − формулювання запитань з метою уточнення / корекції; 

співробітництво з іншими студентами (корекція, оцінювання, заохочення, обмін 

інформацією, обговорення, взаємонавчання); співробітництво з «просунутими» 

користувачами мови / носіями мови; емпатія (розвиток розуміння інших культур, 

усвідомлення думок, почуттів інших людей, надання інформації з власної 

ініціативи); б) афективні стратегії: стратегії зменшення хвилювання; стратегії 

самозаохочення (позитивне налаштування, самовинагорода, виправданий ризик); 

стратегії керування емоційним напруженням (обговорення власних почуттів з іншим 

студентом / викладачем, ведення щоденника власних навчальних досягнень) [69; 

265; 266; 271; 276]. 

Отже, у лінгвометодичному дискурсі в контексті СК мовленнєві стратегії 

розуміють: а) як організацію мовлення для реалізації комунікативних намірів та 

досягнення комунікативних цілей; б) як мобілізацію мовних та мовленнєвих 

ресурсів для задоволення потреб комунікації; в) як пошук альтернативних засобів 

вираження думки, коли бракує мовних та мовленнєвих ресурсів. 

Мовленнєва стратегія з позиції методики навчання іноземних мов охоплює 

такі аспекти: мисленнєвий (когнітивний) – реалізація у мисленнєвих процесах, 

залежність від індивідуальних способів пізнання, когнітивних стилів студентів, що 

впливає на формування їхньої мовної картини світу; мовленнєвий (комунікативний) 

– здійснення мовленнєвого спілкування, що охоплює мовленнєву ситуацію, 

мовленнєвий контекст, комунікативні інтенції мовця, мовленнєвий досвід та 

комунікативні статуси комунікантів; цільовий – спрямованість на реалізацію 

комунікативних цілей у процесі іншомовного спілкування; навчальний – 

формування та розвиток іншомовних мовленнєвих стратегій здійснюється під час 

навчання іноземної мови з урахуванням вимог, цілей та змісту навчальних програм 

[16; 48; 136; 202; 267]. 

У 70-тих роках ХХ століття починається активне дослідження навчальних 

стратегій – індивідуально-специфічних способів подолання проблем, що виникають 

у процесі вивчення мови, і їх порівняльної ефективності [55]. 

С. Ніколаєва визначає навчально-стратегічну компетентність як «володіння 

різними навчальними й комунікативними стратегіями та вміннями використовувати 
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їх у процесі вивчення іноземної мови і в ситуаціях реального міжкультурного 

спілкування». В інтерпретації вченого навчально-стратегічна компетентність 

складається з навчальної («здатність суб’єкта навчання користуватися 

раціональними прийомами розумової праці, стратегіями оволодіння мовленнєвими, 

лінгвосоціокультурними і мовними компетентностями; самостійно 

удосконалюватися в міжкультурному спілкуванні; здатність суб’єктів навчання до 

самостійного й відповідального навчання, здатність і вміння співпрацювати між 

собою, вміння виконувати навчальні завдання різних типів тощо») та стратегічної 

(«здатність компенсувати в процесі спілкування недостатній рівень володіння 

іноземною мовою; здатність користуватися стратегіями міжкультурного 

спілкування») компетентностей [155, с. 15]. І. Задорожна навчальну компетентність 

розглядє як «здатність студента самостійно користуватися раціональними 

прийомами розумової праці, стратегіями оволодіння мовленнєвими, 

лінгвосоціокультурними й мовними компетентностями, самостійно 

вдосконалюватися в міжкультурному спілкуванні на основі рефлексивної 

самооцінки результатів власної пізнавальної діяльності» [69, с. 127]. Е. Кашина 

визначає навчальні стратегії як дії й операції, які використовують суб’єкти навчання 

з метою оптимізації процесів одержання й зберігання інформації, вилучення її з 

пам’яті, а також процесів використання накопиченої інформації. Студент здійснює 

ці дії, щоб прискорити процес учіння, зробити його більш легким, цікавим та 

ефективним [91, с. 7]. Н. Білоножко пов’язує СК зі стратегіями: а) систематизації 

власного досвіду та співвіднесення його з новою інформацією; б) аналізу власної 

діяльності; в) стратегіями, що пов’язані із творчою діяльністю [20, с. 13]. 

Навчальна СК охоплює метакогнітивні, когнітивні  та мнемічні стратегії. До 

метакогнітивних належать стратегії концентрації на навчанні / конкретному 

завданні / конкретних цілях; планування та аналізу власної навчальної діяльності; 

пошуку ефективних способів оволодіння навчальним матеріалом; стратегії 

самоконтролю та саморегуляції за продукуванням та розумінням мовлення, 

оцінювання власних досягнень, стратегії аналізу власних розумових процесів; 

аналізу мислення інших людей [20, с. 14-15; 69, с. 127]. До когнітивних стратегій 

відносять стратегії систематизації та узагальнення мовного матеріалу; стратегії 

класифікації більш загальних понять, творчого прийняття рішень; змістової обробки 
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лексичних одиниць і граматичних структур; стратегії запам’ятовування; створення 

ментальних зв’язків; стратегії у продукуванні, до яких належать аналіз, 

пригадування, повторення, залучення мовленнєвих зразків, переклад, участь у 

мовленнєвих ситуаціях; стратегії у рецепції: аналіз, вправляння [20, с. 14-15; 69, 

с. 128]. Мнемічні стратегії – це стратегії застосування логічних операцій, 

абстрактного мислення, асоціацій; стратегії з активізації уяви та уваги суб’єктів 

навчання [20, с. 14-15]. 

Отже, аналіз наукових джерел, присвячених питанню СК, дав можливість 

виявити, що СК має два компоненти: 1) навчальна стратегічна компетентність як 

система метакогнітивних, когнітивних та мнемічних стратегій оволодіння 

мовленнєвими, лінгвосоціокультурними і мовними компетентностями [20; 69; 91; 

155]; 2) комунікативна стратегічна компетентність, у якій виділяють: а) власне 

комунікативні стратегії – здатність моделювати мовленнєву поведінку так, щоб 

реалізувати комунікативні цілі [56; 68; 82; 198; 201; 202; 277]; б) стратегії 

використання іноземної мови у різних видах мовленнєвої діяльності − стратегії 

реципіювання (аудіювання та читання) та продукування (говоріння та письма) 

мовлення [69; 138; 184; 282]; в) компенсаторні стратегії – уміння компенсувати 

прогалини в знаннях мови, мовленнєвих навичках та вміннях [155; 226; 237; 272]; 

г) соціальні стратегії (або стратегії мовленнєвої взаємодії) − взаємодія, 

співробітництво учасників комунікативного процесу [69; 265; 266; 271; 276]; 

д) афективні стратегії (або стратегії мовленнєвої саморелаксації), які полягають в 

організації самоконтролю почуттів, емоцій, хвилювання, необхідних у процесі 

спілкуванні [69; 265; 266; 271; 276]. 

 

1.2. Зміст стратегічної компетентності майбутніх філологів в односторонньому 

письмовому перекладі англійською мовою 

 

Визначимо зміст стратегічної компетентності майбутніх філологів в 

односторонньому письмовому перекладі англійською мовою. СК розглядаємо як 

невід’ємну складову перекладацької компетентності; остання, у свою чергу, 

об’єднує як рецептивну компетентність розуміння, так і продуктивну 

компетентність формулювання; життєвий досвід перекладача; ідіоматичне 
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володіння мовою перекладу; осмислення тексту, який перекладається; вибір та 

втілення стратегії перекладу; визначення функціональної перспективи висловлення, 

що спрямоване на адекватну передачу комунікативного наміру й достатній ступінь 

комунікативної ефективності [152, с. 243-244].  

У сучасному перекладознавстві поняття «перекладацька стратегія» зазнало 

різної інтерпретації.  

Перекладацька стратегія – оптимальний шлях вирішення перекладацьких 

проблем [250, c. 53]; програма перекладацьких дій [221]; усвідомлені плани 

перекладача, спрямовані на вирішення конкретної перекладацької проблеми в 

рамках конкретного перекладацького завдання [256, с. 18]; метод виконання 

перекладацького завдання, що полягає в адекватній передачі з іноземної мови на 

мову перекладу комунікативної інтенції відправника, з урахуванням 

культурологічних та особистісних особливостей оратора, базового рівня, мовної 

надкатегорії та підкатегорії [78]; це програма здійснення перекладацької діяльності, 

що формується на основі загального підходу перекладача до виконання перекладу в 

умовах певної комунікативної ситуації двомовної комунікації, яка визначається 

специфічними особливостями цієї ситуації й метою перекладу, а також визначає 

характер професійної поведінки перекладача в рамках певної комунікативної 

ситуації [181]; «спільний план дій перекладача», обумовлений комплексом його 

принципових установок, спрямованих на досягнення цілей, які свідомо чи несвідомо 

ставить перед собою перекладач [34, с. 8]; здатність до варіативного використання 

мовних засобів для забезпечення структурно-семантичної організації тексту 

перекладу [193]. 

Отже, як показує аналіз дефініцій поняття «стратегія перекладу», у 

перекладознавстві немає одностайних поглядів щодо нього, тому для вироблення 

робочого поняття перекладацької стратегії варто вдатися до більш глибокого аналізу 

цього феномену. 

Ми схиляємося до думки О. Теремкової, що не завжди можливо вичерпно й 

адекватно передати всі аспекти оригіналу, і це призводить до певних втрат у 

перекладі. Тому перекладачеві необхідно заздалегідь визначити шкалу пріоритетів, 

створити ієрархію цінностей, що дозволяє виділити ті риси оригіналу, які є 

провідними [197, с. 177-179]. Саме стратегія перекладу визначає характер 
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перекладацьких втрат, оскільки «переклад – це постійне жертвоприношення, 

питання лише в тому, що виявляється жертвою і в ім’я чого ця жертва приноситься» 

[46, с. 508].  

Погоджуємося з твердженням Л. Нелюбіна про те, що текст перекладу 

повинен  максимально репрезентувати зміст оригіналу, властивий автору спосіб 

вираження думки, його комунікативну стратегію, що досягається шляхом 

збереження максимально можливої структурно-семантичної близькості вихідного й 

перекладного текстів [152, с. 93].  

Спираємося на принципи перекладацьких стратегій, які виділяє В. Коміссаров:  

1) розуміння оригіналу завжди передує його перекладу: перекладач може 

перекласти лише те, що він зрозумів (хоча оригінал може охоплювати висловлення, 

навмисно позбавлені сенсу);  

2) вимога «перекладати зміст, а не букви оригіналу»: відтворювати іншою 

мовою можна лише зміст оригіналу, а буква або іншомовна мовна форма може 

відтворюватися лише в особливих випадках (при транскрипції або транслітерації) і 

за умови, що запозичена форма передає в тексті перекладу важливий зміст;  

3) перекладач розрізняє в тексті перекладу відносно більш або менш важливі 

елементи змісту: часом в перекладі не вдається одночасно відтворити предметно-

логічний і конотативний компоненти змісту оригіналу, і перекладачеві доводиться 

робити між ними вибір;  

4) значення цілого важливіше значення окремих частин: примат цілого над 

частиною знаходить своє вираження в заміні мовних засобів, значення яких 

розглядаються як частина змісту;  

5) переклад повинен повністю відповідати нормам мови перекладу [98; 99; 

213], – ключовою категорією стратегії перекладу вважаємо «адекватність».  

У термінах перекладознавства виділяємо, за Т. Кияком, три рівні відповіності 

текстів оригіналу та перекладу: «адекватний» («відповідає»), «вільний» («не 

відповідає»), «дослівний» («відповідає частково»). Аналіз наукової літератури в 

діахронному аспекті показав, що науковці оперують двома поняттями у визначенні 

«відповідності» тексту оригіналу тексту перекладу – «еквівалентність» [41; 221; 255] 

та «адекватність» [87; 94; 119; 216; 217; 218; 219]. Однак у найбільш сучасних 

працях вітчизняних учених переважає використання поняття «адекватність», яким 
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ми й будемо оперувати в нашому дослідженні для позначення «відповідності» між 

двома текстами. Поняття еквівалентності використовуємо для позначення 

відповідності між одиницями лексичного та граматичного рівня [94]. 

Еквівалентність визначаємо на різних рівнях мовної системи – 

морфологічному, лексичному, синтаксичному (повні еквіваленти: наприклад, 

однозначні слова, часткові еквіваленти: еквіваленти на рівні компонентів семантики 

слів, варіативні еквіваленти: відповідниками є синоніми, контекстуальні 

еквіваленти: смислові контекстуальні відповідники [174, с. 11-12]), а також на 

текстовому. 

У навчанні стратегій перекладу спираємося на типи текстової адекватності, 

визначені В. Коллером: а) денотативну адекватність – збереження предметного 

змісту тексту; б) конотативну адекватність – передача конотацій (емотивних, 

оцінних тощо); в) текстуально-нормативну адекватність – збереження жанрових 

характеристик тексту, мовленнєвих і мовних норм; г) прагматичну адекватність 

(орієнтація на адекватний комунікативний ефект, адекватну реакцію реципієнта); 

д) формальну адекватність (орієнтована на передачу художньо-естетичних, 

каламбурних, індивідуально-авторських та інших формальних ознак оригіналу) 

[255, с. 186-191].  

Лінгвстичні засади нашої методики ґрунтуються на семіотичній концепції 

перекладу О. Швейцера про три виміри семіозису (синтактика, семантика, 

прагматика), які утворюють семіотичну типологію рівнів адекватності, засновану на 

приматі прагматичного рівня щодо семантичного. Саме комунікативно-

прагматична адекватність формує співвідношення між іншими видами 

адекватності – денотативною, конотативною, текстуально-нормативною і 

формальною [221]. 

Прагматичні фактори, що впливають на процес перекладу, зводяться до таких: 

комунікативна інтенція відправника, установка на одержувача, комунікативна 

установка перекладача. Переклад детермінований такими мовними факторами: 

система і норма двох мов, дві культури, дві комунікативні ситуації – первинна і 

вторинна, предметна ситуація, функціональна характеристика вихідного тексту, 

норма перекладу [152, с. 243-244]. 
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Розмаїття типів та рівнів адекватності привело до появи поняття 

функціональної домінанти тексту [32; 60; 172; 221].  

Спираючись на класифікації текстів за домінуючими функціями, подані в 

працях К. Райс та В. Виноградова, ми визначаємо такі функції текстів офіційно-

ділового дискурсу: тексти, орієнтовані на зміст (з домінуванням у них функцій 

опису та повідомлення), тексти, орієнтовані на звернення (з домінуванням у них 

функції досягнення наміченого автором ефекту, збереження закладеного в тексті 

звернення) [32; 172]. 

Cтратегії перекладу класифікують на «глобальні» (мистецтво перекладу: 

питання стилю та вибору між відображенням і підкресленням певних аспектів 

оригінального тексту) і «локальні» (переклад окремих мовних структур та 

лексичних одиниць): напр., загальна стратегія подолання буквалізмів; стратегія 

перекладацького рішення; стратегія розподілу уваги (як слід раціонально 

розподіляти увагу); стратегії ефективного розподілу когнітивних можливостей 

перекладача і запобігання надлишку словесної інформації; «стратегію перекладу» 

вживають для позначення загальних перекладацьких підходів при перекладі, 

наприклад, стратегія девербалізації [33; 72; 221; 259].  

У сучасному перекладознавстві виділяють різні глобальні стратегії перекладу, 

які залежать від стилю та жанру тексту, функціональних домінант, комунікативних 

цілей: «стратегію буквального й вільного перекладу», «стратегію жанрової 

поетичної стилізації», «стратегію неримованого перекладу», «стратегію форенізації 

(тобто збереження в перекладі «чужих» елементів вихідної мови) та доместикації», 

стратегію «золотої середини», в основі якої лежить ідея компромісу між формою та 

змістом [33; 34; 38; 60; 124; 280]; фокусовану (передача основного змісту тексту та 

фактичного), фрагментарну (орієнтована на передачу окремих деталей тексту, що є 

важливими або зі змістового, або зі стилістичного погляду), компенсовану 

(орієнтована на поєднання двох вищезазначених стратегій: мотив поєднання двох 

планів: фактичного й стилістичного) стратегії перекладу [174, с. 216], стратегію 

інтерпретації (глибоке й активне сприйняття тексту оригіналу з метою визначення 

його смислу з подальшим відтворенням засобами мови перекладу) [207, c. 121-128]. 

Нам не вдалося знайти наукових праць, у яких обґрунтовано глобальну стратегію 

перекладу текстів офіційно-ділового дискурсу. Однак, окресливши в процесі аналізу 
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наукових праць текстову комунікативно-прагматичну адекватність домінуючою, а 

також спираючись на принципи перекладацьких стратегій, ми визначили 

глобальною стратегією перекладу офіційно-ділового дискурсу – стратегію 

досягнення комунікативно-прагматичної адекватності. Комунікативно-

прагматична адекватність полягає у відтворенні в перекладі лінгвостилістичних та 

жанрово-структурних особливостей тексту оригіналу з акцентом на передачу 

комунікативних цілей автора оригіналу в перекладі [152; 221; 255].  

У «локальному» розумінні стратегії перекладу ототожнюють зі способами 

перекладу. У нашому дослідженні спираємося на класифікацію локальних стратегій 

Е. Честермана, який, зокрема, виділяє синтаксичні та граматичні стратегії 

(буквальний переклад, запозичення, кальки, зміни структури), семантичні стратегії 

(зміни в лексичній семантиці: синонімія, антонімія, парафрази й тропи); прагматичні 

стратегії (культурна фільтрація, інформаційні зміни, іллокутивні зміни, частковий 

переклад тощо)  [240]. 

Означені групи локальних стратегій зводяться до восьми традиційних 

способів перекладу, які застосовуються як ізольовано, так і в комбінації один з 

одним. До них відносять: запозичення, калькування та дослівний переклад, 

транспозицію, модуляцію, еквіваленцію, адаптацію й компенсацію [174, с.73]. 

Поділяючи думку І. Алексєєвої, перекладацькі дії та перекладацькі стратегії 

розрізняємо так: перекладацькими діями називаємо всю сукупність можливих дій 

щодо здійснення перекладу, а перекладацькою стратегією – свідомо вибраний 

перекладачем алгоритм цих дій при перекладі одного конкретного тексту або групи 

текстів [5, c. 322-334].  

Отже, аналіз наукових джерел, присвячених поняттю перекладацької стратегії, 

дав можливість визначити, що перекладацька стратегія інтерпретується як шлях 

досягнення певних перекладацьких цілей, які ставить перед собою перекладач. 

Перекладацьку стратегію розглядають у глобальному й локальному плані, а також 

як процесуальне явище: етапи та способи діяльності перекладача у вирішенні 

конкретних завдань перекладу для досягнення основної мети – створення 

перекладного тексту, що зберігає функціональні домінанти тексту оригіналу, які 

вважаються критерієм адекватності перекладу. Визначення стратегії перекладу 

тексту здійснюється в аспекті комунікативно-прагматичної адекватності: 
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збереження максимально можливої структурно-семантичної близькості вихідного й 

перекладного текстів, а також досягнення в тексті перекладу такого ж 

комунікативного впливу на реципієнта, як і в тексті оригіналу. При виборі стратегії 

перекладу необхідно встановити тип тексту за функціональною домінантою. 

Перекладацьку стратегію визначаємо як алгоритм свідомо обраних 

перекладацьких дій (етапи та способи діяльності перекладача), спрямованих на 

розв’язання локальних та глобальних проблем перекладу тексту задля 

досягнення певних перекладацьких цілей, а саме: створення тексту перекладу, 

адекватного в комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу. 

Стратегію ми розуміємо як «мету – план – процес – результат». «Мета» – задум 

перекладача: яким він хоче бачити текст перекладу. «План» – визначення умов, 

етапів та конкретних дій, які необхідно реалізувати в процесі перекладу тексту. 

«Процес» – безпосередня реалізація наміченого алгоритму дій, вирішення локальних 

проблем трансляції. «Результат» – одержання тексту перекладу, адекватного в 

комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу. 

Реалізація стратегії перекладу потребує чіткої етапності дій. Етапи 

впровадження перекладацьких стратегій визначали І. Алексєєва, Е. Поломських, 

В. Барсукова. І ці етапи в  цілому схожі. 

В основі нашої методики покладено  чотирьохетапний алгоритм стратегії 

перекладу тексту (Е. Поломських та В. Барсукова): 1. Орієнтаційно-аналітичний 

етап: знайомство з оригіналом, його прочитання й розуміння, змістовий і 

лінгвістичний аналіз тексту, збір зовнішніх даних про нього (передперекладацький 

аналіз тексту – за І. Алексєєвою [5, c. 322-334]). 2. Етап планування перекладацької 

діяльності та імовірнісного прогнозування результатів перекладу. 3. Операційний 

етап: безпосереднє здійснення перекладу (аналітичний варіативний пошук – за 

І. Алексєєвою [5, c. 322 -334]). 4. Етап контролю та оцінки: редагування перекладу 

та його прагматична адаптація до умов існування в культурі, яка приймає (аналіз 

результатів перекладу – за І. Алексєєвою [5, c. 322-334]) [192]. 

Орієнтаційно-аналітичний етап охоплює: 1. Збір зовнішніх даних про текст: 

час створення тексту, автор (індивідуальний / груповий / анонімний, носій мови / не 

носій мови, рід діяльності, статус, самостійність і незалежність автора / належність 

якій-небудь школі, спадкоємність); реципієнт оригіналу (вікова група, освітній, 
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професійний, соціальний статус). 2. Змістовий аналіз тексту: опис предмета 

повідомлення (фоновий аналіз), новизна, актуальність, затребуваність, ступінь 

спеціалізації. 3. Лінгвістичний (структурно-семантичний) аналіз оригіналу: 

лексичний склад (загальновживана / спеціальна лексика; однорідна / з 

запозиченнями лексика, образність / конкретність / абстрактність; стилістичний 

регістр: книжно-писемний, розмовний, знижений); граматичний склад: 

темпоральність, модальність, стан, суб’єктність / безособовість, спосіб (активність / 

пасивність); синтаксичний склад (простота / складність, тип зв’язності: експліцитні 

засоби зв’язку / смислова прогресія, тип смислової прогресії: ланцюгова, «кущова», 

асоціативна; комунікативний тип висловлення: опис, розповідь, міркування; повний 

склад / еліптичність речень; інформаційно-комунікативна структура: тема-

рематичний розподіл: прямий / інвертований. 4. Комунікативний аналіз тексту: 

функції тексту: експліцитні / імпліцитні; ієрархія комунікативних завдань 

(домінувальні, факультативні, рівноцінні); типи інформації в тексті; тип тексту та / 

або функціональний стиль і жанр; специфічні характеристики тексту [192]. 

Етап планування перекладацької діяльності та ймовірнісного прогнозування 

результатів перекладу. На цьому етапі роль перекладача змінюється з отримувача 

повідомлення на відправника повідомлення мовою перекладу. Перекладач повинен  

визначити, наскільки повно й точно можна передати змістовно-смисловий бік тексту 

засобами мови перекладу, її комунікативні установки та прагматику; з’ясувати, чи 

будуть цілі перекладу збігатися з цілями оригіналу. На цьому етапі відбувається 

прогнозування ступеня повноти та точності інваріанта перекладу, тобто ступеня 

адекватності тексту перекладу тексту оригіналу. Прогнозований образ результату 

перекладу буде служити перекладачеві орієнтиром, який задаватиме траєкторію 

перекладацьких дій, міру обґрунтованого відступу від формальної близькості до 

оригіналу. На етапі планування перекладацької діяльності необхідно: 1. Визначити 

завдання перекладу: хто замовник та / або споживач перекладу (його потреби, рівень 

знань, вік і т.п.); цілі перекладу; комунікативні завдання тексту. 2. Виявити 

труднощі перекладу та визначити способи їх подолання: змістові труднощі 

(додаткові джерела інформації, необхідність консультацій з фахівцями, заповнення 

лакун у базі знань, прагнення до вирівнювання тезаурусу автора й перекладача); 

лексико-семантичні труднощі (лексичні лакуни в тексті перекладу, неспіввіднесення 
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обсягів значення, стилістична несполучуваність, невідповідності нормам мови 

перекладу); граматичні та синтаксичні труднощі (відсутність або невідповідність 

граматичних еквівалентів у мові перекладу, різна лексико-граматична валентність, 

відмінності в словотворенні, складність передачі граматичних відношень між 

словами речення; відмінності в тема-рематичному членуванні; відмінності у 

граматичній традиції; функціонально-стилістичні труднощі: відмінності в 

стилістичній традиції. 3. Зробити імовірнісне прогнозування ступеня адекватності 

тексту перекладу до оригіналу [192]. 

Операційний етап – безпосередній перекладацький процес, який охоплює: 

роботу зі словниками та іншими джерелами з добору відповідностей, лексичні та 

граматичні трансформації, структурно-синтаксичні трансформації [192, с. 9-10]. 

Етап контролю й оцінки. На цьому етапі проводиться звірка тексту на 

предмет наявності / відсутності пропусків слів чи фрагментів; редакторська правка, 

оцінюється відповідність жанрово-стилістичним нормам мови перекладу, а також 

здійснюється адаптація до жанрово-стилістичних норм мови перекладу: перекладач 

повинен повно й точно передати думку автора, втілюючи її в форму, властиву стилю 

мови перекладу [192]. 

В основі професійної діяльності перекладача виділяють такі компоненти: 

дискурсивно-понятійний – знання професійно-значущих реалій, процесів, 

технологій, термінів і типових випадків їх вживання; процесуально-технологічний – 

уміння використовувати професійні та іншомовні засоби й ресурси в процесі 

розв’язання професійно-комунікативних (професійних) завдань; аналітико-

прогностичний – володіння стратегіями міжмовної, міжкультурної та 

міжособистісної комунікації, організація своєї професійної діяльності та 

саморозвитку [7]. 

СК перекладача охоплює знання, мовні / мовленнєві навички й комунікативні 

уміння, що забезпечують здатність до варіативного використання мовних засобів 

для забезпечення структурно-семантичної організації тексту перекладу [193]. 

Процес формування СК охоплює: ознайомлення студентів зі змістом і 

структурою СК, цілями й завданнями її формування; мотивування студентів на 

саморозвиток та оцінку власного комунікативного потенціалу; аналіз можливостей і 

меж застосування розроблених комунікативних стратегій, що використовуються 
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комунікантами для ефективного досягнення комунікативної цілі, а також освоєння 

репертуару стратегій [201]. 

Ми схиляємося до думки Л. Тарнаєвої, та в СК виділяємо інформаційний та 

операційний блоки. Інформаційний блок охоплює знання специфіки логіко-

композиційних і смислових засобів забезпечення когерентності дискурсу; знання 

культурно-маркованого шару англійськомовного та українськомовного ділового 

дискурсу; знання специфіки найбільш частотних комунікативних стратегій, що 

використовуються в певному типі дискурсу (наприклад, інституційному: 

професійному, академічному, публічному, діловому дискурсі); знання невербальної 

комунікативної поведінки учасників міжкультурного спілкування. Операційний 

блок означених компетентностей охоплює мовні навички й комунікативні уміння, 

що дозволяють перекладачеві на основі володіння певною сукупністю знань 

здійснювати адекватну трансляцію культурно-специфічної інформації 

міжкультурного спілкування  [193]. 

Аналіз наведених вище наукових праць, присвячених СК, а також стратегіям 

перекладу, дав можливість змоделювати структуру СКОПП(АМ) й виділити в ній 

такі компоненти: 

1. Комунікативний стратегічний компонент. Перекладач здатний виконувати 

перекладацьку діяльність лише тоді, коли він опанує комунікативні стратегії, які 

зможе застосовувати в процесі перекладу. Зважаючи на це, він повинен мати 

здатність моделювати мовленнєву поведінку так, щоб реалізувати комунікативні 

цілі; використовувати іноземну мову в різних видах мовленнєвої діяльності; 

компенсувати прогалини в знаннях мови, мовленнєвих навичках та вміннях; 

взаємодіяти з учасниками комунікативного процесу; контролювати власні почуття, 

емоції, хвилювання в процесі спілкування. 

2. Перекладацький стратегічний компонент. Означений компонент може 

існувати лише на базі попереднього – комунікативного стратегічного. Процес 

перекладу – це окремий випадок акту комунікації, який входить у число соціальних 

явищ, що підпорядковуються певним правилам і нормам [60]. Перекладацький 

стратегічний компонент складають: 
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- інтерпретаційно-аналітичні дії (сприйняття, аналіз та інтерпретація змісту й 

смислу вихідного тексту: встановлення структурно-жанрових особливостей, ідеї 

автора); 

- планувально-прогнозувальні дії (визначення шкали пріоритетів, 

функціональних домінант і субдомінант тексту оригіналу, перекладацьких втрат; 

визначення глобальних (яким текст перекладу повинен бути відносно тексту 

оригіналу) та локальних стратегій (тактичних (лексичні, граматичні та фонетичні 

навички), тактично-стратегічних (мовленнєві вміння в говорінні, письмі) та власне 

стратегічних (інформативна, оцінно-діяльнісна, емоційно-діяльнісна, регулятивно-

спонукальна, конвенційна), необхідних для здійснення перекладу, прогнозування 

результатів перекладу); 

- операційно-продуктивні дії (здійснення перекладу, втілення глобальних та 

локальних стратегій, варіативне використання мовних засобів для досягнення 

завдань перекладу, реалізація комунікативних стратегій у тексті перекладу); 

- контролювально-оцінні дії (здійснення редагування формального боку тексту 

перекладу; оцінка ступеня адекватності передачі інформації, функціональних 

домінант і субдомінант тексту оригіналу). 

Взявши до уваги вимоги до знань та вмінь студентів магістратури 

спеціальності «Переклад» в межах стратегічної компетентності, окреслені типовими 

та робочими програмами, згідно з якими студенти повинні оволодіти, зокрема, 

методикою аналізу письмового тексту, знаннями типів та моделей перекладу, 

закономірностей протікання процесу перекладу та його етапів, лінгвістичних та 

екстралінгвістичних аспектів перекладу; уміннями застосування основних способів 

та прийомів перекладу, виявлення та подолання перекладацьких труднощів, 

редагування перекладів, мовленнєвими англійськомовними навичками [150; 170; 

171], а також взявши до уваги компонентний склад СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, 

окреслимо знання, навички та вміння, які складають зміст СК. 

Студенти повинні оволодіти знаннями:  

- про жанрову диференціацію текстів; 

- про структурні та стилістичні особливості текстів різних жанрів та 

піджанрів у мові перекладу та мові оригіналу; 
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- про мовні засоби, притаманні текстам оригіналу (лексичні одиниці: 

термінологічна та спеціальна лексика, абревіатури, канцеляризми, кліше, ідіоми, 

звороти; граматичні конструкції: особлива сполучуваність слів, темо-рематична 

організація висловлень, способи вираження предикативності тощо), та їхні 

відповідники, які використовуються в текстах такого ж жанру мови перекладу; 

- про функціональні домінанти та субдомінанти текстів різних жанрів; 

- про глобальні та локальні перекладацькі стратегії; 

- про послідовність дій у реалізації стратегій перекладу; 

- про поняття та типи адекватності: повна, часткова, варіативна, 

контекстуальна; денотативна, конотативна, текстуально-нормативна, прагматична, 

формальна тощо;  

- про способи трансформації (лексичні: транскрибування, 

транслітерування, запозичення, калькування та дослівний переклад, транспозиція, 

модуляція, еквіваленція, адаптація та компенсація; граматичні: функціональна 

заміна, нульовий переклад, конверсія, скорочення, додавання, функціональна заміна 

на рівні словосполучень, перестановка елементів, об’єднання та розкладання речень, 

зміна типу речення; лексико-граматичні: описові звороти, перекладацькі коментарі, 

емфатизація, нейтралізація, антонімічний переклад; фразеологічні: збереження або 

уникнення ідіоматичності); 

- про етикетні норми ділового спілкування. 

Студенти повинні оволодіти навичками: 

- рецептивними та репродуктивними лексичними, граматичними та 

лінгвосоціокультурними; 

- перекладу лексичних та синтаксичних одиниць (речень) залежно від 

стилю мовлення та жанру тексту; 

- трансформації лексичних та граматичних одиниць під час перекладу. 

Студенти повинні оволодіти уміннями: 

- читати та інтерпретувати зміст і смисл вихідного тексту: визначати його 

ідею, авторські інтенції, оцінно-емотивну та підтекстову інформацію; 

- визначати жанр і стиль тексту, жанрово-структурні та стилістичні 

особливості;  

- визначати функціональну домінанту та субдомінанти тексту оригіналу;  
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- добирати та впроваджувати глобальні та локальні стратегії у процесі 

перекладу; 

- прогнозувати ступінь повноти та точності інваріанта перекладу, тобто 

ступінь адекватності текстів перекладу та оригіналу; 

- визначати особливості комунікативних стратегій вихідного тексту й 

коректно вибудовувати комунікативні стратегії в тексті перекладу;  

- розпізнавати мовні тактики, що реалізують комунікативні стратегії 

вихідного тексту, і коректно передавати їх зміст засобами мови перекладу;   

- виявляти труднощі перекладу (змістові, лексико-семантичні, граматичні 

й синтаксичні) та визначати способи їх подолання;  

- встановлювати послідовність дій, планувати процес перекладу;  

- створювати текст перекладу з дотриманням жанрово-структурних та 

стилістичних особливостей, функціональної домінанти та субдомінанти, ідеї, 

авторських інтенцій; 

- виділяти засоби забезпечення когерентності вихідного тексту й 

знаходити їхні адекватні відповідники в мові перекладу;  

- визначати межі мікротем та макротем вихідного тексту й коректно їх 

відтворювати в тексті перекладу; 

- редагувати текст перекладу та встановлювати ступінь адекватності 

перекладу. 

Отже, перекладацька стратегія охоплює такі етапи роботи з текстом: 

орієнтаційно-аналітичний етап; етап планування перекладацької діяльності та 

імовірнісного прогнозування результатів перекладу; операційний етап; етап 

контролю та оцінки. СК в перекладі має комунікативний стратегічний компонент та 

перекладацький стратегічний компонент (який охоплює  інформаційний (знання з 

теорії перекладу, теорії дискурсу) та операційний блоки (інтерпретаційно-

аналітичні, планувально-прогнозувальні, операційно-продуктивні,  контролювально-

оцінні дії). 
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1.3. Прагматична, лінгво-стилістична та структурно-композиційна 

характеристика ділових листів 

 

Загальна характеристика ділового листування. Офіційно-діловий стиль 

застосовується в дипломатичній, управлінській діяльності, законодавстві, політиці 

та багатьох інших галузях. Він використовується різними організаціями, 

державними органами, фізичними особами для комунікації та регулювання 

відносин, які виникають у процесі виробництва, правової або господарської 

діяльності  [10,  c.  28–37]. Офіційно-діловий стиль є стилем ділових паперів – 

статутів, актів, наказів, резолюцій, інструкцій, скарг, протоколів, постанов, заяв, 

законів, договорів, розпоряджень, анкет тощо [222]. Офіційно-діловий стиль 

«задовольняє потребу суспільства в документальному оформленні різних актів 

державного, суспільного, політичного, економічного життя, ділових стосунків між 

державою й організаціями, а також між членами суспільства в офіційній сфері їх 

спілкування [222]. 

Основна мета ділового мовлення – досягти домовленості між двома 

зацікавленими сторонами: починаючи діловим листуванням між представниками 

різних фірм і завершуючи обміном нотами між державами. Усі ці відносини 

знаходять вираження у формі офіційного документа – листа, ноти, договору, пакту, 

закону, статуту тощо [44]. 

Характерною особливістю офіційно-ділового стилю визначаємо, услід за 

А. Андрюшкіним, Е. Басс та іншими дослідниками, такі: відносна стійкість, 

консерватизм, послідовність, лаконічність викладу фактів, точність, яка не допускає 

різних варіантів тлумачення тексту документа; наявність реквізитів, склад яких 

різниться залежно від змісту документа, його призначення та способу опрацювання; 

безособовий характер мовлення (висловлення в діловій сфері здійснюються не від 

конкретної особи, а більш узагальнено, абстрактно), наявність мовних кліше, 

використання слів у їхніх основних предметно-логічних значеннях, відсутність 

будь-яких образних засобів (за незначним винятком), позбавленість індивідуальних 

авторських рис; наявність інтернаціональної лексики, термінології у тій сфері, до 

якої належить текст (юридичних, економічних, економіко-правових термінів), 

широке поширення скороченнь, складноскорочених слів, абревіатур; суто іменний 
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характер мовлення (використання іменників, що не замінюються займенниками); 

наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень 

документів (вживання готових словесних формул, повторюваність слів, форм, 

зворотів, конструкцій задля досягнення однотипності вираження думки, нейтральна 

лексика); стандартизація лексичної сполучуваності (поява так званої 

регламентованої сполучуваності); поділ тексту на параграфи, пункти, підпункти; 

використання простих поширених, а також складносурядних та складнопідрядних 

речень [9; 15; 42; 222]. 

У нашому дослідженні спираємося на таку класифікацію підстилів офіційно-

ділового стилю: офіційно-документальний (мова дипломатії та мова законів) і 

побутово-діловий (службове листування, ділові папери) [117, с. 52], а також на 

різновиди ділового мовлення, визначені І. Гальперіним: у галузі міжнародних 

відносин функціонує стиль дипломатичних документів; у галузі торгівлі та 

економіки – стиль комерційної кореспонденції; у галузі юриспруденції – мова 

законів, кодексів, судово-процесуальних документів, державних постанов, 

парламентських рішень; у військвій сфері – мова  військових документів: наказів, 

статутів, доповідних тощо [44].  

Мова ділового листування, як зазначає Л. Галузинська, є периферією 

офіційно-ділового стилю, аргументуючи появу в практиці ділового спілкування 

нерегламентованих ділових листів – напівофіційних (вітальні, рекламні), в яких 

«співвідношення експресії і стандарту змінюється то в один, то в інший бік» [42].  

Діловим листом, поділяючи думку А. Матвєєвої, вважаємо різновид 

інформаційно-довідкового документа, що відрізняється особливою усталеною 

формою, композиційною структурою, функціями, стилем викладу, характерними 

лексичними засобами, чіткою адресністю; він призначений для оперативного 

інформаційного обміну як між організаціями, так і між посадовими особами [133]. 

З позицій дискурс-аналізу текст ділового листа визначаємо як результат 

ділового дискурсу. Діловий дискурс належить до інституціональних форм 

спілкування й характеризується певними соціальними правилами й ритуалізованими 

рамками функціонування. У діловому дискурсі акт комунікації здійснюється за 

заздалегідь запропонованими стандартами, дотримання яких забезпечує його 

функціонування в якості основної одиниці ділового спілкування [228]. 
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Комунікатором повідомлення до письмового ділового спілкування є автор, 

самим повідомленням є текст листа, канал спілкування є практично виключно 

вербальним, аудиторією є адресат або група адресатів, а ефективність визначається 

не тільки правильним підбором і вживанням мовних засобів, але й коректним 

розташуванням елементів листа [126]. 

Основними критеріями тексту ділового листа визначаємо такі: специфічна 

сфера ділової активності, типова комунікативна ситуація, стратегія комунікації, 

специфічне мовне оформлення типу тексту, його внутрішня й зовнішня організація, 

форма викладу інформації, вживання певних мовних засобів для реалізації 

особливих, характерних для типу тексту стильових рис. Головне в цьому 

класифікаційному переліку є композиційно-архітектонічний критерій, а також 

принцип ввічливості, який репрезентується в мові різноманітними мовними 

формами та одиницями [157].  

Ділове листування має когнітивно-мотиваційний характер. Когнітивний 

аспект репрезентує обмін знаннями – повідомлення партнеру певної інформації, яка 

представляє чи може представляти для нього інтерес. Мотиваційний аспект 

репрезентує обмін цілями, спонуканнями, інтересами, мотивами, потребами – 

інформування партнера про намір здійснити певну дію або спонукання його до 

вчинення її. Найчастіше письмове ділове спілкування носить комбінований 

когнітивно-мотиваційний характер: адресант надає адресатові певну інформацію, 

тим самим спонукаючи його до певних дій [126]. Тематична прогресія повідомлення 

в діловому листі визначається прагматичним задумом адресанта, лінгвокреативна 

діяльність якого спрямована на репрезентацію оптимальних форм і засобів 

ефективної передачі необхідного змісту [17]. 

Класифікація ділових листів. Поділяючи погяд Т. Яхно та І. Куревіної [231], 

класифікуємо ділові листи за тематикою на:  

1) комерційні переддоговірні: лист-запит (звернення адресанта до адресата з 

проханням надати певну інформацію про товари чи послуги); лист-відповідь на 

запит (лист-пропозиція, оферта); лист-відповідь на пропозицію (в останніх 

надається інформація про готовність до співпраці або відмова в ній); 

2) комерційні післядоговірні: лист-претензія, або рекламаційний лист 

(претензії до партнера у разі порушення зобов’язань з вимогою відшкодування 
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збитків, пропозиція умов відшкодування); лист-відповідь на рекламацію 

(інформація про терміни й способи відшкодування збитків; відмова  у 

відшкодуванні з поясненням причин); 

3) звичайні ділові листи (будь-які листи, необхідні для підтримання ділових 

стосунків (рекомендаційний лист; лист-запрошення; лист-привітання; лист-

подяка; лист-вибачення; лист-підтвердження; лист-попередження; лист-відмова; 

лист-співчуття; лист-повідомлення; лист-прохання; лист-нагадування; 

гарантійний лист; лист-звернення; супровідний лист; лист-заява). 

За ознакою зворотнього контакту (за Т. Яхно та І. Куревіною) [231] виділяємо: 

1) листи, які потребують відповіді (лист-запит; лист-пропозиція; 

рекламаційний лист; лист-прохання; лист-звернення); 

2) листи, які не вимагають відповіді (лист-підтвердження; лист-попередження; 

лист-повідомлення; лист-нагадування; гарантійний лист; супровідний лист;        

лист-заява). 

За призначенням [231] ділові листи класифікуємо на: 

1) інформаційні (інформують установу чи особу про щось; це листи 

повідомлення, прохання, нагадування, пропозиції); 

2) гарантійні (інформують про гарантії / терміни оплати, поставок, якість 

товарів чи послуг); 

3) рекламаційні (інформують про претензії адресанта щодо якості товару / 

послуги, невиконання строків договору тощо). 

Характер письмової ділової комунікації визначаємо, услід за О. Безнаєвою, 

такими прагматичними чинниками: комунікативний задум; спосіб здійснення 

комунікації; суб’єктно-адресні (соціально-рольові) відносини комунікантів; 

тональність комунікації. Вербалізація прагматичних інтенцій у контексті умов 

комунікації та вимог жанру є складним процесом, в якому переплітаються 

об’єктивні та суб’єктивні дискурсивнотвірні фактори. Знання цих факторів і 

становить комунікативну компетентність ділової особистості, яка охоплює 

когнітивну, лінгвістичну та прагматичну складові [17].  

На здійснення діалогової взаємодії між комунікантами впливають такі 

чинники: тип письма, статус адресата, обумовлені цим лексичні й стилістичні 

особливості, термінологічна насиченість і, насамкінець, – структура листа [104]. 
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До основних диференційних ознак текстів ділової кореспонденції відносимо: 

переважання фактуальної інформації, тобто даних, що відображають реальний стан 

справ; одночасна реалізація контактовстановлювальної, інформативної, а також 

регулятивної функцій спілкування; прагматичний ефект реалізацій у текстовому 

просторі ділового листа концептів «відмова», «скарга / претензія / рекламація», 

«вимога», «вибачення»; імпліцітність подання інформації негативного характеру, 

що диктується умовою дотримання принципів ввічливості та кооперації та 

стратегією «не втратити авторитет»; основу для адекватного вибору засобів 

вербалізації прагматичного смислу складають декларативні знання (пропозиції) про 

певну множину бізнес-ситуацій, а також процедурні знання (знання когнітивно-

комунікативних особливостей процесу й стратегій продукування та сприйняття 

письмової мови) [17].  

Функціями ділового листа визначаємо: розуміння, вплив на адресата, 

управління, самопрезентація, контактовстановлення, фіксація та зберігання 

інформації, підтримка усного спілкування, зняття бар’єрів у спілкуванні [85]. 

Прагматична характеристика ділових листів. Проаналізувавши теоретичні 

праці, присвячені комунікативним стратегіям, стилістиці офіційно-ділових 

документів, а також тексти ділових листів [9; 10; 15; 42; 222; 231], зробимо спробу 

визначити комунікативні характеристики піджанрів ділових листів. 

Лист-рекомендація: стратегії інформування, регулятивно-спонукальна 

(порада), щирості, довіри; властивий суб’єктивний характер; перевага позиції 

ставлення, довіра до того, кого рекомендують; наявність експресивного елемента, 

охоплює пояснення мотивів рекомендації та вказівку на користь, яку може принести 

рекомендована особа (фірма) адресату листа; орієнтація на адресата, його інтереси; 

партнерські стосунки, взаємна підтримка. 

Лист презентація: стратегії інформування, кооперування (співпраці), 

самопрезентації; орієнтація на адресата, його інтереси. 

Лист-запит: стратегії інформування, отримання інформації (тактики прямого 

запитання, прохання, аргументування), регулятивно-спонукальна (спонукання 

адресата до здійснення дії, керування його поведінкою (вимога, прохання, 

аргументація); оцінно-впливова (апеляція до цінностей співрозмовника); апелятивна 

функція; інтонація прохання, апеляція до авторитету й вагомості думки адресата; 
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спонукання керівників до прийняття рішень; натяки (підказки) на можливі рішення 

існуючих проблем. 

Лист-пропозиція (оферта): стратегії інформування (повідомлення інформації), 

самопрезентації, конвенційна стратегія (встановлення, розвиток, підтримання 

контакту); мета: зробити адресату офіційну пропозицію щодо поставки (допоставки) 

певної продукції із зазначенням конкретних умов угоди; пропозиція може бути 

твердою (з чіткими зобов’язаннями продавця та строком їх дії) й вільною (без 

зобов’язань продавця); виняткова конкретність і точність у викладі умов 

передбачуваної комерційної операції. 

Пропозиція себе як працівника: стратегії підпорядкування, самопрезентації, 

інформування, регулятивно-спонукальна (керування поведінкою адресата): 

претендент повинен «змусити» роботодавця погодитися з оптимальністю вибору, 

кооперування (співпраця); акцентування уваги роботодавця на окремих якостях, що 

свідчать про явну перевагу претендента на тлі інших претендентів. 

Відмова на пропозицію: стратегії інформування, емоційно-впливова (похвала 

адресанта та засмученість); іноді стратегія дискредитації, тактика акцентування на 

негативних якостях опонента, інформаційно-інтерпретаційна (пояснення певної 

ситуації), каузація припинення дії; відмова виглядає як компроміс; стирання 

рольової позиції: роботодавець прирівнює себе до пошукача; використання 

емотивних засобів мовлення; намагання довести, що роботодавець шкодує, що 

відмовляє, однак змушений так чинити. 

Лист-рекламація: І стадія: адресант терпляче, лояльно й дипломатично 

підходить до вирішення проблеми, не переходячи до брутальних погроз або осуду, а 

зберігаючи комунікативну близькість з винуватцем, іноді навіть виправдовуючи 

його з метою залучення адресата до співпраці; стратегії сприяння, інформування, 

регулятивно-спонукальна (спонукання адресата до здійснення дії: порада, 

прохання); оцінно-впливова стратегія (апеляція до цінностей співрозмовника), 

емоційно-впливова (засмученість), конвенційна (підтримання, розривання 

контакту), кооперативна (ввічливості, щирості, довіри, співпраці, компромісу, 

тактики пропозиції, поступки), інформаційно-інтерпретаційна (вказування на шлях 

розв’язання проблеми); ІІ стадія: розчарування й занепокоєння адресанта в ситуації, 

що склалася; хитка рівновага між небажанням загострювати стосунки, втрачати 
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партнера й відстоюванням власних інтересів; завуальованість категоричної відмови 

терпіти стан речей, що склався; стратегії інформування, регулятивно-спонукальна 

(спонукання адресата до здійснення дії: вимога, скарга); оцінно-впливова стратегія 

(апеляція до цінностей співрозмовника), емоційно-впливова (засмученість), 

конвенційна (підтримання контакту, але із загрозою його розірвання), 

інформаційно-інтерпретаційна (вказування на шлях розв’язання проблеми); 

ІІІ стадія: тон зобов’язання, звинувачення; модальність вимагання, погроз 

притягненням до суду; стратегії інформування (повідомлення інформації, 

спонукання адресата до здійснення дії (вимога, скарга); оцінно-впливова 

(висловлення оцінки вчинків адресата); розривання контакту, конфронтації: погрози, 

звинувачення, нападу. 

Лист-запрошення: інформативна стратегія; функція запрошення й 

повідомлення про умови участі, місце й час проведення заходів, програма заходу. 

Гарантійний лист: стратегії інформування, конвенційна стратегія (підтримання 

контакту), кооперування; мета – підтвердження певних обіцянок або умов (оплата, 

якість, строки виконання роботи, поставок). 

Лист-прохання: стратегія регулятивно-спонукальна (спонукання адресата до 

здійснення дії, керування його поведінкою (прохання); мета: переконати, довести 

необхідність виконання прохання; виклад причин, які призвели до того, щоб 

звернутися з проханням; виклад самого прохання, висловлення надії на очікуваний 

результат. 

Лист-подяка: емоційно-впливова стратегія (похвала дій адресата); мета: 

висловлення подяки за допомогу, послугу, підтримку, запрошення. 

Супровідний лист: інформативна стратегія; мета: повідомлення адресату про 

направленість певних документів. 

Лист-заява: стратегія регулятивно-спонукальна (спонукання адресата до 

здійснення дії, керування його поведінкою (прохання); мета: прохання будь-якої 

особи до організації або посадової особи установи. 

Лист-звернення: стратегії: 1) порада, рекомендація державним органам, 

посадовим особам щодо діяльності у сфері держави й суспільства (звернення у 

форматі пропозиції (зауваження)); стратегії інформування, регулятивно-спонукальна 

стратегія; 2) звернення громадян із проханням сприяти реалізації їхніх прав та 
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інтересів, повідомлення про недоліки діяльності в певній сфері (заява (клопотання)); 

інформативна, регулятивно-спонукальна стратегія (прохання, аргументація); 

3) звернення з вимогою поновити права та законні інтереси громадян, порушених 

бездіяльністю державних органів, посадових осіб (скарга); інформативна, 

регулятивно-спонукальна (спонукання адресата до здійснення дії: вимога, скарга). 

Лист-нагадування: стратегії: інформативна, регулятивно-спонукальна (вимога, 

прохання), кооперативна (бажання продовжити надалі співпрацю) або 

конфоронтаційна (погроза); мета: повідомлення про закінчення терміну виконання 

певних зобов’язань, проведення заходів, здійснюється як у доброзичливому, так і 

жорсткому тоні. 

Лист-повідомлення: стратегія: інформативна; мета: доведення до чийогось 

відома певної інформації. 

Лист-попередження: стратегія: регулятивно-спонукальна (вимога, прохання), 

інформативна; мета: нагадати про необхідність виконувати взяті на себе 

зобов’язання. 

Лист-підтвердження: стратегія: інформативна; мета: засвідчення певного 

факту; 

Лист-вибачення: мета: зняття напруження, що виникло між партнерами, 

згладження неприємних ситуацій; стратегії: підпорядкування,  конвенційна 

стратегія (встановлення, розвиток, підтримання контакту), кооперативна 

(ввічливості, компромісу), інформаційно-інтерпретаційна (пояснення певної 

ситуації, повідомлення про вжиті заходи для вирішення проблем). 

Відповідь на рекламацію: стратегії: конвенційна стратегія (підтримання 

контакту, вибачення), кооперативна (ввічливість, щирість, компроміс), 

інформаційно-інтерпретаційна (пояснення певної ситуації, інформація про вжиті 

заходи для вирішення проблем, пояснення, розгляд проблеми під новим кутом, 

вказування на шлях розв’язання проблеми); мета: з’ясувати непорозуміння, 

запобігти розриву відносин; пояснити причини певних порушень або переконливо 

обґрунтувати безпідставність скарг чи претензій; висловлення згоди або незгоди з 

висунутими претензіями. 

Відповідь на пропозицію (прохання, клопотання): мета: задоволення 

пропозиції (прохання, клопотання) чи відмова; відкладання рішення на певний час; 
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стратегії: інформативна (повідомлення інформації, вираження згоди / незгоди); 

ненадання інформації (пряма відмова, каузація припинення дії, посилання на 

недоречність питання; пояснення, посилання на залежність від обставин, неповної 

відповіді, обіцянки, посилання на необізнаність). 

Відповідь на запит: мета: інформування про розгляд запиту (прийняття 

пропозиції, відмова, пропозиція змінити умови запиту); стратегія: інформування 

(надання / не надання інформації). 

За функціональною домінантою тексти ділового листування можна поділити 

на дві групи: 1) орієнтовані на зміст (з домінуванням у них функції повідомлення): 

лист-рекомендація, лист презентація, лист-пропозиція (оферта), відмова на 

пропозицію, лист-запрошення, гарантійний лист, супровідний лист, лист-

повідомлення, лист-підтвердження, відповідь на рекламацію, відповідь на 

пропозицію (прохання, клопотання), відповідь на запит; 2) орієнтовані на звернення 

(з домінуванням у них функції досягнення наміченого автором ефекту): лист-

прохання, лист-рекламація, лист-заява, лист-звернення, лист-запит. В окремих типах 

ділових листів може бути домінантною або функція повідомлення, або функція 

досягнення наміченого автором ефекту: лист-подяка, лист-звернення, лист-

нагадування, лист-попередження. 

Щодо тексту ділового листа, який є єдністю конвенціональних, 

ритуалізованих, а також закріплених часом і традицією структурно-композиційних 

елементів, та форма його зовнішньої репрезентації відіграє важливу роль. Саме 

сукупність структурних елементів дозволяє реципієнту безпомилково визначити 

текст ділового листа [228]. 

Лінгвостилістичні особливості ділових листів. Аналіз наукових праць 

вітчизняних та зарубіжних науковців [17; 42; 44; 86; 104; 126; 222] дав можливість 

визначити лінгвостилістичні особливості ділових листів: 

- стандартизація викладу (використання готових конструкцій, мовних 

зворотів, кліше, що підвищує інформативність документів, полегшує їх сприйняття);  

- нейтральний тон викладу (максимально строгий і стриманий характер 

викладу; виключення з ужитку експресивно й емоційно забарвлених мовних засобів, 

розмовної лексики, вигуків, слів, уживаних у переносному значенні; емотивність, 
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звичайно, може бути наявна в діловому листі, однак вона повинна бути 

імпліцитною, інтерпретуватися зі змісту тексту);  

- виразність викладу інформації (вираження емоційного стану автора тексту та 

підтримка уваги та інтересу в читача сприяють створенню найбільшого 

прагматичного ефекту висловлення); 

- точність, однозначність і одноманітність формулювань (інформація, вимога, 

запит, рекламація повинні викладатися чітко та однозначно, що визначається 

відсутністю амбівалентності лексичних засобів, чіткістю формулювань, відсутністю 

образних виразів, чіткістю, правильністю композиційної структури тексту, 

відповідністю її піджанровій структурі тексту, відсутністю логічних помилок);  

- лаконічність, стислість викладу тексту (досягається економним 

використанням мовних засобів, виключенням надмірності мовних засобів, 

прагненням до зменшення обсягу тексту, уникненням непотрібних подробиць, 

невиправданих повторів);  

- лексичний склад ділових листів різноманітний: одні піджанри внаслідок 

свого комунікативного завдання вимагають  більш суворого дотримання канонів 

офіційності (лист-підтвердження, лист-повідомлення, лист-попередження, 

супровідний лист), інші схильні до впровадження в текст елементів 

загальновживаної лексики (наприклад, лист-рекомендація, лист-презентація, лист-

подяка); 

- використання мовних формул (стійких (шаблонних) зворотів, які вживають у 

незмінному вигляді; для кожного піджанру застосовують особливі мовні формули; 

крім вираження типового змісту, мовні формули виступають як юридично значимі 

компоненти тексту, без яких документ не має достатньої юридичної сили);  

- перевага надається віддієслівним іменникам: execution, notification, 

infringement of the law, resolution, solution; 

- застосування лексичних і графічних скорочень (у листах повинні вживатися 

тільки офіційно прийняті скорочення та позначення; найменування установ, 

організацій та посад, одиниць виміру, географічні назви тощо повинні точно 

відповідати офіційним назвам); 

- використання латинізмів: ad verbum, casus delicti, de facto, de jure, a priori, 

persona grata, status quo; 
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- інформація повинна бути офіційною за своїм характером (це вказує на певну 

дистанцію, що існує між комунікантами, на ділову основу відносин, їх неособистий 

характер);  

- адресний характер інформації (вона завжди призначена конкретному 

адресату (посадовцю, організації, групі організацій), а також має адресанта; адресат 

і адресант перебувають у певних соціально-рольових відносинах, що відображається 

в змісті й структурі листа; 

- зв’язність, цілісність, логічність, ситуативність, інтерпретативність, 

інформативність повідомлення; 

- актуальність інформації (діловий лист повинен містити саме ту інформацію, 

яка необхідна в даний момент часу для вирішення проблеми, прийняття 

ефективного рішення); 

- об’єктивність і достовірність інформації (для ефективних дій та прийняття 

правильних рішень необхідна неупереджена, об’єктивна оцінка подій, фактів, 

явищ); 

- переконливість, аргументованість викладеного змісту (особливо це 

стосується листів, орієнтованих на звернення (з домінуванням у них функції 

досягнення наміченого автором ефекту), у яких адресант ставить ціль  спонукати 

адресата здійснювати (або не вчиняти) певні дії); 

- повнота й достатність інформації для прийняття рішення;  

- для ділових листів одного й того ж самого піджанру характерна 

варіативність, яка відображається в призначенні, змісті, композиційній будові, 

наявності окремих мовних форм або стандартизованих формул, розміру тексту 

листа [17; 42; 44; 86; 104; 126; 222]. 

Структурно-композиційні особливості ділових листів. Особливим 

структурним елементом ділового листа є його реквізити (сукупність постійних 

елементів змісту), до яких належать: державний герб (для державних підприємств), 

логотип або емблема організації, установи чи підприємства; код організації, 

установи чи підприємства; код документа за класифікатором управлінської 

документації (за наявнсоті); найменування організації, установи, підприємства 

адресанта листа; поштова й телеграфна адреса; номер телефону, факсу, Номер 

рахунку в банку; дата, вихідний / вхідний реєстраційний номер; адресат (організація, 
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установа, підприємство, службова або приватна особа); заголовок до тексту; початок 

листа – зі звернення (питання вибору звернення є досить непростим і делікатним), 

вказуються посади, звання ступені особи, якій адресується лист; текст листа 

зазвичай складається з двох частин: опису фактів або подій, що послужили 

підставою для написання листа; висновків, пропозицій, прохань, клопотань; помітка 

про наявність додатків; підпис, прізвище (за потреби інші дані) особи, яка підписує 

лист [223, с. 275-289]. 

Форма текстів у більшості випадків стереотипна. Незважаючи на високу 

культуру й стандартизацію ділового листування як у європейських, так і в 

українській мові, іноді доводиться вдаватися до дослівного перекладу [191, с. 89-95]. 

М. Казаріна провела порівняльний аналіз ділових текстів (зокрема листів-

рекламацій та супровідних листів) в англійській, російській та німецькій мовах і 

дійшла висновків, що жанрові ознаки ділових листів (офіційність, лаконічність, 

точність, стереотипність / стандартизованість) мають майже однакові лексичні та 

граматичні референти, структурні особливості. Тексти листів-рекламацій в 

англійській, німецькій і російській мовах схожі у вираженні текстових категорії 

темпоральності, локальності, модальності, персональності та інформативності [86]. 

На основі висновків, зроблених М. Казаріною, визначаємо універсальність 

лексичних, граматичних, стилістичних, жанрово-структурних особливостей текстів 

ділового листування. 

Основна частина ділового листа складається із трьох частин [222, с. 296-297]:  

1) вступ, у якому подається мета (причина) написання листа, посилання на 

документи (чи їх окремі пункти), що послужили підставою для складання листа; 

2) основна частина (власне лист), у якій повідомляється основна інформація: 

описуються події, ситуації, подається їх аналіз та наведені докази; порушується 

клопотання, здійснюється запит, викладається скарга, мотивується мета листа;  

3) заключна частина, у якій висловлюється подяка, побажання подальшої 

підтримки контактів, одержання відповіді, прохання (або виконання прохання), 

пропозиції, гарантії тощо, а також формула ввічливості. 

Особливості перекладу ділових листів. Тексти, написані в офіційно-

діловому стилі, вимагають дотримання певних норм написання того чи іншого виду 

документа, прийнятих у кожній країні, реалізації категорії ввічливості, 
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використання мовних засобів. Відходження від норм у написанні або оформленні 

документів буде сприйматися як неввічливість, а іноді навіть і образа [160]. 

Стильової коректності варто дотримуватися й під час перекладу ділових листів. 

Перекладач має врахувати такі аспекти під час перекладу: 

Збереження комунікативної цілі. Перш ніж розпочинати переклад, перекладач 

повинен прочитати текст, зрозуміти його, визначити його комунікативну ціль, 

з’ясувати, що саме він має донести до адресата листа у своєму перекладі. 

Комунікативна мета є найважливішою в процесі перекладу ділового листа. 

Перекладач повинен тонко відчути й передати комунікативні інтенції автора. 

Особливо це стосується листів, які мають конвенційну (встановлення, розвиток, 

підтримання контакту), кооперативну (ввічливості, компромісу), регулятивно-

спонукальну (вимога, прохання), емоційно-впливову (засмученість), оцінно-

впливову функції, коли необхідно показати ставлення адресата до адресанта, його 

емоційний стан, готовність до певних дій, вчинків; листів, які розділяє тонка грань 

між конвенційною (підтримання контакту, але з загрозою його розірвання) та 

конфронтаційною (напад, погроза, звинувачення) стратегіями [87; 94; 119; 152; 216; 

217; 218; 219].  

Збереження структурних норм ділового листа. Переклад тексту ділового 

листа повинен містити структурні та реквізитні особливості цього жанру. Реквізити 

зазвичай є однаковими для всіх піджанрів, однак треба враховувати під час 

перекладу специфіку їх репрезентації в різних мовах.  

Трансформації (лексичні). Перекладаючи лексику, застосовують такі прийоми: 

транслітерування та транскрибування при передачі відповідників-запозичень 

(actuaries актуарії, promoters промоутери, leasing лізинг); калькування, за допомогою 

якого відворюється морфемний склад слова або складові частини стійкого 

словосполучення (career ladder кар’єрні сходи; labour-market ринок праці, money-

market валютний ринок); лексичні заміни, які створюються шляхом семантичних 

перетворень значень певної лексичної одиниці залежно від контексту (banking 

facilities банківські послуги, borrowing facilities кредитування, steep prices надмірні 

ціни, overcharge завищена ціна); використання опису, пояснення, тлумачення, які 

розкривають значення слова: grievance procedure процедура вирішення трудових 

спорів, packing not included ціна без упаковки, mark-up роздрібна ціна, prime cost 
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фабрична (заводська ціна). Отже, перекладаючи лексику застосовують аналоги, які 

відповідають офіційно-діловому стилю мови перекладу [81, с. 57-60]. 

Трансформації (граматичні). Як показує аналіз ділової кореспонденції, у 

більшості випадків при перекладі з англійської мови українською і навпаки 

українське речення не «накладається» на англійське, не збігається з ним за своєю 

структурою. Часто структура українського речення в перекладі повністю 

відрізняється від структури англійського речення. Найбільш поширеними в діловій 

кореспонденції є такі граматичні трансформації: трансформації інфінітивних 

комплексів (в англійській мові): Your proposal is reasonable enough for the board to 

consider it in a meeting (Ваша пропозиція достатньо раціональна для того, щоб рада 

розглянула їх на засіданні); трансформації категорії числа: exports експорт; 

трансформації категорії стану (форм активного стану в пасивний в англійській 

мові): Thank you in advance and your immediate confirmation will be greatly appreciated. 

(Заздалегідь вдячна за швидке опрацювання мого замовлення). To make use of, to pay 

attention to, to take notice of; конструкція would + інфінітив перекладається дієсловом 

в умовному способі; використання зміни порядку слів; трансформації категорії часу: 

will be arriving і will fly прибуває, летить [81, с. 57-61]. 

Використання готових конструкцій, мовних зворотів, кліше [81, с. 57-60]. Для 

офіційно-ділового стилю характерним є вживання сталих мовних зворотів, кліше. 

Тому перекладач повинен уникати лексичного калькування, а використовувати 

цілісні фрази, притаманні означеному стилю в певній мові: bring to notice поставити 

до відома, without fail в обов’язковому порядку, in accordance with established 

procedure в установленому порядку, to observe a treaty, to implement a treaty 

виконувати умови договору, to make / lodge a complaint (about) подати скаргу на 

когось, shipping instructions інструкція про відправку товарів, to write off a debt 

анулювати договір тощо.  

Врахування лінгвосоціокультурного аспекту при перекладі [232, c. 59-60] 

(напр., формул етикету, назв посад, організацій, установ та їхніх структурних 

підрозділів тощо, які не можна калькувати, а потрібно використовувати готові 

лексичні одиниці). Наприклад, Brit. Dear Ms, Sir(s), Madam, Dear Madam(s), Dear 

Mr.Brown; Amer. Sir, Madam, Dear Sir (Madam(s)), Dear Ms, Gentlemen); Respectfully, 

Respectfully yours; Yours very truly, Yours truly, Very truly yours; the head of the credit 
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department, sale's manager, production manager, branch manager, business manager, 

deputy administrator; export department, bank department. 

Беручи за основу етапність перекладацьких дій, розроблену В. Алексєєвою, 

Е. Поломських та В. Барсукової [4; 192], визначимо конкретні дї перекладача, які 

складають стратегію перекладу ділових листів.  

На орієнтаційно-аналітичному етапі аналізується перекладацька ситуація, її 

контекст, а також сам текст з метою подальшого перекладу. На цьому етапі 

перекладач повинен визначити: авторство тексту, різновид діяльності, професійний 

та соціальний статус автора та адресата; стиль, жанр і піджанр тексту ділового 

листа, а також функціональну домінанту тексту, його призначення, комунікативну 

стратегію, закладену в текст оригіналу; особливості плану змісту й вираження 

тексту оригіналу (встановити лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості 

тексту); національно-культурну специфіку перекладацької ситуації та тексту.  

На етапі планування перекладач визначає, наскільки повно й точно він може 

передати зміст тексту, зберегти функціональну домінанту, комунікативні стратегії, 

закладені в діловий лист; які мовні засоби буде використовувати для збереження 

змістово-інтенційної складової тексту, жанрово-структурної та стилістичної 

особливостей – щоб у результаті одержати текст перекладу, який відповідає 

стилістичним та структурним характеристикам означеного піджанру. Перекладач 

виявляє змістові та лінгвальні труднощі перекладу й визначає шляхи їх подолання, 

добирає відповідні лексичні одиниці, синтаксичні конструкції, мовні звороти, кліше, 

притаманні певному піджанру ділового листа, здатні передати стратегії тексту 

оригіналу; прогнозує кінцевий результат перекладу. 

На операційному етапі перекладач  здійснює роботу зі словниками, 

дотатковою літературою, присвяченою змісту, структурі, лінгвістичним 

особливостям ділових листів різних піджанрів в англійській та українській мовах, 

здійснює лексичні, граматичні та структурно-синтаксичні трансформації, 

використовує готові мовні вирази для збереження змісту, авторських інтенцій, 

функціональної домінанти, структурних та стилістичних особливостей оригіналу в 

тексті перекладу; надає тексту перекладу структурних норм ділового листа: 

наявність реквізитів та правильність їх розміщення. 
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На етапі контролю й оцінки перекладач здійснює звірку текстів оригіналу та 

перекладу на предмет повноти й точності викладення інформації, збереження 

функціональної домінанти, комунікативних стратегій та авторських інтенцій тексту 

оригіналу, наявність усіх реквізитів, адекватність використання мовних засобів, 

релевантних змісту та стилю, а також піджанру ділового листа в мові перекладу. 

Аналіз наукових джерел, присвячених класифікації ділових листів, 

психологічним, психолінгвістичним та методичним основам навчання перекладу дав 

можливість зробити окремі висновки. Для ділової кореспонденції європейського 

простору властива стереотипність та типовість у плані жанрово-структурних 

(офіційність, лаконічність, точність, стереотипність / стандартизованість) та 

жанрово-стилістичних ознак. Характер письмової ділової комунікації визначається 

такими прагматичними чинниками: комунікативний задум, спосіб здійснення 

комунікації, суб’єктно-адресні (соціально-рольові) відносини комунікантів, 

тональність комунікації. За функціональною домінантою тексти ділового 

листування можна поділити на дві групи: 1) тексти, орієнтовані на зміст; 2) тексти, 

орієнтовані на звернення. Особливостями перекладу ділових листів є збереження 

комунікативної цілі, структурних норм ділового листа, використання лексичних та 

граматичних трансформацій, готових конструкцій, мовних зворотів, кліше, 

врахування лінгвосоціокультурного аспекту. 

 

1.4. Психологічні, психолінгвістичні та методичні основи формування в 

майбутніх філологів стратегічної компетентності в односторонньому 

письмовому перекладі англійською мовою 

 

Зміст СК, визначений нами у підрозділі 1.2, дав можливість встановити, що 

студенти повинні оволодіти трьома групами умінь – рецептивними уміннями 

читання (текстово-інтерпретаційними), трансляційними (перекладацькими) та 

продуктивними уміннями писемного мовлення. Спробуємо встановити психологічні 

та психолінгвістичні характеристики означених умінь та методичні основи їх 

формування. 

Психологічні основи формування в майбутніх філологів стратегічної 

компетентності в письмовому перекладі англійською мовою. Посередницька 
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функція перекладача має рецептивно-продуктивний характер його діяльності. 

Переклад є процесом декодування інформації з однієї природної мови на іншу [6; 

11; 26; 116].  

Переклад розпочинається з рецепції та розуміння змісту тексту оригіналу й 

уявлення його як сукупності денотатів, наступним кроком є розгортання системи 

денотатів у текст мовою перекладу, переведення в лексико-граматичні коди мови 

перекладу [156, с. 66-75]. Фаза рецепції охоплює смислове прогнозування, 

вербальне зіставлення (перекодування звуко-буквеного образу в часо-просторове 

уявлення, первинний аналіз вхідного сигналу, встановлення смислових зв’язків між 

лексемами, виникнення смислових ланок, включення механізмів семантичних і 

граматичних правил, котрі надають думці категоріальних ознак, останнім кроком є 

смислоформулювання, яке є результатом усієї перцептивно-мисленнєвої діяльності. 

Перекладацький аналіз охоплює визначення того, про що текст? про що в ньому 

йдеться? як говориться? навіщо говориться? Фаза утворення інтегрує такіоперації: 

смислоутворення (поява задуму, визначення головної думки, суб’єктно-

предикативних відношень, які існують у невербальному вигляді як певні понятійні 

схеми), смислоформулювання (добір відповідних лексем та їх граматичне 

структурування відновідно до норм мови перекладу) [151, с. 10]. 

«Текст існує як джерело випромінювання, як джерело порушення в нашій 

свідомості численних асоціацій і когнітивних структур (від простих фреймів до 

набагато складніших ментальних просторів і можливих світів)» [109, с. 81]. Текст є 

основною формою передачі інформації через вербальний комунікативний канал. 

Саме текст дає можливість упорядкувати інформацію, змоделювати повідомлення 

так, щоб досягнути завдань, поставлених адресантом, зокрема, психологічного 

впливу на свідомість реципієнта. Для цього використовуються різні засоби: 

структурна організація тексту, залучення метатекстових елементів, використання 

жанрової диференціації текстів, посилання на авторитетні джерела тощо [239]. 

Інтелектуальним процесом, комплексною формою аналізу, який інтегрує зміст, 

смисл тексту із соціокультурним контекстом, є інтерпретація. Інтерпретація є 

цілеспрямованим когнітивним процесом, який спрямований на встановлення смислу 

тексту [24, с. 2; 183, c. 190]. Під поняттям інтерпретації, за Л. Архиповою, розуміємо 

спеціальні зусилля, які спрямовані на пошук смислотворення [12, c. 8]. 
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Інтерпретація тексту є поєднанням рефлексії рівнів семантизуючого й 

когнітивного розуміння з обов’язковим виходом на рівень розпредмечувального 

розуміння [178, с. 155-156]. Психологічний процес інтерпретації передбачає 

залучення та взаємодію всіх ментальних операцій, які пов’язані з інтеріоризацією 

значення конкретного мовного матеріалу: залучення здобутого в минулому досвіду, 

поєднання елементів уяви, мислення, абстрагування й узагальнення, аналіз і синтез 

[120, с. 145]. 

Ключовими складовими інтерпретаційної компетентності, на думку 

О. Касперської, є вміння: а) визначати емоційну тональність тексту; б) бачити й 

аналізувати підтекстову інформацію; в) аналізувати концептуальний зміст тексту; 

г) експлікувати оцінну інформацію; ґ) розпізнавати доксальність та белетристичні 

лакуни [90, с. 189]. Результатом процесу інтерпретації, кінцевою метою сприйняття 

й найвищим рівнем пізнання є розуміння [229, c. 12]. 

В останні два десятиліття у філософії відбулася переорієнтація  

дослідницького інтересу із площини універсального розуміння в русло 

інтерпретаційної позиції, яка визначає різноманіття смислів і не зводить їх до 

єдиного смислового універсуму. Це стало підґрунтям для виникнення адогматичної 

герменевтики, яка визнає множинність, а іноді й конфліктність інтерпретацій [229, 

c. 1-3], наявність суб’єктивного характеру інтерпретації [169, c. 7]. 

У розумінні текстів визначаємо, услід за Г. Богіним, три рівні: 

1) семантизуюче розуміння: декодування одиниць тексту, які виступають у знаковій 

функції; 2) когнітивне розуміння, що полягає в декодуванні змісту, тобто тих 

предикацій, які лежать в основі реченнєвих структур, що складають текст, і які 

репрезентовані читачеві у формі тих одиниць тексту, які складають семантизуюче 

розуміння; 3) розпредмечувальне розуміння (розпредмечення «ідеальних 

реальностей»), яке є ідеальним началом у розумінні: розпредметити – означає 

відновити при зверненні рефлексії на текст певні сторони ситуації 

мислепродукування продуцента, виявити те, що наявне в тексті поза засобами 

прямої комунікації [21, с. 15]. Т. Вдовіна називає ці три рівні: І – семантичний 

(розуміння мовного та мовленнєвого оформлення тексту), ІІ метасеміотичний 

(розуміння предметного змісту тексту), ІІІ метаметасеміотичний (розуміння смислу 

тексту) [30, c. 36; 31, c. 176]. 



54 

Навчання інтерпретації текстів як першої фази процесу перекладу здійснюємо 

з позиції теорії раціональності розуміння, згідно з якою розуміння залежить від 

базових знань та досвіду суб’єкта сприйняття інформації [96; 154; 234; 235; 254], від 

того, яке значення надане об’єкту розуміння, як він осмислений з погляду знань та 

досвіду реципієнта інформації [224, c. 168]. «Поступальна інформація накладається 

на інформаційні коди, знання, які сформовані у свідомості людини і які 

активізуються, відбуваються процеси аналізу, синтезу, асоціювання, зіставлення. 

Тим самим поступальній інформації надається певний зміст і смисл. Індивідуальна 

варіативність розуміння залежать від «індивідуальної організації системи знань, від 

побудови суб’єктом власної картини світу (В. Шовковий)» [224, с. 26]. 

Окрім когнітивних чинників (системи знань), на процес розуміння впливають 

індивідуальні операційні процеси (мисленнєві стратегії) – гнучкість мислення, 

пошук аналогів, комбінування; а також регулятивно-особистісні характеристики – 

мотиви діяльності, тип та темперамент особистості, переважання образного чи 

вербального мислення, рівень інтелекту [96]. 

Означені чинники проектуються і на процес читання, який є розпізнаванням 

графічних образів мовних одиниць письмового тексту, їх ідентифікацією та 

співвіднесенням сенсорної поступальної інформації з тими еталонами, які існують у 

свідомості реципієнта [262; 269].  

Перекладацьке розуміння спрямоване на ідентифікацію складових елементів 

смислової схеми вихідного тексту та її реконструкцію-адаптацію в тексті перекладу 

зі збереженням комунікативного ефекту, що забезпечує вторинному тексту 

комунікативну рівноцінність оригіналу; смислова схема утворюється інформацією 

декількох видів, що представляють собою відносно автономні об’єкти розуміння 

[151, с. 7]. Беручи за основу А. Наугольних, ми виділяємо п’ять особливостей 

перекладацького розуміння: обумовленість певного рівня або якості розуміння 

параметрами комунікативного завдання; гальмування власної інтелектуальної 

реакції на сприйняття тексту з метою уникнення спотворення авторської 

інтерпретації; розуміння вихідного тексту в єдності його формально-змістовних 

характеристик; тривале утримання в пам’яті образу змісту оригіналу для оптимізації 

перекладацького рішення, що приймається з опорою на цілий текст; розуміння 
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вторинного тексту з позиції отримувача переказу з метою адаптації смислової схеми 

оригінального твору [151, с. 14]. 

Аналіз наукових праць, присвячених психолінгвістичним процесам, які 

виникають під час читання, дав можливість виявити, що процес читання проходить 

такі чотири етапи: І – сприйняття мовних знаків зоровими рецепторами 

(фізіологічне сприйняття), ІІ – оброблення мовного боку тексту у свідомості 

реципієнта, ІІІ – оброблення змісту тексту у свідомості реципієнта, IV – 

інтерпретація смислу тексту [28; 95]. Тож читання розпочинається із розпізнавання 

графічних образів слів, які сприймаються в певній послідовності як лінійний ряд 

одиниць, після чого відбувається їх перекодування в мовленнєві коди й накладання 

на еталонні звукомоторні образи, які містяться в мозку, настає процес упізнавання; 

слова поєднуються з іншими словами в синтагми та в речення, набувають 

конкретних лексичних значень, відбувається перекодування інформації в певні 

мисленнєві образи, здійснюється семантична переробка інформації, у свідомості 

людини постає фрагмент дійсності, який передається вербальними засобами; 

інтегрування змістової інформації у вищий код смислу [27, c. 33–36]. Виведення 

смислу (інференція) здійснюється за вузлами смислової схеми, що є системою 

інформаційних сигналів різної сили. Ця схема формується кількома видами 

текстової інформації: змістовою, логічною, структурною, прагматичною, строго 

рангованими в текстовому просторі згідно з авторським задумом. Така схема 

вважається інваріантом і, безумовно, підлягає відтворенню у вторинному тексті для 

забезпечення його комунікативної рівноцінності [151, с. 10]. 

Отже, процес інтерпретації та розуміння розпочинається вже на етапі рецепції 

та семантизації мовного й мовленнєвого матеріалу (на семантичному рівні), тому 

мовні знання й мовленнєві навички є основою розуміння іншомовного тексту. 

Сприйняття та обробка інформації тексту супроводжується антиципацією, або 

прогнозуванням того, що читається. А це передбачає залучення прагматичних, 

дискурсних та модальних знань читача [58; 242; 268; 274]. 

Дотримуючись раціоналістичної концепції в інтерпретації текстів (а саме в 

інтерпретації комунікативно-прагматичної, ідейно-смислової, оцінно-емотивної 

складових повідомлення), визначаємо, що розуміння залежить від низки  

лінгвальних чинників: лексичних та граматичних знань і навичок, знань змістового 



56 

та смислового наповнення сталих мовленнєвих зворотів, кліше, а також їх 

застосування в певних піджанрах ділового листа для досягнення комунікативних 

цілей; знання засобів вербалізації оцінно-емотивних маркерів, які вживаються в 

діловому мовленні; знання засобів вираження різних типів суб’єктивної модальності 

(невдоволення, стурбованості, збентеженості, здивування, злості, зацікавленості, 

недовіри, довіри, вагання, упевненості, неспокою, ганьби, погрози, прихильності, 

співчуття тощо), яка виражається в ділових листах; знання лексичних та 

синтаксичних засобів вираження в діловому листуванні комунікативних стратегій 

інформування, кооперування, конфронтації, регулятивно-спонукальної (вимога, 

прохання, заява, клопотання), оцінно-впливової, інформаційно-інтерпретаційної та 

інших стратегій; знання засобів змістового та граматичного зв’язку, які 

використовуються в діловому листуванні; лексичні та граматичні рецептивні 

навички та їх інтегрування в уміння читання та інтерпретації інформації, викладеної 

в діловому листі.  

На розуміння ділового листа впливають такі екстралінгвальні чинники: знання 

понять, явищ, процесів, які є предметом ділового листування, культурно маркованої 

оцінки тих чи інших понять, явищ, процесів (їх оцінно-емотивна інтерпретація 

носіями мови); знання структури ділового листа, знання норм і правил етикету, а 

також засобів їх вербалізації. На розуміння ділового листа впливає пресупозиція 

офіційності, точності, експліцитності, достовірності. Реципієнт налаштований 

сприймати текст ділового листа як такий, у який не закладена двозначність, 

імпліцитність, неточність, розмитість. 

Наступним кроком після сприйняття та інтерпретації змісту вихідного тексту 

відбувається його перекодування та створення письмового тексту перекладу іншою 

мовою. Тож логіка подальшого дослідження потребує визначення 

психолінгвістичних характеристик писемного мовлення. 

Психолінгвістичні основи формування в майбутніх філологів стратегічної 

компетентності в письмовому перекладі англійською мовою. Особливістю 

писемного мовлення є те, що воно не має майже ніяких позамовних, додаткових 

засобів вираження (міміка, жести, інтонація тощо), тому писемне мовлення повинне 

бути граматично повним, зрозумілим, мати достатню кількість вербальних засобів 
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для вираження думки, – усе це дозволяє зробити письмове повідомлення зрозумілим 

[123, c. 270]. 

Основними характеристиками писемної діяльності визначаємо такі: письмо є 

свідомим і довільним процесом; одиницею писемного мовлення є монологічні 

висловлення; писемне мовлення є контекстним (мовець сам активізує й контролює 

писемну діяльність, добирає відповідні мовні засоби); письмова діяльність не має 

екстралінгвальних засобів, які б зробили її більш економною та зберегли при цьому 

точність висловлення, тому в писемному мовленні використовують стратегію 

перебору мовних засобів, писемне мовлення є «надлишковим» [48; 163, с. 213-214]. 

Психологічний рівень охоплює низку «ланок», відповідних інтелектуальним, 

мовленнєво-мисленнєвим діям, за допомогою яких реалізується писемна діяльність: 

виникнення наміру, мотиву в породженні писемного мовлення; створення задуму 

(про що писати); створення на його основі загального смислу, визначення змісту 

писемного мовлення (що писати); регуляція діяльності та здійснення контролю за 

виконуваними діями [48]. Модель продукування мовлення, за Л. Виготським, 

складається із чотирьох етапів: мотив → породження думки → оформлення думки у 

внутрішньому мовленні → оформлення думки в зовнішньому мовленні [39]. 

А. Леонтьєв визначає такі етапи продукування мовлення: внутрішнє програмування 

змістового ядра висловлення → граматико-синтаксична реалізація (переведення 

інформації на об’єктивний код → лінійне розташування кодових одиниць → 

надання словам граматичних характеристик → співвіднесення прогнозованого з 

ситуацією → реалізація (вихід мовлення)) [118]. Г. Рогова виділяє мотиваційний 

(намір, мотив), аналітико-синтетичний (моделювання та формування висловлення) 

та виконавчий (безпосередня реалізація мовлення) етапи породження мовлення [176, 

с. 162]. Власне, усі існуючі моделі породження мовлення зводяться до того, що 

спочатку виникає мотив висловлення (намір, інтенція), потім формується 

висловлення у внутрішньому мовленні (визначається його предикативність, 

модальність, актуальне членування, інтонаційні ознаки, добір вербальних засобів 

реалізації), нарешті – реалізація, або виконання (вихід мовлення). 

Для писемного мовлення характерними є логічність, зв’язність, розгорнутість 

та нормативність [189, с. 188-190]. Урахування цих характеристик є вкрай важливим 

у процесі перекладу. Перекладач повинен використовувати необхідні мовні засоби 
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для досягнення логічності та зв’язності викладу думок у тексті перекладу, а також 

достатню кількість мовних засобів (іноді навіть вдаючись до декомпресії, 

еквіваленції, модуляції, компенсації) для передачі змісту висловлення й авторської 

інтенції. Писемне мовлення здійснюється в межах певного жанру чи піджанру, які 

мають особливу композицію та систему мовностилістичних засобів, що визначають 

норму жанру (піджанру) і повинні бути враховані в процесі перекладу.  

Під час перекладу тексту мотив висловлення задається текстом оригіналу й 

інтерпретується перекладачем під час сприйняття тексту оригіналу. Мотивом 

висловлення виступає комунікативний намір (інтенції) автора тексту оригіналу. 

Перед перекладачем постає завдання дібрати на аналітико-синтетичному етапі (за 

терміном Г. Рогової та І. Верещагіної [176, с. 162]) відповідні комунікативні 

стратегії та тактики, а також мовні засоби, щоб реалізувати інтенції автора тексту. 

На цьому ж етапі відбувається добір та залучення перекладацьких локальних 

стратегій (лексичних, морфолого-синтаксичних, фразеологічних, стилістичних 

трансформацій). На етапі реалізації перекладач створює текст перекладу, 

адекватний за змістом, комунікативними цілями, структурою та стилістикою тексту 

оригіналу. Відбувається вербальне втілення комунікативних стратегій та тактик, 

перекладацьких стратегій, добір засобів змістового та граматичного зв’язку. Після 

цього перекладач здійснює контроль над повнотою, точністю та комунікативно-

прагматичною адекватністю перекладу, редагує та коригує текст перекладу.  

Навчання вимагає запам’ятовування інформації (знань) або певних дій 

(навички та вміння), тому пам’ять є базою в навчальному процесі. Навчання 

перекладу ділових листів здійснюємо на основі діяльнісної концепції пам’яті, згідно 

з якою якість та швидкість запам’ятовування інформації, а також тривалість її 

збереження в пам’яті залежить від її вагомості та необхідності у майбутній 

діяльності суб’єкта [14, с. 6-7]. Майбутнім перекладачам, вочевидь, доведеться 

часто стикатися з перекладами ділової кореспонденції, що значно мотивує процес 

опанування необхідними знаннями й навичками.  

Головною передумовою запам’ятовування вважаємо переведення інформації з 

короткотривалої пам’яті в довготривалу, що здійснюється за допомогою 

систематичних повторень та тренувань.  
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Навчання перекладу передбачає формування лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних, стилістичних навичок та інтегрування їх в уміння читання 

та писемного мовлення.  

Навичками, як зазначає А. Щукін, є такі дії, які досягли рівня автоматизму й 

характеризуються цілісністю та відсутністю поелементного усвідомлення [226, 

с. 165]. Навички формуються поетапно в процесі виконання вправ. У формуванні 

мовних та мовленнєвих навичок будемо опиратися на концепцію поетапного 

формування розумових дій, автором якої є П. Гальперін і яка знайшла розвиток та 

втілення у низці робіт із сучасної лінгводидактики. На першому етапі формується 

мотивація до певних дій; на другому етапі відбувається засвоєння послідовності 

виконання дій (створюється алгоритм дій); на третьому етапі виконується дія в 

матеріалізованій формі, максимально розгорнуто, алгоритмізовано, з опорою на 

допоміжні засоби; на четвертому етапі (етап зовнішньої мови) суб’єкт проговорює 

усі дії, які він виконує, без опори на матеріальні засоби; п’ятий етап (етап 

внутрішньої мови) характеризується проговоренням у думках виконуваних дій, що 

веде до поступового їх скорочення та автоматизації; на шостому етапі (етап 

інтеріоризації дії) дії набувають характеру внутрішнього розумового процесу, 

максимально автоматизовані й скорочені [45]. 

Навички поділяють на рецептивні та репродуктивні. У навчанні перекладу 

задіяні обидві групи навичок. 

Лексичну навичку розуміємо як автоматизовану дію, яка полягає у виборі 

лексичної одиниці, адекватної задуму висловлення, яка відповідає нормам 

сполучуваності з іншими лексичними одиницями в продуктивних видах 

мовленнєвої діяльності; а також доведені до автоматизму сприйняття та 

семантизація лексичних одиниць у рецептивних видах мовленнєвої діяльності [226, 

с. 134].  

У формуванні лексичної навички будемо спиратися на етапи, виділені 

Ю. Пассовим: 1) сприйняття слова в контексті, в процесі його функціонування та 

творення звукового образу слова у свідомості людини; 2) семантизація слова; 

3) імітація лексеми ізольовано або в контексті; 4) позначення: самостійне називання 

об’єктів, дій, процесів певним словом; 5) комбінування: вживання слова у зв’язку з 

іншими словами; 6) вживання слова в різних контекстах [163, c. 139-145]. 
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Формування репродуктивних навичок буде передувати формуванню рецептивних  

[64; 66; 148]. 

У процесі навчання перекладу ділових листів вважаємо доцільним 

враховувати позицію Н. Гальськової та Н. Гез, яка полягає в тому, що при 

формуванні лексичних навичок необхідно враховувати не лише інформацію 

формально-структурного характеру, але й знання соціальних, ситуативних та 

контекстуальних правил оперування словом, релевантних носіям мови [196, c. 288]. 

Під граматичною навичкою, як зазначає А. Щукіним, розуміється 

автоматизований компонент свідомо здійснюваної мовленнєвої діяльності, що 

забезпечує правильне вживання граматичної форми в мовленні [226, с. 67]. Під 

рецептивними граматичними навичками розуміємо автоматизовані дії з визначення 

та розшифрування граматичної інформації (семантизація морфологічних форм і 

синтаксичних конструкцій) письмового або усного тексту [100].  

У процесі перекладу ділових листів користуємося часто готовими 

мовленнєвими виразами, які мають стале лексичне наповнення та сталі граматичні 

конструкції, що використовуються в певному піджанрі листа. Наприклад: I am very 

sorry for having caused you trouble in this matter. It is with great regret that we learn from 

your letter that you are not in a position to accept our proposal. 

Методичні основи формування в майбутніх філологів стратегічної 

компетентності в письмовому перекладі англійською мовою. Методичні основи 

навчання перекладу ділової кореспонденції охоплюють визначення підходу, 

методів, принципів, засобів навчання, які складають теоретичну базу дослідження.  

Професійні комунікативні вміння майбутніх перекладачів є цілісним 

інтегрованим утворенням, що охоплює лінгвістичні, культурологічні, психологічні 

та професійні компоненти, які забезпечують встановлення особистісної й 

професійної соціально орієнтованої взаємодії в певній галузі людської діяльності на 

основі інтеграції низки модулів освітнього процесу. У номенклатуру професійних 

комунікативних умінь входять: власне-комунікативні (перцептивно-аналітичні, 

прогностично-проектні, продуктивні, рефлексивно-корекційні) і професійно 

спрямовані вміння (проектувальні, адаптаційні, організаційні, контролювальні, 

дослідницькі) [35, c. 20-21]. Саме тому вважаємо доцільним визначити 



61 

домінуючими в навчанні перекладу ділової кореспонденції компетентнісний та 

комунікативно-когнітивний підходи. 

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміємо, поділяючи погляд 

В. Химинця, «спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток 

ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. 

Компетентнісний підхід скеровує освіту на формування цілого набору 

компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими мають оволодіти 

ті, хто навчається. Означений підхід зміщує акценти з процесу накопичення знань, 

умінь і навичок в площину формування й розвитку в тих, хто навчається, здатності 

практично діяти й творчо застосовувати набуті знання й досвід у різних ситуаціях 

[210]. Компетентнісний підхід розглядаємо з позиції інтегрованої та функціональної 

забезпеченості високого рівня культури професійної діяльності майбутнього 

фахівця, що дозволяє об’єднати в єдине ціле відповідні вміння, знання, особистісні 

якості, ціннісні орієнтири суб’єкта професійної діяльності [62]. Компетентнісна 

модель сучасного фахівця має враховувати специфіку його професійної діяльності; 

відображати загальні та спеціальні професійні знання, вміння, навички; особистісні 

якості, досвід соціальної поведінки, життєві (професійні) наміри та ідеали [188, с. 4]. 

Готовність до перекладацької діяльності визначаємо, за І. Маскинською, як 

комплекс таких компонентів: мотиваційно-ціннісне ставлення до професії, система 

знань (лінгвістичних, культурологічних, психологічних, когнітивних, професійних), 

сукупність професійно значущих умінь (лінгвістична, семантична, інтерпретативна, 

міжкультурна компетентність), професійно-значущі якості особистості 

(сконцентрованість уваги, стійкість до стресів, мала стомлюваність тощо) [132]. З 

огляду на характеристику готовності перекладачів до професійної діяльності, а 

також на окремі організаційні умови впровадження цього підходу в практику 

підготовки перекладачів, сформульовані А. Воробйовим [35], визначимо основні 

засади компетентнісного підходу до формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ): 

- створення необхідного професійно спрямованого комунікативно-

когнітивного простору з урахуванням соціальних умов майбутньої професійної 

діяльності фахівців-перекладачів; в аспекті навчання перекладу ділової 

кореспонденції це положення можна реалізувати, наблизивши спілкування та 
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переклад до реальних умов, а саме: пропонувати студентам перекладати 

«оригінальні» листи (листи з оригінальним змістом та структурою); озброїти 

студентів знаннями про специфіку ділового листування в Україні та 

англійськомовних країнах, а також про структуру, жанрово-стилістичні особливості, 

сферу функціонування ділових листів;  

- осмислення студентами комунікативного, професійно спрямованого, 

соціального та індивідуального досвіду, отриманого в рідній мові в процесі 

спостереження за комунікативною діяльністю у сфері ділового листування; 

- оволодіння моделями професійної комунікативної поведінки з різними 

партнерами професійного співтовариства як носіїв української мови, так і 

представників англійськомовних країн, що відображається у варіюванні різних 

комунікативних стратегій та тактик залежно від адресата-адресанта листа, сфери 

його функціонування (офіційно-документальний чи побутово-діловий лист); 

- реалізація механізму інтеграції досвіду спілкування рідною та іноземною 

мовою з метою вирішення проблемних професійних комунікативних завдань у 

квазіпрофесійних та професійних ситуаціях соціальної взаємодії в сфері ділового 

листування;  

- оволодіння алгоритмами перекладацьких дій, спрямованими на розв’язання 

локальних та глобальних проблем перекладу тексту задля досягнення певних 

перекладацьких цілей; 

- створення тексту перекладу, адекватного в комунікативно-прагматичному 

плані тексту оригіналу: в контексті навчання перекладу ділових листів ця умова 

реалізується в уміннях інтерпретації змісту та авторської інтенції ділового листа, у 

виборі мовних засобів для створення тексту, адекватного в комунікативно-

прагматичному плані тексту оригіналу, вирішення конкретних локальних та 

глобальних проблем перекладу. 

СК передбачає володіння суб’єктом мовними стратегіями та тактиками для 

досягнення певного комунікативного ефекту, впливу на читача. Тому її формування 

повинне здійснюватися в руслі комунікативно-когнітивного підходу. 

Когнітивна лінгвістика займається вивченням усіх видів взаємодії та 

взаємовідношення мови й ментальних процесів, які здійснюють обробку інформації, 

що надходить ззовні [109, с. 4]. 
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Основною метою комунікативно-когнітивної лінгвометодики визначаємо (за 

С. Григоренко) виявлення та засвоєння того, як мовні знаки репрезентують 

концептуальний зміст і відображають розумову діяльність людини відносно 

отриманої інформації. Метою аналізу одиниць мови та їх засвоєння в процесі 

комунікативно-когнітивного навчання іншомовного спілкування стає визначення 

відмінностей як у засобах формального вираження, так і в мовній функціонально-

семантичній інтерпретації досліджуваних змістовних структур. Комунікативно-

когнітивне навчання мовного спілкування передбачає розгляд мови як форми 

зберігання знань про дійсність, як системи фактів, підпорядкованих певним 

правилам взаємодії в структурі мовних рівнів, як функціональної системи в процесі 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності студентів [51].  

Беручи за основу думку С. Григоренко, в основі комунікативно-когнітивної 

методики визначаємо: 1) «ментальні» основи розуміння й продукування мовлення; 

2) формування когнітивних структур як форми організації та збереження у 

свідомості студентів образів мовних одиниць та структур; 3) засвоєння 

закономірностей вживання мовних одиниць (їх граматичних форм, синтаксичних 

конструкцій тощо) у мовленні; 4) раціональне використання рідної мови в процесі 

навчання іноземної; 5) знання системи мови, що вивчається як основа формування 

іншомовних навичок, умінь і компетентностей [51, с. 171-173].  

Реалізація різноманітних комунікативних стратегій у діловому листі, які 

виконують інформативну, контактовстановлюючу, регулятивно-впливову функції, 

здійснюється у форматі концептів та сценаріїв, основні серед яких «Інформування», 

«Відмова», «Скарга», «Рекламація», «Вимога», «Вибачення», «Пропозиція», 

«Прохання», «Запрошення», «Попередження». Реалізація цих концептів та сценаріїв 

розглядається з позиції мовної картини світу, елементи якої зафіксовані в семантиці 

мовних знаків, які організовані (експліцитно чи імпліцитно) таким чином, що 

уможливлюють досягнення певного комунікативного ефекту.  

Комунікативний підхід передбачає формування іншомовних умінь та навичок 

у процесі й завдяки здійсненню студентом іншомовної комунікативної діяльності. 

Комунікативний підхід спирається на живе мовлення і спілкування [134, с. 39]. 

Навчання перекладу ділової кореспонденції здійснюється в умовах максимально 

наближених до реального листування – у форматі моделювання писемного 
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мовлення (у жанрі ділового листа), яке структурно, стилістично відповідає нормам 

певного піджанру ділового листа в мові оригіналу та мові перекладу. 

Означені підходи реалізуємо за допомогою комунікативного та свідомо-

практичного методів. Згідно з комунікативним методом навчання перекладу ділової 

кореспонденції має здійснюватися у форматі реального спілкування, тобто ділового 

листування, що вимагає комунікативно мотивованої поведінки викладача й 

студентів, предметності процесу комунікації, добір мовленнєвих інтенцій, тем і 

ситуацій спілкування, які відображають інтереси й потреби тих, хто навчається  

[176, с.55; 226, с.116; 220, c. 210; 238, с. 157-160; 249, с. 244-250]. Мета застосування 

комунікативного методу полягає в навчанні здійснювати преклад ділових листів у 

реальному житті. Згідно з цим методом студенти повинні ознайомитися з жанрово-

структурними та мовно-стилістичними особливостями листів різних піджанрів, які 

мають різні комунікативні цілі, мовленнєві стратегії й тактики їх досягнення. 

Відповідно до свідомо-практичного методу, в основі якого − усвідомлення 

мовних форм, необхідних для спілкування, з наступним їх тренуванням, яке 

визначається домінувальним процесом [226, с. 312], навчання перекладу ділової 

кореспонденції передбачає засвоєння жанрово-структурних і мовно-стилістичних 

особливостей листа, усвідомлення мовних засобів, які реалізують мовленнєві 

стратегії та тактики у двох мовах, що здійснюється на основі аналізу означених 

мовних засобів, визначення їх аналогів та еквівалентів у двох мовах; тренування у 

перекладі окремих мовних зворотів та цілих текстів ділової кореспонденції. 

Основними принципами навчання перекладу ділових листів в аспекті 

формування СК визначаємо такі: комунікативність, функціональність, 

ситуативність, автентичність, діалог культур, домінуюча роль вправ, 

диференційоване й інтегроване навчання, урахування рідної мови, свідомості, 

активності, наочності, науковості [176, c. 40-54; 135, c. 48-53].  

Згідно з принципом комунікативності вправи повинні орієнтувати студентів 

на оволодіння мовленням як засобом спілкування, на досягнення комунікативної 

мети. Писемне мовлення функціонує в межах певних стилів, жанрів, піджанрів, тому 

мовленнєва компетентність у писемному мовленні передбачає формування умінь 

створення (перекладу) писемних текстів певних стилів, жанрів і піджанрів, 

використання під час цього мовних засобів, релевантних носіям мови. Принцип 
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комунікативності найбільш успішно може бути реалізований під час використання 

на заняттях вправ мовленнєвої спрямованості, професійно-орієнтованих рольових 

ігор, комп’ютерних програм тощо [139]. 

Принцип ситуативності передбачає врахування того, що спілкування 

відбувається в певній ситуації: наявні комунікативні партнери, які мають свої 

комунікативні наміри, рівень мовленнєвого й загального розвитку, рід занять, 

соціальний статус, інтереси. Означені чинники є визначальними в діловому 

листуванні, а також під час перекладу ділових листів. Перекладач повинен 

враховувати, хто є партнерами по листуванню, які їхні комунікативні наміри 

(висловлення пропозиції, скарги, подяки, інформування про щось, заохочення до 

співпраці), соціальний статус (керівник, роботодавець, посадова особа, підлеглий, 

особа, яка хоче працевлаштуватися, покупець, продавець тощо). Згідно з цим 

принципом студенти повинні навчитися перекладати тексти з різною 

комунікативною метою,  адресатами та адресантами яких є представники з різним 

соціальним статусом.   

Згідно з принципом функціональності навчання мовних одиниць здійснюємо у 

зв’язку з їхньою мовленнєвою функцією. Лінгвіст-перекладач повинен опанувати 

мовні засоби в такій кількості й на такому рівні, щоб користуватися ними для 

досягнення комунікативних цілей: для інформування, для запиту інформації, 

рекомендації, підтвердження, заперечення, вираження прохання, здивування, 

сумніву, схвалення, осуду, похвали тощо. Цей принцип особливо важливий у 

процесі формування СК, оскільки комунікативні цілі мають проекцію на стратегії. 

Перекладач повинен оволодіти вербальними засобами в обох мовах, щоб уміти 

реалізовувати комунікативні цілі двох мовців. 

За принципом автентичності здійснюємо добір і використання мовного та 

мовленнєвого матеріалу, ситуацій спілкування, організацію процесу спілкування 

таким чином, як це відбувається в реальних умовах, в природному мовному 

середовищі. Тексти повинні репрезентувати  культуру мовного спілкування. У 

контексті навчання перекладу ділових листів, згідно з цим принципом, студенти 

повинні читати та здійснювати аналіз оригінальних ділових листів різних піджанрів 

та з різною комунікативною функцією, визначати їхні структурні та мовно-
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стилістичні особливості в обох мовах, а також перекладати оригінальні ділові листи, 

взяті з реального листування. 

Принцип діалогу культур полягає у формуванні особистості, яка розуміє іншу 

культуру, знає норми й правила мовленнєвої й немовленнєвої поведінки в іншому 

мовному середовищі. Перекладач повинен знати особливості структури та 

стилістичні особливості ділового листа у двох лінгвокультурах, особливості 

оформлення реквізитів, формул етикету – привітання, прощання, вибачення тощо. 

За принципом домінуючої ролі вправ використовуємо вправляння як провідний 

метод у формуванні мовленнєвих навичок та вмінь у цілому та навчанні перекладу 

ділової кореспонденції зокрема. 

В основі принципу диференційованого й інтегрованого навчання покладено 

перекладацьку компетентність, яка охоплює рецептивні уміння читання та 

продуктивні навички писемного мовлення. Формування кожного з цих видів 

мовленнєвої діяльності потребує спеціальних вправлянь окремо в читанні та 

інтерпретації, а також окремо в писемному мовленні. Однак рецептивні та 

продуктивні уміння формуються паралельно й інтегруються в уміння перекладу. 

Принцип урахування рідної мови, або зіставності, є вкрай важливим у навчанні 

перекладу. Він передбачає: а) методичну інтерпретацію навчального матеріалу, 

визначення ступеня труднощів його засвоєння (схожі у двох мовах (ізоморфні) 

явища є легкими для засвоєння, аломорфні явища – середні за складністю, а от 

частково ізоморфні викликають найбільші труднощі), що проектується на добір 

навчального матеріалу; б) опору на трансференцію (позитивне перенесення 

мовленнєвого досвіду в рідній мові на іноземну), уникнення міжмовної 

інтерференції; в) у навчанні перекладу ділової кореспонденції, якій властиві сталі 

мовленнєві звороти, кліше, типова лексика, типові граматичні конструкції, студент 

повинен засвоїти відповідники цих мовленнєвих одиниць в обох мовах і ними 

користуватися в процесі перекладу.  

Окрім методичних принципів, формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ)  ґрунтується на загальнодидактичних принципах [176, c. 40-54; 135, 

c. 48-53] свідомості (усвідомлення жанрово-структурних та мовно-стилістичних 

особливостей ділової кореспонденції, свідоме використання мовних та мовленнєвих 

засобів для відтворення комунікативних цілей у тексті перекладу, релевантних 



67 

жанру ділового листа); активності (активізація мовленнєво-розумової діяльності 

студентів: сформувати СКОПП можна лише за умови систематичних вправлянь 

студентів у діях, які складають СК перекладача; у систематичному перекладі 

цілісних текстів зі збереженням комунікативної цілі, комунікативних стратегій та 

тактик); наочності (використання текстової наочності – оригінальних текстів 

ділового листування, які є зразком, орієнтиром для перекладача); науковості 

(навчання перекладу ділових листів повинне протікати в руслі сучасної наукової 

перекладацької парадигми, з урахуванням принципів, прийомів, стратегій перекладу 

(підрозділ 1.2)). 

Формування стратегічної компетентності під час перекладу ділової 

кореспонденції вимагає визначення методів навчання, серед яких основними 

вважаємо пояснення, інтерактивні методи (професійно-орієнтована рольова гра). 

Пояснення – словесне тлумачення понять, процесів, явищ [43; 208], що може 

застосовуватися під час презентації жанрово-структурних особливостей, реквізитів, 

змісту, мовностилістичних особливостей ділових листів в обох мовах.  

У навчанні перекладу доцільно використовувати інтерактивні методи, які 

спрямовані на розвиток особистості студента, формування професійних якостей і 

здібностей до інтелектуальної й комунікативної діяльності, які значно підвищують 

якість навчання іноземної мови в професійному контексті. До найбільш 

результативних методів, які застосовуються при навчанні іншомовного 

професійного спілкування, належить метод рольової гри, яка сприяє розвитку умінь 

аналізувати й зіставляти факти, автономно навчатися, працювати в команді [175, 

c. 121-122]. У форматі професійно-орієнтованої рольової гри вважаємо доцільним 

організовувати листування між двома уявними фізичними чи юридичними особами, 

між фізичною та юридичною особами тощо за посередництва перекладача. 

Отже, аналіз наукових праць з психології навчання іноземної мови, 

психолінгвістики та лінгвометодики дав можливість визначити, що посередницька 

діяльність перекладача має рецептивно-продуктивний характер і проходить фази 

рецепції та продукування. Рецепція тексту охоплює механізми читання, 

інтерпретації та розуміння. Процес розуміння розглядаємо з позиції адогматичної та 

раціоналістичної герменевтики, згідно з якою розуміння залежить від когнітивних, 

індивідуальних операційних та регулятивно-особистісних характеристик. Розуміння 

тексту відбувається на семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному 
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рівнях. Психолінгвістичну основу писемного мовлення складають такі процеси: 

виникнення наміру, мотиву в породженні писемного мовлення; створення задуму; 

на його основі створення загального смислу, визначення змісту писемного мовлення 

(що писати); регуляція діяльності та здійснення контролю за виконуваними діями. 

Навчання перекладу передбачає формування лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних навичок та інтегрування їх в уміння читання та писемного 

мовлення, що здійснюється у процесі виконання вправ поетапно, згідно з концепцію 

поетапного формування розумових дій.  

Визначено, що майбутні перекладачі повинні оволодіти власне-

комунікативними та професійно спрямованими вміннями. Тому їх підготовка має 

здійснюватися з позицій компетентнісного та комунікативно-когнітивного підходів. 

Основними методами навчання перекладу ділової кореспонденції є комунікативний 

та свідомо-практичний, які ґрунтуються на принципах комунікативності, 

функціональності, ситуативності, автентичності, діалогу культур, домінуючої ролі 

вправ, диференційованого й інтегрованого навчання, урахування рідної мови, 

свідомості, активності, наочності, науковості. Основними методами навчання 

визначено метод пояснення, інтерактивні методи (професійно-орієнтована рольова 

гра).  

 

Висновки до розділу 1 

Отже, аналіз наукових джерел, присвячених питанню СК в лінгводидактиці, 

комунікативним та перекладацьким стратегіям, дав можливість зробити такі 

висновки: 

1. Визначено, що СК має дві складові: 1) навчальна стратегічна 

компетентність, яка є системою метакогнітивних, когнітивних та мнемічних 

стратегій оволодіння мовним, мовленнєвим та (лінгво)соціокультурним матеріалом; 

2) комунікативна стратегічна компетентність, у якій виділяють: а) власне 

комунікативні стратегії – здатність моделювати мовленнєву поведінку так, щоб 

реалізувати комунікативні цілі; б) стратегії використання іноземної мови в різних 

видах мовленнєвої діяльності (стратегії реципіювання (аудіювання та читання) та 

продукування (говоріння та письма) мовлення); в) компенсаторні стратегії – уміння 

компенсувати прогалини в знаннях мови, мовленнєвих навичках та вміннях; 

г) соціальні стратегії (або стратегії мовленнєвої взаємодії) − взаємодія, 
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співробітництво учасників комунікативного процесу; д) афективні стратегії (або 

стратегії мовленнєвої саморелаксації), які полягають в організації самоконтролю 

почуттів, емоцій, хвилювання, необхідних у процесі спілкуванні. 

2. Обґрунтовано, що перекладацька стратегія охоплює етапи та способи 

діяльності перекладача, алгоритми перекладацьких дій, спрямовані на розв’язання 

локальних та глобальних проблем перекладу тексту задля досягнення певних 

перекладацьких цілей, а саме: створення тексту перекладу, адекватного в 

комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу (досягнення денотативної, 

конотативної, текстуально-нормативної, прагматичної та формальної адекватності). 

Реалізація перекладацької стратегії здійснюється в чотири етапи: 1) орієнтаційно-

аналітичний етап; 2) етап планування перекладацької діяльності та ймовірнісного 

прогнозування результатів перекладу; 3) операційний етап: безпосереднє здійснення 

перекладу; 4) етап контролю та оцінки.  

Визначено два компоненти в змісті СК перекладача: 1) комунікативний 

стратегічний; 2) перекладацький стратегічний. Перекладацький стратегічний 

компонент охоплює інтерпретаційно-аналітичні, планувально-прогнозувальні, 

операційно-продуктивні та контролювально-оцінні дії. Головним у перекладацькому 

стратегічному компоненті є передача функціональних домінант, комунікативно-

прагматичного плану, жанрово-структурних та жанрово-стилістичних особливостей 

тексту оригіналу. 

3. Для ділової кореспонденції європейського простору властива 

стереотипність та типовість у плані жанрово-структурних (офіційність, лаконічність, 

точність, стереотипність / стандартизованість) та жанрово-стилістичних ознак. 

Характер письмової ділової комунікації визначається такими прагматичними 

чинниками: комунікативний задум, спосіб здійснення комунікації, суб’єктно-адресні 

(соціально-рольові) відносини комунікантів, тональність комунікації. За 

функціональною домінантою тексти ділового листування можна поділити на дві 

групи: 1) тексти, орієнтовані на зміст; 2) тексти, орієнтовані на звернення. 

Особливостями перекладу ділових листів є збереження комунікативної цілі, 

структурних норм ділового листа, використання лексичних та граматичних 

трансформацій, готових конструкцій, мовних зворотів, кліше, врахування 

лінгвосоціокультурного аспекту в процесі перекладу. 
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4. Визначено, що психолінгвістичну природу перекладу складають механізми 

сприйняття та розуміння змісту тексту оригіналу й уявлення його як сукупності 

денотатів (фаза рецепції), наступним кроком є розгортання системи денотатів у 

текст мовою перекладу, переведення в лексико-граматичні коди мови перекладу 

(фаза утворення): смислоутворення, смислоформулювання. В основі розуміння 

покладено раціоналістичну концепцію. Визначено, що розуміння ділових листів 

залежить від низки лінгвальних чинників: лексичних та граматичних знань і 

навичок, а також їх застосування в певних піджанрах ділового листа для досягнення 

комунікативних цілей; знання засобів вербалізації оцінно-емотивних маркерів, 

засобів вираження різних типів суб’єктивної модальності, лексичних та 

синтаксичних засобів вираження в діловому листуванні комунікативних стратегій 

інформування, кооперування, конфронтації, регулятивно-спонукальної, оцінно-

впливової, інформаційно-інтерпретаційної та інших стратегій.  

Обґрунтовано, що навчання перекладу спирається на модель породження 

мовлення, яка зводиться до того, що спочатку виникає мотив висловлення (намір, 

інтенція), потім формується висловлення у внутрішньому мовленні (визначається 

його предикативність, модальність, актуальне членування, інтонаційні ознаки, добір 

вербальних засобів реалізації), нарешті – реалізація, або виконання (вихід 

мовлення). 

Досліджено, що в номенклатуру професійних комунікативних умінь входять 

власне-комунікативні (перцептивно-аналітичні, прогностично-проектні, 

продуктивні, рефлексивно-корекційні) і професійно спрямовані вміння 

(проектувальні, адаптаційні, організаційні, контролювальні, дослідницькі). Саме 

тому домінуючими в навчанні перекладу ділової кореспонденції визначено 

компетентнісний та комунікативно-когнітивний підходи, які реалізуються за 

допомогою комунікативного та свідомо-практичного методів.  

Визначено, що основними принципами навчання перекладу ділових листів в 

аспекті формування СК є такі: комунікативності, функціональності, ситуативності, 

автентичності, діалогу культур, домінуючої ролі вправ, диференційованого й 

інтегрованого навчання, урахування особливостей рідної мови, свідомості, 

активності, наочності, науковості. Основними методами формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ визначено метод пояснення, метод рольової гри.   

Результати першого розділу висвітлено в публікаціях [141; 144; 145]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ СТРАТЕГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПИСЬМОВОМУ 

ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У СФЕРІ ДІЛОВОГО 

ЛИСТУВАННЯ 

 

У другому розділі визначено принципи добору текстів для формування в 

майбутніх філологів стратегічної компетентності в односторонньому письмовому 

перекладі англійською мовою та зроблено добір ділових листів; схарактеризовано 

вправи на редагування як спосіб формування означеної компетентності у сфері 

ділового листування; розроблено етапи та підсистему вправ, а також створено 

модель процесу навчання майбутніх філологів стратегій одностороннього 

письмового перекладу англійською мовою у сфері ділового листування з 

використанням вправ на редгування.  

 

2.1. Принципи добору текстів для формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі 

англійською мовою у сфері ділового листування 

 

Навчання майбутніх філологів письмового перекладу англійською мовою 

потребує визначення, які лінгвістичні та екстралінгвістичні характеристики повинні 

мати тексти, щоб максимально досягнути головної цілі – сформувати в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. 

Суттєві напрацювання в методиці добору текстів для навчання спеціального 

письмового перекладу зроблені І. Зайковою [71], Т. Кавицькою [84], 

С. Корольковою [105], Т. Пасічник [161; 162] та іншими дослідниками.  

В основі добору й організації текстів для формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ будемо опиратися на чинники, які виділила І. Зайкова: 

1) перекладацька властивість (специфіка певного виду перекладу); 2) лінгвістичні 

властивості (лінгвістичні та функціональні особливості тематичного (ділового 

листа) тексту – продукту перекладу); 3) методичні властивості (достатність текстів 
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для доягнення цілей навчання письмового перекладу, доступність / посильність 

текстового матеріалу, врахування умов навчання). Поділяємо думку дослідниці й у 

тому, що в основу організації текстів для письмового перекладу має бути покладена 

ідея «дискурсивності» та принципи поступового нарощування труднощів 

формального й змістовного планів, поступового жанрового ускладнення текстів, 

поступового збільшення обсягу текстового матеріалу. Процедура добору текстів для 

навчання студентів спеціального письмового перекладу складається з 

алгоритмізованої послідовності дій: 1) визначення джерел текстового матеріалу; 

2) виявлення джерел генеральної сукупності текстів ділової кореспонденції; 

3) вибору з виявленої сукупності тих текстів, які потрібні для навчання спеціального 

письмового перекладу [71]. 

Виходячи з текстового характеру перекладацької діяльності, навчання 

письмового перекладу повинно проходити на автентичних цілісних текстах, які 

фіксують національне специфічне мислення лінгвосоціуму, що дозволить навчати 

студентів стратегій інтерпретації й породження текстів у певних комунікативних 

ситуаціях [105]. 

У методиці навчання перекладу вже є окремі здобутки щодо визначення 

принципів та критеріїв добору текстового матеріалу для навчання перекладу. Однак, 

як показав аналіз теоретичних праць, в лінгвометодиці немає чіткого розмежування 

критеріїв та принципів добору текстового матеріалу для навчання перекладу.  

С. Королькова визначає п’ять критеріїв добору корпусу текстів для 

текстологічної моделі навчання письмового перекладу, які є релевантними а) для 

формування вторинної мовної особистості майбутнього перекладача і б) для його 

майбутньої професійної діяльності: 1) критерій автентичності, 2) критерій 

лакунарності мовного матеріалу (лексична невідповідність у двох мовах, відсутність 

повного аналога в іноземній мові, що викликає труднощі при перекладі), 3) критерій 

комунікативної ситуації, 4) критерії частотності типу тексту (як часто трапляється у 

професійній діяльності), 5) транслатологічна типологія текстів. Ці критерії націлені 

на формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) як на рівні реципієнта, так і 

продуцента текстової діяльності [105]. 

В. Зайкова виділяє 13 принципів добору іншомовних текстів для навчання 

студентів спеціального письмового перекладу, до яких належать: 1) професійної 
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значущості тексту; 2) відповідності тексту комунікативній ситуації у сфері 

перекладацької діяльності; 3) автентичності; 4) насиченості профільних (наприклад, 

галузь економіки) текстів інформацією спеціального характеру; 5) відповідності 

текстів виду перекладу – спеціальному письмовому перекладу; 6) жанрово-

стильового розмаїття; 7) відповідності спеціального (наприклад, економічного, 

правового) тексту лінгвістичним параметрами; 8) поліфункціональності; 

9) урахування ступеня достатності; 10) доступності; 11) урахування освітніх умов; 

12) врахування екстралінгвістичних факторів, що обумовлюють появу профільного 

(наприклад, економічного) тексту; 13) урахування специфіки міжкультурного 

спеціального письмового перекладу [71]. 

Т. Кавицька визначає три групи принципів добору текстів для формування 

компетентності в перекладі на англійську мову на основі трьох чинників: 1) фахова 

(перекладацька) складова процесу навчання; 2) лінгво-культурологічна складова 

перекладацької діяльності; 3) методична складова [84].  

З позиції фахової (перекладацької) складової процесу навчання Т. Кавицька 

виділяє такі принципи добору текстів: 1) принцип професійної значущості текстів 

(тексти мають відображати реальні соціальні потреби в перекладі); 2) принцип 

автентичності (тексти повинні бути створені носіями мови й бути зразками реальної 

комунікації); 3) принцип урахування типу інформації. В аспекті лінгво-

культурологічного чинника дослідниця виділяє такі принципи: 1) принцип 

відповідності текстовим та лінгвістичним параметрам (тексти повинні 

характеризуватися завершеністю, цілісністю, логічністю, зв’язністю, а також 

характерними лексико-граматичними ознаками); 2) принцип стилістичної й 

жанрової різноманітності. З погляду методичних чинників: 1) принцип доступності 

(за обсягом, мовними характеристиками та специфікою інформації); 2) принцип 

урахування умов навчання (а саме: рівня мовленнєвої компетентності студентів, 

етапу навчання, кількості годин) [84]. 

Т. Пасічник розмежовує принципи і критерії добору текстів для навчання 

письмового перекладу. Серед принципів дослідниця виділяє такі: а) тематичності 

(обмеженість рамками певних тем); б) необхідності та достатності (добір 

навчального матеріалу, який має комунікативну цінність для успішної 

опосередкованої міжкультурної писемної комунікації); в) посильності та 
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доступності (відповідність наявним знанням, навичкам та вмінням студентів); 

г) вживаності або частотності й поширюваності. До критеріїв дослідниця відносить: 

а) автентичність, б) відповідність текстів тематиці та проблемно-тематичним 

комплексам (згідно з навчальними програмами); в) врахування мовного мінімуму 

(реалізує принципи необхідності та достатності, посильності та доступності); 

г) перекладацька цінність (тексти повинні бути цікавими для перекладу, містити 

типові перекладацькі проблеми, розвивати перекладацькі уміння); д) критерій 

обсягу (реалізує принцип необхідності та достатності: потреба встановлення 

мінімального та граничного обсягу текстів для перекладу); е) ситуативна 

спрямованість; є) частотність; ж) соціокультурна цінність [161]. 

М. Воробйова виділяє такі критерії: 1) критерій цілісності тексту; 2) критерій 

автентичності текстів; 3) функціонально-стилістичний критерій; 4) критерій малої 

форми тексту; 5) орієнтованість на формування вмінь іншомовного спілкування, які 

можна формувати на основі текстів перекладу: а) критерії, пов’язані з формуванням 

комунікативних умінь іншомовного спілкування: критерій мовної складності; 

критерій інформативності; б) критерії, пов’язані з формуванням інтерактивних 

умінь іншомовного спілкування: критерій представленості лінгвосоціокультурної 

інформації в тексті; критерій представленості сфери спілкування; в) критерії, 

пов’язані з формуванням перцептивних умінь іншомовного спілкування: критерій 

естетичного впливу (художнього) тексту на реципієнта; критерій контрастивності 

[37, с. 69-73].  

Отже, одні й ті ж характеристики та вимоги до текстів науковці часто 

називають і принципами, і критеріями добору. Це, на нашу думку, закономірно, 

оскільки не визначено диференційних ознак між принципами та критеріями. Лінгво-

дидактичні характеристики, покладені в основу визначення принципів, та якісні 

характеристики текстового матеріалу, покладені в основу критеріїв [71], не можуть 

здійснити чіткої диференціації цих понять, оскільки і лінгводидактичні, і якісні 

характеристики текстового матеріалу, зазвичай, тісно взаємопов’язані: наприклад, 

принципи / критерії професійної значущості тексту, відповідності тексту 

комунікативній ситуації у сфері перекладацької діяльності, відповідності 

спеціального тексту лінгвістичним параметрам тощо. 
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У нашому дослідженні будемо оперувати, услід за В. Зайковою, 

Л. Смеляковою, Т. Кавицькою, Т. Пасічник та іншими, поняттям «принципи 

добору». Під цим поняттям розуміємо «створені на основі лінгводидактичних 

чинників вимоги до якісного складу сукупності текстового матеріалу, необхідного 

для навчання письмового перекладу [71, с. 74; 84].  

Тож спробуємо визначити найбільш релевантні принципи добору текстів для 

формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ та найбільш характерні ознаки текстів, які 

відповідають означеним принципам. 

Найважливішим принципом добору текстів для формування СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ вважаємо принцип комунікативно-прагматичного розмаїття. Цей принцип 

не був описаний у попередніх працях, ми вводимо його вперше. Стратегічна 

компетентність перекладача, як нами зазначалося в попередніх підрозділах, 

спрямована на розв’язання локальних та глобальних проблем перекладу тексту 

задля досягнення певних перекладацьких цілей, а саме: створення тексту перекладу, 

адекватного в комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу. Тому студенти 

повинні ознайомитися з якомога більшою кількістю текстів, які містять різні 

комунікативно-прагматичні стратегії – інформування, спонукання, емоційного 

впливу, кооперування, конфронтації, інформаційно-інтерпретаційна стратегія тощо.  

Принцип комунікативно-прагматичного розмаїття тісно пов’язаний з 

принципами урахування типу інформації та жанрово-стильового розмаїття. Згідно з 

принципом урахування типу інформації для навчання перекладу добираємо тексти, 

які містять, зокрема, фактуальну інформацію (листи-рекомендації, презентації, 

пропозиції, відмови, запрошення, гарантійні, повідомлення тощо), емотивну, оцінну 

(листи-запити, відмова на пропозицію, рекламації, подяка тощо), а також тексти, з 

певним ступенем імпліцитності окремих інформаційних блоків (листи-рекламації).   

Комунікативні стратегії та тип інформації пов’язані з жанрово-стильовими 

особливостями тексту. Тому студенти повинні ознайомитися з жанрово-стильовим 

(піджанрово-стильовим) розмаїттям якомога більшої кількості ділових листів, а 

також навчитися їх перекладати: опанувати структурні особливості різних 

піджанрів, а також усвідомлювати, яку саме інформацію та комунікативну стратегію 

можна реалізовувати у певному жанрі, як її необхідно структурувати та якими 

мовними засобами слід користуватися. Наприклад, піджанр листа-рекомендації 
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поєднує стратегії інформування та регулятивно-спонукальну (порада); орієнтація на 

адресата, його інтереси; партнерські стосунки, взаємна підтримка; наявність 

експресивного елемента, використання особливих, притаманних лише цьому 

піджанру мовних кліше: (організація) рекомендує як претендента на…; хочу 

порекомендувати Вам звернути увагу на …; (ПІБ) зарекомендував себе старанним і 

наполегливим працівником; як дослідник (ПІБ) характеризується … I feel quite 

confident in recommending Mr. … to you for the vacant post of research … build up a 

reputation for. 

Принцип автентичності передбачає використання для навчання перекладу 

оригінальних текстів (взятих з реального ділового листування) як українською, так і 

англійською мовою. Читання та аналіз оригінальних англійськомовних текстів дасть 

можливість визначити, якими мовними засобами слід користуватися, створюючи 

англійськомовний писемний діловий лист, щоб реалізувати комунікативну стратегію 

та досягнути комунікативної мети. Аналіз українськомовних оригінальних ділових 

листів дасть можливість визначитися, які мовні засоби вживають в 

українськомовному діловому листуванні. Переклад лише цілісних оригінальних 

текстів сприятиме засвоєнню студентіами жанрово-структурних особливостей 

піджанрів ділових листів, вмінню використовувати мовні засоби, релевантні 

піджанру листа, а також визначати комунікативну мету й стратегії її досягнення. 

За принципом мовної складності добираємо тексти, які містять мовні явища, 

що викликають труднощі в процесі перекладу. Це особливі фразеологічні одиниці, 

мовні кліше, лінгвостилістичні конотації слів, безеквівалентна лексика, особливі 

граматичні конструкції, стилістичні явища, які притаманні піджанрам ділового 

листа: We are disappointed … (нам дуже неприємно, що…), We would like you to 

advise us of discounts and delivery time … (просимо повідомити про знижки і терміни 

постачань), We look forward to your early reply (з нетерпінням чекаємо вашої 

відповіді), We shall appreciate you confirming to us … (ми будемо вдячні, якщо Ви 

підтвердите нам ...) тощо. Означений принцип тісно пов’язаний з принципом 

лакунарності мовного матеріалу − добору й перекладу підлягають тексти (або їх 

фрагменти), які містять лексичні, фразеологічні одиниці або мовні кліше, що не 

мають повних аналогів у мові перекладу й викликають труднощі, наприклад: I 
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should be grateful (я буду дуже вдячний), In addition, I would like to … (крім того, я 

хотів би …). 

Відповідно до принципу представленості лінгвосоціокультурної інформації в 

тексті (або урахування специфіки міжкультурного спеціального письмового 

перекладу, або соціокультурної цінності) необхідно добирати тексти, які містять 

структурні та лінгвістичні особливості міжкультурної комунікації. Щодо ділової 

кореспонденції, то, згідно з цим критерієм, добору та вивченню підлягають формули 

етикету (привітання, прощання): Dear Mrs. Cooperburg, Yours truly, Dear Mr. Hayes, 

My dear Sir, Sir, Dear Sir, My dear Madam, Dear Recruiter, Dear Claims Adjustor, Dear 

Sir or Madam, Dear Mr. Trujillo and Ms. Donne, Dear Alex and Jill. Cordially yours,  

Respectfully yours, With deepest sympathy, Please accept the assurance of my highest 

consideration. А також необхідно зважати на відмінності в написанні ділового листа 

(британський та американський варіанти): брит. 14th October 2014, 14 October 2014, 

14 Oсt. 2014, амер. October 14, 2014. Брит. Yours faithfully, Yours sincerely, амер. 

Sincerely yours, Yours truly. Принцип представлення лінгвосоціокультурної 

інформації в тексті тісно переплітається з принципом контрастивності (акцент 

робимо на тих елементах ділових листів, які містять повні або часткові розбіжності 

країнознавчих та соціокультурних фонів з метою запобігання культурної 

інтерференції). Окрім форм привітання, прощання, реквізитних особливостей, у 

діловому листі лінгвосоціокультурний чинник присутній і в основній частині, де 

відображаються фрагменти логіко-поняттєвої та оцінно-емотивної складових мовної 

картини світу. Наприклад: Please let me know what action you propose to take. Будь 

ласка, дайте мені знати (оповістіть мене) про те (досл. дозвольте мені знати), що ви 

збираєтеся робити (яких вживати заходів). I wonder if it would be possible for you to 

send a copy of the book to me? Чи не могли б Ви переслати один примірник цієї 

книги? У наведених прикладах продемонстровано особливості світосприйняття та 

світорозуміння англійськомовних народів. І ці особливості необхідно враховувати 

під час перекладу: використовувати готові фрази, речення, адже дослівний переклад 

у таких випадках є неприпустимим.  

Згідно з принципом відповідності текстовим та лінгвістичним параметрам 

тексти ділових листів повинні характеризуватися завершеністю, цілісністю, 

логічністю, зв’язністю, містити характерні для певного піджанру лексико-



78 

граматичні ознаки. Означений принцип варто реалізувати в доборі текстів 

одночасно з принципами малої форми тексту, необхідності та достатності, 

посильності та доступності: добирати цілісні тексти, невеликі за обсягом, але 

достатні для того, щоб досягнути навчальної цілі – сформувати СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ, навички та вміння перекладу ділових листів; великі за обсягом тексти (на 

кілька або кількадесят сторінок) потребують значних затрат часу, тому їх варто 

уникати; тексти повинні містити усі необхідні структурні та лінгвістичні 

особливості різних піджанрів, бути доступними для студентів (доступність ми 

розуміємо як відповідність мовних засобів листа наявним у студентів знанням, 

навичкам та вмінням, достатнім для здійснення перекладу, відповідність знанням 

жанрово-структурних та жанрово-стилістичних особливостей). 

Принцип варіативності та диференційованості мовних засобів ми виділяємо 

вперше й робимо це з таких міркувань: 1) діловому листу властиві мовні кліше, до 

того ж одну й ту ж інформацію можна висловити за допомогою кількох кліше (отже, 

кліше мають варіативний характер), наприклад: I should be grateful. I would 

appreciate. Do you think you. I should appreciate it (я буду (я був би) вдячний …). 

Студент повинен знати ці засоби й уміти їх використовувати під час перекладу 

ділових листів; 2) вибір мовних кліше залежить від ситуацій ділового спілкування, 

тому майбутні перекладачі повинні опанувати різні варіанти мовних кліше, однак 

чітко знати, які кліше можна й потрібно використовувати в певних піджанрах, 

комунікативних ситуаціях, стратегіях і тактиках мовлення, реалізованих у діловому 

листі. Наприклад, студент має знати різні форми прощання, проте в строго 

офіційних листах вживати такі кліше: Yours truly / Yours very truly. Truly yours / Very 

truly yours; в менш офіційних листах Faithfully yours, Cordially yours, Best Regards, 

Best Wishes, а в неофіційних листах – такі: Yours cordially, Very cordially yours, 

Faithfully yours, Yours (always) faithfully, Yours ever, Ever yours, As ever, Yours as 

always. Підлеглі, зазвичай, підписуються фразою Respectfully yours. Перекладач 

повинен оволодіти максимальною кількістю кліше, їх варіативністю, а також 

засвоїти, в яких листах і за якої комунікативної ситуації слід використовувати те чи 

інше кліше. 

Принцип тематичності (або відповідності тексту комунікативній ситуації у 

сфері перекладацької діяльності, або комунікативної ситуації, або сфери 
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спілкування) визначає інформативну специфіку добору ділових листів: для навчання 

перекладу добираємо ділові листи з різних, але найбільш частих сфер ділового 

листування (купівельно-торгівельні відносини, працевлаштування, сфера послуг та 

обслуговування, соціально-екологічні питання, правові відносини). 

Згідно з принципом перекладацької цінності тексти повинні бути цікавими для 

перекладу (містити різноманітні цікаві життєві ситуації, які є предметом ділового 

листування), а також вміщувати типові перекладацькі проблеми (рівня мікро- й 

макроперекладу: лексичні, граматичні, стилістичні особливості перекладу ділових 

листів; проблеми передачі стилістичних, структурно-композиційних, 

комунікативно-прагматичних характеристик тексту під час перекладу), розвивати 

перекладацькі уміння. 

Отже, аналіз теоретичних джерел з проблеми добору текстів для навчання 

перекладу, аналіз основних принципів добору дав можливість визначити 

лінгвістичні, перекладацькі, лінгвосоціокультурні, методичні характеристики 

текстів ділових листів для формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері 

ДЛ. Тож добору й навчанню підлягають: 

- автентичні (взяті з реального ділового листування) різнопіджанрові тексти 

ділових листів, які містять різні комунікативно-прагматичні стратегії – 

інформування, спонукання, емоційного впливу, кооперування, конфронтації, 

підпорядкування тощо, а також різні типи інформації, зокрема фактуальну, 

емотивну, оцінну, виражену експліцитно та імпліцитно;  

- тексти, які містять мовні явища, що викликають труднощі під час перекладу, 

а також лексичні, фразеологічні одиниці або мовні кліше, які не мають повних 

аналогів у мові перекладу;  

- тексти, які демонструють варіативність та диференційованість мовних 

засобів залежно від жанру чи піджанру твору;  

- тексти, які містять структурні та лінгвістичні особливості міжкультурної 

комунікації, які містять повні або часткові розбіжності країнознавчих та 

соціокультурних фонів; 

- тексти невеликої форми, які характеризуються завершеністю, цілісністю, 

логічністю, зв’язністю (СК може бути сформована лише за допомогою цілісних, 

завершених, зв’язних логічних текстів); 
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- тексти, які представляють різноманітні сфери ділового листування, містять 

цікаві життєві ситуації; 

- тексти, які містять типові перекладацькі проблеми й спрямовані на 

формування перекладацьких умінь. 

На основі описаних принципів та визначених характеристик нами було 

дібрано для навчання студентів магістратури 53 ділові листи загальним обсягом 

44 426 знаків (приблизно 22 сторінки друкованого тексту в 1,5 інтервала 14 кеглем), 

з яких 22 тексти – англійською мовою і 31 текст – українською мовою. Дібрані 

тексти подано у вправах (підрозділ 2.3) та в навчальному виданні: Михайленко О.А. 

Збірник вправ з перекладу (для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 

«Переклад»): Практикум. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2015. – 67 с. 

Тексти добиралися з таких основних джерел:  

Sample Business Contracts: http://contracts.onecle.com/artisan-components/lewis-

emp-1996-08-29.shtml 

Юридичний помічник: http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-

pozovna-robota/pretenziya-pro-ne-oplatu-tovaru.html 

Електронна книга скарг України : http://www.reaction.org.ua/zayavu/yak-pisati-

list-proxannya-zrazok  

Офіційно-ділове міжнародне листування Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Отже, основними принципами добору текстів для формування СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ визначено такі: комунікативно-прагматичного розмаїття, урахування типу 

інформації, жанрово-стильового (піджанрово-стильового) розмаїття, автентичності, 

мовної складності, лакунарності мовного матеріалу, представленості 

лінгвосоціокультурної інформації, контрастивності, відповідності текстовим та 

лінгвістичним параметрам, варіативності та диференційованості мовних засобів, 

тематичності, перекладацької цінності. 

 

http://contracts.onecle.com/artisan-components/lewis-emp-1996-08-29.shtml
http://contracts.onecle.com/artisan-components/lewis-emp-1996-08-29.shtml
http://pomichnyk.org/
http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-pozovna-robota/pretenziya-pro-ne-oplatu-tovaru.html
http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-pozovna-robota/pretenziya-pro-ne-oplatu-tovaru.html
http://www.reaction.org.ua/zayavu/yak-pisati-list-proxannya-zrazok
http://www.reaction.org.ua/zayavu/yak-pisati-list-proxannya-zrazok
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2.2. Вправи на редагування як спосіб формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі 

англійською мовою у сфері ділового листування 

 

Усвідомлення й сприйняття своєї помилки – це необхідна умова і в той же час 

перший крок на шляху до подолання помилки [103; 203, с. 56]. «Не можна 

домогтися істотного поліпшення методики, не знаючи її слабких місць, помилки є 

одним із найважливіших знарядь дослідження нормального, правильного 

функціонування мовленнєвого механізму [203]. К. Ушинський писав, що помилка, 

яку учень помітить і виправить сам, залишає в нього глибокий слід; це дає йому 

можливість не повторювати цю помилку в подальшому [204]. 

Використання на заняттях з іноземної мови та перекладу мовленнєвого 

матеріалу, який містить порушення мовних норм, покликане допомогти в підготовці 

майбутнього фахівця, здатного вільно орієнтуватися в сучасній мовній ситуації та 

протистояти негативним тенденціям розвитку мови. Важливим умінням, яке має 

бути сформоване в процесі мовної підготовки, – це вміння помічати лексичні та 

граматичні помилки, недоліки в усному й письмовому мовленні. Для цього 

майбутній фахівець повинен володіти уміннями редагування [75]. 

У лінгвометодиці використовують поняття «коректурні вправи» та «вправи на 

редагування». 

Поняття «коректурні вправи» вперше було вжито в роботах М. Греча (1823 р.), 

а трохи пізніше П. Перевлеським було введене поняття «какографія», яким 

науковець назвав прийом навчання грамотного письма, що передбачає використання 

дидактичного матеріалу, що містить помилки. Коректурні вправи застосовують у 

навчанні орфографії [103].  

Як зазначає Т. Корешкова, питання доцільності використання коректурних 

вправ викликало палкі дискусії: від підтримки (К. Ушинський, Ш. Амонашвілі, 

Д. Богоявленський) до різкої критики (П. Афанасьєв, Н. Кульман, 

В. Фармаковський). Останній підхід до зазначеного питання тривалий час 

переважав. Головним аргументом заперечення використання коректурних вправ 

було твердження про шкідливий вплив сприйняття неправильних письмових зразків, 

які можуть зафіксуватися в пам’яті як правильні. Однак згодом психологами та 
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методистами експериментально було доведено, що коректурні вправи мають 

позитивний вплив на формування навичок та вмінь, а процес запам’ятовування не є 

безпосереднім відображенням – для запам’ятовування об’єкта необхідна активна 

взаємодія з ним [103].  

Вправи на редагування. Редагування – процес роботи над авторським 

оригіналом, спрямований на удосконалення його змісту й форми. Виділяють 

наукове, літературне, технічне й художнє редагування. У нашому дисертаційному 

дослідженні під поняттям редагування будемо розуміти процес літературного 

редагування, тобто аналіз, оцінку й удосконалення твору в формальному, 

композиційному та стильовому аспектах [77]. Редагування перекладу, услід за 

Б. Моссоп, визначаємо як «функцію професійних перекладачів, що полягає у 

виявленні неприйнятних елементів тексту перекладу і внесення відповідних 

виправлень і покращень» [261]. 

Авторська методика навчання стратегій письмового перекладу офіційно-

ділових листів призначена для навчання студентів магістратури спеціальності 

«Переклад», а тому на перший план потрапляє саме комунікативно-прагматичний 

аспект перекладацької діяльності. У студентів на цей період навчання уже мають 

бути сформовані відносно стійкі орфографічні навички писемного мовлення, крім 

того, орфографія не є предметом навчання в курсі дисциплін з перекладознавства на 

1-ому та 2-ому курсах магістратури. Тож у навчанні перекладу використовуємо 

лише вправи на редагування. Редагування спрямоване на подолання насамперед 

комунікативних помилок. 

Комунікативною помилкою в офіційно-діловій письмовій комунікації 

розуміємо ту помилку, котра порушує правила комунікативного обміну й певною 

мірою впливає на ефективність письмової комунікації в межах умов комунікативної 

ситуації. Комунікативні помилки, або комунікативно-неадекватні висловлення, є 

комплексними помилками, під час виправлення яких активізуються засвоєні раніше 

мовні знання, що перетворює виправлення в редагування – творчий процес, 

заснований на сукупності навичок та вмінь офіційно-ділової писемної комунікації 

[102]. 

Вправи на редагування сприяють розвиткові критичного ставлення студентів 

до свого та до чужого іншомовного писемного мовлення, сприяє активізації уваги 
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студентів на найбільш складних аспектах перекладу [63; 67; 102; 129; 206; 212]; 

розвиткові самоконтролю [190], розвиткові загальної мовленнєвої культури [73].  

Зважаючи на те, що процес перекладу зводиться до трьох основних етапів: 

1) підготовка перекладу, або предперекладацький аналіз; 2) безпосередньо переклад 

тексту; 3) аналіз перекладу (контроль, оцінка, коректура, редагування) [127; 128], 

процес редагування в процесі професійного перекладу є природним й обов’язковим 

явищем. Окрім того, у перекладацькій діяльності нині є тисячі перекладачів, які 

користуються машинними перекладачами, що стає хорошим помічником у 

діяльності чи не кожного перекладача, який володіє комп’ютером та Інтернетом. 

Ні в кого не викликає заперечень, що при всіх своїх перевагах машинний 

переклад на сучасному етапі розвитку цієї галузі допускає змістові, стилістичні, 

граматичні, лексичні, лінгвосоціокультурні, комунікативно-прагматичні, структурні 

та ін. помилки. Будь-який машинний переклад потребує виправлень майстра-

перекладача, який стикається з перекладацькими помилками в реальному житті. 

Саме тому використання вправ на редагування в практиці підготовки перекладачів є 

актуальним і важливим. Редагування «є інструментом контролю якості перекладу» 

[127; 128]. 

Ми поділяємо думку О. Максютіної, що  редагування перекладу може 

виникати на будь-якому етапі перекладу, тому йому варто приділяти стільки ж 

уваги, скільки й самому процесу перекладу тексту; фаза редагування безпосередньо 

включена в процес перекладу як самостійна одиниця; редагування – частина 

процесу підготовки перекладу, обов’язковий етап виконання замовлення на 

переклад, елемент контролю якості перекладу, якому необхідно навчати у ВНЗ [127; 

128]. 

Спираючись на функції редагування перекладів, виділені О. Максютіною 

(редагування покращує якість перекладу; служить інструментом контролю якості; 

представляє спосіб тренування професійних навичок як для перекладача, так і для 

редактора) [127; 128], на спрямованість цього процесу на комунікативно-

прагматичний аспект, визначимо цілі застосування вправ на редагування в процесі 

навчання перекладу: 

- удосконалення перекладацьких знань, навичок та вмінь;  
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- удосконалення вмінь застосовувати локальні та глобальні стратегії 

перекладу; 

- удосконалення лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних знань та 

навичок; 

- формування вмінь приводити у відповідність комунікативну ціль, мовленнєві 

стратегії та мовні тактики, жанрово-структурні та стилістичні особливості, 

цілісність змісту, когерентність та когезію тексту, відповідність узусу, 

екстралінгвальні характеристики; 

- формування умінь помічати та виправляти комунікативно-прагматичні, 

жанрово-структурні та лінгвостилістичні помилки в перекладі; 

- формування критичного підходу до аналізу власних та машинних перекладів; 

- формування пильності в студентів; 

- формування самоконтролю; 

- формування довільної уваги та зорової пам’яті студентів; 

- формування мотивації, інтересу до перекладацької діяльності. 

Перш ніж визначити типи вправ на редагування для формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, необхідно визначити типи помилок у перекладі. 

Ґрунтуючись на причинах перекладацьких помилок, виділених 

М. Гарбовським: 1) недостатнє володіння мовою оригіналу; 2) недостатній 

когнітивний досвід, тобто нестача знань про описувані у вихідному тексті події, 

явища, предмети; 3) неуважне ставлення до системи смислів, укладеної в тексті, 

тобто нерозуміння того, що автор говорить про предмет; 4) невміння розрізняти 

особливості індивідуального стилю автора вихідного тексту [46, с. 514], а також на 

типах перекладацьких помилок, які призводять до порушень адекватності в 

прагматичному аспекті в текстах перекладу та оригіналу (мовні помилки; помилки 

дезінформуючого впливу; помилки відносно етапів перекладу, на яких вони 

виникають, помилки прагматичного характеру; помилки логічного характеру; 

помилки (відхилення) за принципом умотивованості / неумотивованості) [200], 

виділяємо такі типові помилки (в контексті СКПП). 

Аналітико-інтерпретаційні помилки. До аналітико-інтерпретаційних 

помилок відносимо неправильне розуміння та інтерпретацію змістової та смислової 

інформації. У тексті перекладу визначаємо мовні, мовленнєві та змістові помилки. 
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Мовні помилки [200; 275] – порушення граматичних та лексичних узусних 

норм ділового стилю (вживання граматичних конструкцій та лексичних одиниць, які 

не відповідають нормам офіційно-ділового стилю, піджанрам ділового листа). 

Змістові помилки [115; 169; 200] – порушення змістової адекватності 

(викривлення інформації, неточності, незрозумілості, порушення сполучуваності 

слів, предметної та поняттєвої логічності викладу інформації). Змістові помилки 

зумовлюються неправильною інтерпретацією вихідного тексту, недостатнім 

володінням мовленнєвим ресурсом іноземної мови. 

Комунікативно-прагматичні помилки – порушення функціональної 

домінанти, суб’єктивної модальності, комунікативних стратегій, комунікативних 

цілей, лінгвосоціокультурних, жанрово-структурних характеристик тексту 

(прагматичні помилки (неправильно відтворено в перекладі ідею автора, 

комунікативні стратегії, архітектоніку тексту ділового листа). 

Окрім мовних, комунікативно-прагматичних та змістових помилок, вважаємо 

за доцільне в межах предмету нашого дослідження виділити перекладацько-

стратегічні помилки. 

Перекладацько-стратегічними помилками вважаємо неправильне 

використання перекладацьких прийомів, неправильний вибір локальних та 

глобальних стратегій перекладу, помилки в плануванні процесу та прогнозуванні 

результату перекладу. Перекладацько-стратегічні помилки відображаються, 

насамперед, у результаті роботи перекладача – тексті перекладу, і співвідносяться з 

комунікативно-прагматичними: невідповідність тексту перекладу функціональній 

домінанті, прагматичним, жанрово (піджанрово)-структурним та 

лінгвостилістичним характеристикам тексту оригіналу. 

Отже, вправи на редагування в навчанні перекладу мають доволі широку 

перспективу застосування: 

- пошук мовних, структурно-жанрових, (лінгво)соціокультурних та 

комунікативно-прагматичних невідповідностей (або помилок) у тексті перекладу 

відносно тексту оригіналу; 

- виявлення неправильних (неадекватних) стратегій перекладу як на мікро-, 

так і на макрорівнях; 
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- редагування перекладацьких прийомів, необхідних для точної передачі 

комунікативно-прагматичних характеристик тексту, жанрово-структурних та 

лінгвостилістичних особливостей тексту. 

- редагування мовних засобів, необхідних для точної передачі комунікативно-

прагматичних характеристик тексту, жанрово-структурних та лінгвостилістичних 

особливостей тексту; 

- внесення корективів у текст перекладу. 

Отже, спираючись на основні типи перекладацьких помилок (в аспекті 

стратегічної компетентності) та стратегії перевірки тексту під час перекладу 

(повторне прочитання тексту, зіставлення тексту оригіналу й тексту перекладу на 

ідіоматичність, перевірка й виправлення вибраних лексичних та граматичних 

структур, зміна порядку слів, перегляд синтаксису, поліпшення загальної структури 

тексту [127; 128], спробуємо класифікувати вправи на редагування.  

1. Рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи – це вправи на: 

1) встановлення ступеня відповідності комунікативно-прагматичним 

характеристикам тексту перекладу відносно тексту оригіналу (адекватності 

функціональної домінанти, комунікативних цілей та стратегій, суб’єктивної 

модальності, повноти передачі головної думки, відповідності узусним нормативам 

використання мовних засобів); 2) встановлення відповідності лінгвостилістичних та 

жанрово-структурних характеристик тексту перекладу до тексту оригіналу: 

а) відповідність мовленнєвих засобів узусним нормативам ділового стилю; 

б) забезпечення когезії та когерентності; в) відповідність мовленнєвих засобів 

піджанру ділового листа, його комунікативним цілям та стратегіям. 

2. Двомовні лексико-стилістичні та граматико-стилістичні вправи 

спрямовані на формування лексичних та граматичних навичок перекладу: 

редагування окремих речень (лексичного або граматичного аспекту) залежно від 

стилю мовлення та піджанрової приналежності тексту. 

3. Двомовні лексико-прагматичні вправи: редагування окремих речень 

(абзаців) (лексичного аспекту) залежно від: а) суб’єктивної модальності 

висловлення; б) комунікативних стратегій; в) комунікативних цілей; г) різних типів 

інформації.  
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4. Двомовні лінгвосоціокультурні вправи на редагування 

лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів. 

5. Перекладацько-стратегічні вправи на редагування локальних 

перекладацьких стратегій (на рівні фрагментів тексту, наприклад, абзацу), 

необхідних для передачі: а) комунікативно-прагматичних характеристик тексту 

оригіналу в перекладі; б) жанрово-структурних та лінгвостилістичних особливостей 

тексту оригіналу в перекладі. 

6. Двомовні вправи на редагування цілісних текстів (редагування 

глобальної та локальних перекладацьких стратегій, спрямованих на подолання 

жанрово-структурних, лінгвостилістичних та комунікативно-прагматичних помилок 

і неточностей у тексті перекладу відносно тексту оригіналу; внесення редакторських 

правок у текст перекладу). 

Отже, на основі типології помилок, релевантних СКОПП(АМ) (аналітико-

інтерпретаційних, мовних, змістових, комунікативно-прагматичних та 

перекладацько-стратегічних), визначено такі типи вправ на редагування (для 

формування в майбутніх філологів СКПП(АМ)): рецептивно-аналітичні мовленнєві, 

двомовні лексико-стилістичні та граматико-стилістичні, двомовні лексико-

прагматичні, двомовні лінгвосоціокультурні, перекладацько-стратегічні, двомовні 

вправи на редагування цілісних текстів. 

 

2.3. Етапи та підсистема вправ для формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі 

англійською мовою у сфері ділового листування  

 

У методиці навчання перекладу питання етапності у формуванні 

перекладацької компетентності неодноразово розглядалася в працях науковців. 

С. Королькова визначає текстологічну модель навчання письмового перекладу 

студентів мовних ВНЗ у три етапи. Перший етап орієнтований на поповнення 

когнітивного багажу майбутнього перекладача. Другий етап передбачає розвиток 

операціональної компетентності (умінь бачити стандартні й нестандартні 

перекладацькі проблеми, застосовувати в процесі перекладу перекладацькі прийоми, 

орієнтуючись на тип тексту, а також умінь редагувати свої та чужі переклади). На 
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третьому етапі здійснюється консолідація знань, умінь і навичок, отриманих на 

попередніх етапах, що передбачає побудову в когнітивній системі студента 

вторинних когнітивних конструкцій, які співвідносяться зі знаннями про світ 

представника іншої соціокультурної спільності [105]. 

Д. Алфьорова визначила чотири послідовні етапи навчання перекладу, які 

співвідносяться  з основними етапами перекладацької діяльності: 1 етап – підготовка 

до перекладу іншомовного тексту; 2 етап – розуміння та інтерпретація іншомовного 

тексту; 3 етап – породження тексту перекладу; 4 етап – перевірка виконаного 

перекладу іншомовного тексту [8]. 

Ю. Іванова виділяє два етапи навчання перекладу: доперекладацький і власне 

перекладацький [76]. О. Ніколаєва та М. Воробйова доводять ефективність навчання 

перекладу в три етапи: 1) до перекладацький; 2) етап власне перекладу; 

3) післяперекладацький етап [36; 155]. 

На доперекладацькому етапі студенти здійснюють перекладацький аналіз 

тексту, аналізують особливості інформації, характерні риси типу тексту, 

термінологію, спеціальну лексику, граматику тощо.  

На етапі власне перекладу студенти перекладають тексти, вирішують локальні 

проблеми перекладу, здійснюють перекладацькі трансформації як лексичні, так і 

граматичні, приймають перекладацькі рішення. 

На післяперекладацькому етапі студенти оцінюють результат своєї діяльності, 

порівнюють, чи однакові комунікативна й прагматична функції вихідного тексту й 

тексту оригіналу, чи адекватно підібрані еквіваленти термінів у мові перекладу, а 

головне – чи збігається реакція читача на текст-оригінал з реакцією читача на текст-

переклад [36; 154]. 

О. Александрова називає три етапи  формування готовності майбутніх 

перекладачів до професійної діяльності: 1) дотекстовий етап (активізація знань 

рідною та іноземною мовами); 2) текстовий етап; 3) післятекстовий етап [3]. 

Формування іншомовних комунікативних стратегій Д. Терещук вбачає в три 

етапи: тактичний, тактично-стратегічний, стратегічно-симуляційний. На тактичному 

етапі відбувається активізація фонетичних та лексико-граматичних навичок для 

реалізації тактичних прийомів. На тактично-стратегічному етапі активізуються 

мовленнєві вміння в монолозі, діалозі, полілозі для ефективної реалізації 
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комунікативних інтенцій. На стратегічно-симуляційному етапі забезпечується вільне 

володіння іншомовними комунікативними стратегіями та ефективність проведення 

власної мовленнєвої поведінки в комунікативному процесі [199].  

Отже, в останні десятиліття в методиці навчання перекладу (власне, як і в 

методиці навчання видів мовленнєвої діяльності) склалася тенденція навчати 

поетапно: формування необхідних знань → формування мовленнєвих навичок та 

навичок перекладу (вправи на рівні окремих слів, словосполучень, речень) → 

формування мовленнєвих умінь та умінь перекладу (вправи на рівні текстів). Цю 

етапність покладено в основу авторської методики навчання перекладу. 

Для того, щоб визначити етапи формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, 

необхідно визначитися з етапами самого процесу перекладу. 

А. Зайченко виокремлює три етапи процесу перекладу: етап сприйняття 

тексту, етап осмислення і прийняття перекладацького рішення, етап породження 

висловлення. Для забезпечення успішності протікання процесу перекладу в 

перекладача мають бути сформовані певні уміння: для першого етапу – читання (або 

аудіювання); для другого – використання еквівалентів, встановлення варіантних і 

контекстуальних відповідників; для третього – говоріння й письма [72]. 

В. Алексєєва визначає чотири етапи: орієнтування; сприйняття й розуміння; 

інтерпретації; реалізації. На етапі орієнтування перекладач повинен: визначити / 

спрогнозувати національно-культурну специфіку перекладацької ситуації й тексту 

іноземною мовою, труднощі, що перешкоджають перекладу ділових листів; 

актуалізувати знання про загальні особливості офіційно-ділового стилю; виявити / 

спрогнозувати особливості плану змісту й вираження ділового листа іноземною 

мовою. На етапі сприйняття й розуміння ділового листа перекладач повинен: 

подолати труднощі, пов’язані з сприйняттям тексту; визначити особливості 

графічної, композиційної та мовної організації ділового листа іноземною мовою. 

Етап інтерпретації передбачає інтерпретацію національно-культурних складових 

смислу; визначення особливостей смислового сприйняття іншокультурного тексту з 

поправкою на тезаурус відправника тексту; встановлення специфіки ділового листа, 

обумовленої стилістичною приналежністю тексту. Етап реалізації висловлення 

мовою перекладу ставить перед перекладачем такі завдання: оформити висловлення 
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відповідно до мовної норми, а також стилістичної й соціальної норм; подолати 

виникнення буквалізмів, як мовного, так і культурологічного плану [4]. 

Отже, врахувавши етапи навчання перекладу, які напрацьовані в працях 

сучасних науковців, етапи здійснення перекладацької діяльності, зміст і структуру 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, в основу авторської методики формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ покладено таку етапність. 

І етап – доперекладацький. Метою цього етапу є набуття теоретичних знань, 

які складають перекладацьку компетентність у цілому та стратегічну компетентність 

зокрема.  

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний. Метою цього етапу є 

формування інтерпретаційних умінь (на матеріалі тексту оригіналу) – визначати 

зміст, смисл, авторські інтенції; комунікативні цілі та комунікативні стратегії, а 

також вербальні засоби їх досягнення; умінь визначати локальні та глобальну 

стратегії перекладу. 

На другому етапі передбачається: а) читання, інтерпретація та аналіз текстів 

мовою оригіналу – визначення комунікативної цілі та засобів її досягнення (в 

українській мові); б) читання, переклад, інтерпретація та аналіз текстів іноземною 

мовою на предмет визначення комунікативної цілі та засобів її досягнення (в 

англійській мові); в) читання та аналіз (порівняння) тексту оригіналу та тексту 

перекладу на предмет використання перекладачем локальних та глобальної 

стратегій перекладу, ефективності їх використання. 

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. Метою цього етапу є формування 

навичок перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві різним 

піджанрам ділових листів та які виражають комунікативні цілі, суб’єктивну 

модальність текстів; формування навичок використання локальних стратегій. 

 ІV етап – текстовий перекладацький, метою якого є формування умінь 

перекладу цілісних текстів зі збереженням їхніх комунікативних цілей, суб’єктивної 

модальності; умінь використовувати локальні та глобальну стратегії під час 

перекладу цілісних текстів. Цей етап охоплює підетапи планування перекладу, 

власне переклад, контроль / редагування. На підетапі планування формуємо уміння 

планувати глобальну та локальні стратегії перекладу, мовні засоби доягнення 

адекватності; на підетапі власне перекладу формуються та розвиваються уміння 
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реалізації стратегій перекладу; на підетапі контролю / редагування відбувається 

формування умінь контролю правильності використання стратегій перекладу, умінь 

редагувати змістові, стилістичні, прагматичні помилки, помилки, пов’язані з 

неправильним використанням стратегій перекладу. 

Методична організація навчального матеріалу передбачає спеціально 

розроблену ієрархічно побудовану підсистему вправ з поступовим подоланням 

мовних, мовленнєвих, психологічних труднощів і спрямовану на поетапне 

формування певних навичок та вмінь [47, c. 15-17]. 

Аналіз теоретичних праць, присвячених розробленню вправ [79; 134; 135; 158; 

164; 195; 248], дав можливість визначити вправи, необхідні для формування СК під 

час перекладу ділової кореспонденції.  

За спрямованістю вправи на прийом або видачу інформації: рецептивні, 

репродуктивні, продуктивні. За допомогою рецептивних вправ формуються уміння 

читання та інтерпретації змісту й смислу інформації, визначення комунікативної цілі 

листа, мовленнєвих стратегій та тактик її досягнення; продуктивні вправи формують 

уміння писемного створення тексту ділового листа, репродуктивні вправи 

спрямовані на формування лексико-стилістичних та граматико-стилістичних 

навичок.  

За комунікативністю вправи, спрямовані на формування СКОПП є мовними 

та комунікативними. Мовні вправи спрямовані на формування лексико-

стилістичних та граматико-стилістичних навичок перекладу окремих речень, фраз, 

які вживаються в діловому листуванні. Комунікативні вправи спрямовані на 

переклад цілісних текстів.  

За участю рідної мови вправи поділяються на: одномовні та двомовні. 

Залежно від виду мовленнєвої діяльності розрізняють: вправи на читання, 

вправи на письмо, вправи на переклад.  

За призначенням: аспектні й комплексні. За допомогою аспектних вправ 

формуємо навички перекладу окремих фраз, речень, які зустрічаються в діловому 

листуванні. Комплексні вправи передбачають переклад цілісних текстів. 

За способом і місцем виконання виділяють: письмові; аудиторні та домашні; 

індивідуальні й парні. 



92 

За функцією в навчальному процесі вправи бувають: тренувальні та 

контрольні. 

За формуванням лінгвосоціокультурної компетентності вправи поділяють на: 

інформаційні (знайомство студентів зі структурними та мовностилістичними 

особливостями текстів ділового листування в українській та англійській мовах), 

орієнтувальні (формування навичок швидкого розпізнавання та перекладу 

(лінгво)соціокультурної інформації), виконавчі (інтегрування 

лінгвосоціокультурних навичок в уміння читання, писемного мовлення та 

перекладу: відтворення цілісного тексту ділового листа, вплетеного в культуру) 

[179]. 

На рисунку 2.1 подано підсистему вправ для навчання стратегій письмового 

перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську. 
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1 група. 

Аналітико-

інтерпретаційні 

вправи. 
 

 Підгрупа 1.1. вправи на читання й визначення 

комунікативно-прагматичних характеристик тексту.  
 

Підгрупа 1.2. Вправи на читання й аналіз  

лінгвостилістичних  та  структурно-семантичних характеристик 

тексту. 
  

 

 
    
    
 

2 група 
Аналітичні 

вправи на 

редагування. 

 

 Підгрупа 2.1. Вправи на встановлення відповідності 

комунікативно-прагматичним характеристикам тексту перекладу 

відносно тексту оригіналу (адекватності функціональної 

домінанти, комунікативних цілей, комунікативних стратегій, 

суб’єктивної модальності тощо), на визначення локальних та 

глобальних стратегій перекладу. 
   

 

 Підгрупа 2.2. Вправи на встановлення відповідності 

лінгвостилістичних та жанрово-структурних характеристик тексту 

перекладу до тексту оригіналу та ефективності використаних 

локальних та глобальної стратегій під час перекладу.  
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  Підгрупа 1.1. Вправи на переклад окремих фраз із 

дотриманням стилю мовлення (на використання локальних 

стратегій перекладу). 
    
 

1 група. 

Лексико-

граматичні 

перекладацькі 

вправи. 

 

 Підгрупа 1.2. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням піджанрової приналежності тексту (на використання 

локальних стратегій перекладу). 
   
 

 Підгрупа 1.3. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням суб’єктивної модальності висловлення (на 

використання локальних стратегій перекладу). 
   
 

 Підгрупа 1.4. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням комунікативних стратегій, комунікативних цілей, 

різних типів інформації (на використання локальних стратегій 

перекладу). 
    
 

  Підгрупа 1.5. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів 

(на використання локальних стратегій перекладу). 
    
 

2 група. 

Прагматичні 

вправи на 

редагування. 

 Підгрупа 2.1. Вправи на редагування речень з урахуванням 

кількох комунікативно-прагматичних характеристик 

(інтегрованого характеру) (на редагування локальних стратегій 

перекладу). 
   
 

 Підгрупа 2.2.  Вправи на редагування речень з урахуванням 

однієї комунікативно-прагматичної характеристики) 

(диференційованого характеру) (на редагування локальних 

стратегій перекладу). 

 

Рис. 2.1. Підсистема вправ для навчання стратегій письмового перекладу 
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 1 група. 

Перекладацько-

стратегічні вправи 

на планування 

локальних 

стратегій. 

 Підгрупа 1.1. Вправи на планування перекладацьких 

стратегій для досягнення комунікативно-прагматичної 

адекватності, жанрово-структурної та змістової відповідності. 
  

  

   

  Підгрупа 1.2. Вправи на планування перекладацьких 

стратегій для подолання труднощів перекладу. 

    

 

2 група. 

Перекладацько-

стратегічні вправи 

на планування 

мовних засобів. 
 

 Підгрупа 2.1. Вправи, спрямовані на формування умінь 

планування мовних засобів, необхідних для досягнення 

комунікативно-прагматичної адекватності; планування 

мовних засобів, необхідних для жанрово-структурної та 

змістової відповідності. 

  

  

   

  Підгрупа 2.2. Вправи, спрямовані на формування умінь 

планування мовних засобів, необхідних для подолання 

труднощів перекладу. 

    

 

3 група. 

Перекладацько-

стратегічні вправи 

на редагування. 

 Підгрупа 3.1. Вправи на редагування перекладацьких 

стратегій, необхідних для точної передачі комунікативно-

прагматичних характеристик тексту. 

   

  Підгрупа 3.2. Вправи на редагування перекладацьких 

стратегій, необхідних для точної передачі жанрово-

структурних та лінгвостилістичних особливостей тексту. 

    

 4 група.  

Власне перекладацькі вправи. 

(вправи на переклад цілісних текстів, на 

використання локальних і глобальних 

стратегій перекладу). 

 

    

 

5 група.  

Вправи на 

редагування 

текстів перекладу. 

 Підгрупа 5.1. Вправи на аналіз та редагування текстів 

перекладу, здійснених у машинний спосіб; на аналіз та 

редагування стратегій перекладу. 

   

  Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текстів 

перекладу, виконаних на попередньому етапі; на аналіз та 

редагування стратегій перекладу. 

 

Рис. 2.1 Підсистема вправ для навчання стратегій письмового перекладу 

(продовження) 
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Для формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ нами обрано, 

зокрема, такі піджанрові різновиди ділового листа: лист-пропозиція,                    

лист-рекламація, лист-прохання, лист-звернення та лист-відповідь на рекламацію. 

Вибір текстів саме цих піджанрів згідно з принципами добору текстів 

(підрозділ 2.1)зумовлений такими чинниками: 1) означені піджанри ділових листів 

мають різні комунікативні цілі, суб’єктивну модальність та стратегії їх досягнення, 

різні типи інформації; 2) різні мовні засоби (лексичні, фразеологічні одиниці, мовні 

кліше), які необхідно вживати в діловому листуванні, які відображають різні 

відтінки модальності (наприклад,  рекламація з модальністю лояльності / 

розчарування, занепокоєння / звинувачення, погрози); 3) охоплюють різні, але 

типові сфери ділового листування; 4) містять структурні та лінгвістичні особливості 

міжкультурної комунікації. 

Доперекладацький етап формування стратегічної компетентності в 

письмовому перекладі англійською мовою. І етап – доперекладацький. Формування 

в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ розпочинається з опанування 

студентами таких знань (викладач застосовує метод пояснення):  

1) про поняття функціональних домінант та субдомінант текстів та їх 

співвіднесення з різними жанрами; поняття комунікативної мети тексту 

(комунікативна інтенція, комунікативний намір); поняття комунікативної стратегії 

та тактики; 

2) про поняття перекладацької стратегії; про сутність і типи локальних та 

глобальних стратегій; уявлень про перекладацьку стратегію як комплекс її 

цільового, планового, процесуального, операційного та результативного 

компонентів; 

3) про алгоритмізацію та реалізацію дій, які складають перекладацьку 

стратегію; 

4) про жанрову диференціацію текстів; про структурні та стилістичні 

особливості текстів різних жанрів та піджанрів у мові перекладу та мові оригіналу;  

5) про піджанровий поділ ділових листів, про жанрово-композиційні та лінгво-

стилістичні особливості ділових листів: термінологічна та спеціальна лексика, 

абревіатури, канцеляризми, кліше, ідіоми, звороти; граматичні конструкції: 
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особлива сполучуваність слів, темо-рематична організація висловлень, способи 

вираження предикативності, суб’єктивної та об’єктивної модальності;  

6) про жанрово-композиційні та лінгво-стилістичні особливості листа-

пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа-відповіді на 

рекламацію: викладач акцентує увагу студентів на тому, які комунікативні цілі та 

стратегії мають означені піджанри ділового листа, які мовні засоби 

використовуються для їх досягнення; 

7) про стратегії перекладу листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, 

листа-звернення та листа-відповіді на рекламацію; 

8) про комунікативні цілі, які реалізуються в текстах листа-пропозиції, листа-

рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа відповіді на рекламацію, а 

також мовні засоби їх досягнення; 

9) про відповідності лексичних та граматичних одиниць, мовних кліше в 

українських та англійських варіантах листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-

прохання, листа-звернення та листа відповіді на рекламацію; 

10) про лексичні, граматичні, лексико-граматичні способи трансформації, 

фразеологічні способи трансформації в текстах листа-пропозиції, листа-рекламації, 

листа-прохання, листа-звернення та листа відповіді на рекламацію; 

11) про етикетні норми ділового листування. 

Текстовий аналітико-інтерпретаційний етап формування стратегічної 

компетентності в письмовому перекладі англійською мовою. ІІ етап – текстовий 

аналітико-інтерпретаційний. На цьому етапі відбувається: 1) аналіз текстів ділового 

листа англійською мовою (листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, 

листа-звернення та листа-відповіді на рекламацію) для формування умінь визначення 

їхньої комунікативної домінанти, комунікативної цілі, комунікативних стратегій, 

мовних засобів, які використовуються для досягнення комунікативної цілі 

(визначення лексичних, граматичних засобів, кліше), жанрово-композиційних 

особливостей, лінгвосоціокультурних характеристик; 2) аналіз текстів названих 

піджанрів, написаних українською мовою, для формування аналогічних умінь; 

3) порівняння мовних засобів, які слугують для досягнення комунікативних цілей та 

комунікативних стратегій у ділових листах означених піджанрів з метою 

формування знань мовних еквівалентів, які використовуються в текстах ділових 
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листів для реалізації їхньої комунікативної функції, об’єктивної та суб’єктивної 

модальності, жанрово-композиційних та стилістичних характеристик [263]. 

Домінуючу функцію для досягнення поставлених вище цілей відводимо 

вправам й орієнтуємося на такі вимоги до них: 1) свідоме ставлення до виконання 

вправ: студенти повинні знати й розуміти, на засвоєння якого саме навчального 

матеріалу та досягнення яких саме цілей спрямована кожна вправа (або завдання); 

яким чином має виконуватися вправа (за потреби – зразок виконання); 

2) дидактична послідовність: вправи (завдання) для засвоєння знань, які спрямовані 

на запам’ятовування навчального матеріалу; після них – вправи на формування 

умінь, а також вправи творчого характеру; 3) поступовий перехід від формування 

навичок до формування умінь утворює певну систему елементарних операцій [177]. 

У методиці навчання перекладу є значні напрацювання з питань формування 

аналітико-інтерпретаційних умінь, які послужили опорою для нашого дослідження. 

Так, С. Максимов запропонував піддавати аналізу комунікативно-прагматичні, 

структурно-семантичні та лінгвостилістичні характеристики тексту [125]. 

Т. Пасічник виробила таку послідовність аналізу тексту оригіналу 

комерційного листа: 1) аналіз структурних і позамовних характеристик тексту, 

аналіз засобів забезпечення когезії та когерентності; 2) аналіз лінгвостилістичних 

характеристик тексту оригіналу; 3) аналіз комунікативно-прагматичних 

характеристик тексту оригіналу: визначення комунікативних намірів відправника, 

окреслення головної думки у повідомленні, знаходження смислових блоків. 

Дослідниця виділила три групи вправ для навчання майбутніх філологів-

перекладачів аналізувати тексти оригіналів: 1) для формування вмінь аналізувати 

структурні і позамовні характеристики; 2) для формування вмінь аналізувати 

лінгвостилістичні характеристики; 3) для формування вмінь аналізувати зміст тексту 

оригіналу [162, с. 47-49]. 

У розробленні вправ для формування перекладацьких стратегій будемо 

спиратися на класифікацію перекладацьких вправ, представлену в працях 

вітчизняних та зарубіжних учених: а) підготовчі та власне перекладацькі вправи; 

б) тренувальні й спеціальні вправи; в) вправи на формування навичок і вмінь 

перекладу окремих лексичних одиниць, граматичних і синтаксичних конструкцій, 

стилістичних засобів в ізольованих реченнях і в контексті; г) вправи на формування 
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перекладацьких навичок і вмінь у різних видах усного / письмового перекладу; 

д) вправи на формування умінь предперекладацького аналізу тексту; е) вправи на 

оволодіння перекладацькими прийомами та трансформаціями [36; 162]. 

В якості доперекладацьких вправ, услід за М. Воробйовою, використовуємо: 

вправи, спрямовані на розвиток умінь імовірнісного прогнозування; вправи на 

визначення жанру та стилю тексту; вправи на пошук / отримання з допомогою 

додаткових джерел інформації, необхідної для перекладу; вправи на добір мовних 

явищ, які становлять труднощі для перекладу; вправи на виділення в тексті 

лінгвосоціокультурної інформації; вправи на експлікацію лінгвосоціокультурної 

інформації через складання коментаря до тексту перекладу; вправи на обговорення й 

презентацію виявлених мовних труднощів у тексті для перекладу; вправи на 

порівняння, оцінку й коментування; вправи на інтерпретацію ситуативного 

контексту  [36]. 

До власне перекладацьких вправ відносимо: вправи на добір прийомів 

перекладу та переклад текстового матеріалу, що містить складні мовні явища; 

вправи на обговорення варіантів перекладу; вправи на написання / складання тексту 

перекладу; вправи на стилістичний аналіз мовних засобів, представлених у 

вихідному тексті; вправи на інтерпретацію змісту тексту й на організацію 

висловлювань на тему та ідею тексту [36]. 

У якості післяперекладацьких вправ використовуємо: вправи на виправлення 

лексико-граматичних помилок; вправи на виправлення стилістичних помилок; 

вправи на обговорення й коментування допущених помилок; вправи на обговорення 

проблем і труднощів, що виникли в процесі перекладу; вправи на оцінювання 

власного перекладу, перекладу, виконаного одногрупниками [36]. 

Текстовий аналітико-інтерпретаційний етап розпочинаємо, як зазначає 

Т. Пасічник, з виконання мовленнєвих рецептивних аналітичних вправ на а) читання 

й визначення комунікативно-прагматичних характеристик тексту (формування 

вмінь визначати дейктичні параметри тексту, встановлювати комунікативну 

інтенцію тексту, виділяти головну думку в повідомленні); б) читання й аналіз  

лінгвостилістичних та структурно-семантичних характеристик тексту (формування 

вмінь визначати функціонально-смисловий вид тексту, його стильові особливості, 

засоби забезпечення когезії та когерентності, знаходити смислові блоки тексту); 

в) читання й аналіз у тексті перекладацьких труднощів. 
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Окрім означених різновидів вправ, у контексті формування СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ необхідно застосувати мовленнєві рецептивні аналітичні вправи на 

читання й аналіз комунікативних стратегій та мовних засобів їх реалізації. Такі 

вправи доцільно поєднувати з вправими на встановлення комунікативних інтенцій.  

На текстовому аналітико-інтерпретаційному етапі використовуємо дві 

групи вправ.  

1 група. Мовленнєві рецептивні аналітичні вправи. Підгрупа 1.1. Вправи на 

читання й визначення комунікативно-прагматичних характеристик тексту. Підгрупа 

1.2. Вправи на читання й аналіз лінгвостилістичних та структурно-семантичних 

характеристик тексту.  

2 група. Вправи на редагування (рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи). 

Підгрупа 2.1. Вправи на встановлення відповідності комунікативно-прагматичним 

характеристикам тексту перекладу відносно тексту оригіналу (адекватності 

функціональної домінанти, комунікативних цілей, комунікативних стратегій, 

суб’єктивної модальності тощо), на визначення локальних та глобальних стратегій 

перекладу. Підгрупа 2.2. Вправи на встановлення відповідності лінгвостилістичних 

та жанрово-структурних характеристик тексту перекладу до тексту оригіналу та 

ефективності використаних локальних і глобальної стратегій під час перекладу. 

Наведемо приклади вправ текстового аналітико-інтерпретаційного етапу. 

Група 1. Підгрупа 1.1. 

Вправа 1. Мета вправи: формування умінь читання, інтерпретаційно-

аналітичних умінь: визначати комунікативні цілі, комунікативні стратегії листа, 

мовні засоби їх реалізації. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the text of the business letter. 

1. Define the communicative aims of this letter (informing about certain working 

conditions, offering a position of vice-president, encouraging the adressee to make a 

dicision in company’s favour). 

2. Define the communicative strategies of the letter (informative (the main one), 

regulatory motivational (request), cooperative). 

3. Define language resources the sender used to apply mentioned strategies. 
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(The company is pleased to offer; we need your service; inasmuch we believe you 

will make a considerable contribution in our success…; we offer a complex advantage..; 

we are looking forward for you to join us; please, confirm the agreement: sing and return 

one copy of this letter; etc.). 

VLSI LIBRARIES INCORPORATED LOGO 

VLSI Libraries Incorporated 

2077 Gateway Place 

San Jose, CA  95110-1016 

Phone:  408.453.1000 

Fax: 408.453.3500 

Aug. 29, 1996 

Jeffrey Lewis 

Dear Jeff, 

VLSI Libraries is pleased to offer you the position of Vice President of Marketing 

at VLSI Libraries reporting directly to me.  We are in need of your services immediately, 

and we would like you to start no later than Sept.9, 1996.  

Your starting semi-monthly salary will be $5,833.33 paid on the fifteenth and the 

last working day of the month.  Additionally, you will be eligible to receive an annual 

performance bonus of $20,000 against mutually agreed goals. Our Profit Sharing Plan 

should give you at least another $15,000 per year. 

Since we believe you will be making a significant contribution to the success of 

VLSI Libraries, we are offering you an option of 253,705 (3% of issued and granted 

shares) shares of VLSI Libraries' common stock.  The exercise price of your option will 

be fair market value as determined by the board of directors on the date the option is 

granted.  Your option will be granted by the board at its first meeting following your date 

of employment.  This stock vests ratably over a four year period from your date of hire, 

however you must work for the company for one year before any stock vests to you. 

We offer a comprehensive benefit program and you will be eligible to participate in 

most of it on your date of hire. These benefits are summarized on the attached Benefits at 

a Glance form, and will be explained to you in detail once you are on board. We are 

looking forward to having you join us. 

Best regards, 

Mark Templeton, 

President 
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Please acknowledge your acceptance by signing and returning one copy of this 

letter. 

Jeffrey Lewis                                                                         9/4/96 

Accepted                                                                                              Date 

Особливо важливим є навчити студентів правильно передавати різні види 

суб’єктивної модальності в ділових листах, яка найбільш яскраво репрезентована в 

листах-рекламаціях: від лояльного висловлення невдоволення до погроз. Для цього 

запропоновано мовленнєві рецептивні аналітичні вправи на читання й аналіз текстів 

з різною модальністю невдоволення й визначення мовних засобів для її вираження. 

Вправа 2. Мета вправи: формування інтерпретаційно-аналітичних умінь: 

визначати суб’єктивну модальність ділового листа та мовні засоби її вираження.  

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the fragments of two complaint letters. 

1. Characterize the subjective modality in this letters. Define in which letter the 

sender is loyal to the addressee, and in which – contrariwise, trying to opress and 

threatening etc. 

2. Define what language means are used by sender to achieve communicative 

aims in these two letters to express the subjective modality. 

1. I am writing this letter to you to bring to your attention a problem I have had with 

a cellphone I purchased from one of your retailers. Allow me to elaborate. 

Yesterday, I purchased a cellphone (model number: xxxx) made by your company 

from one of your retailers. I know it is one of your best selling products and that is exactly 

what prompted me to buy it. Unfortunately, it looks like the unit I purchased is defective. 

The call quality is pretty low: I can hardly understand anything. I am impressed with the 

quality of the camera and other features. But the main purpose of a phone is to make calls 

and this one doesn’t seem good for that. 

This is not the first time I have purchased phones built by your company, but this is 

the first time I have experienced a problem. I am hoping that you will take measures 

necessary to replace this fault unit with a good one. I can provide you with the receipt, if 

needed (Джерело: http://www.perfectyourenglish.com/businessenglish/sample-complaint-

letter). 
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2. Our employee manual clearly states that salaries are private matters between 

department heads and the employees. It is a gross violation of company policy for any 

employee to attempt by any means to determine what another employee earns. 

Yesterday afternoon, John Doe caught you looking through the company payroll. 

Doe Corporation will not tolerate such behavior. If you do it again, or if we have evidence 

that you have divulged any information that you may have seen, we will terminate your 

employment. 

I am sure you understand the gravity of this violation and I trust you will steer clear 

of the payroll office from now on (Джерело: https://translate.yandex.ua/?clid=2071982). 

Група 1. Підгрупа 1.2. 

Важливим етапом перекладу є аналіз тексту оригіналу, а саме його 

функціональної домінанти, комунікативної цілі, комунікативних стратегій, мовних 

засобів їх досягнення, жанрово-композиційних та лінгво-стилістичних 

особливостей. Тому студентам варто виконати комплексні вправи на аналіз текстів 

ділових листів, складених українською мовою, на зразок вправи 3. 

Вправа 3. Мета вправи: формування інтерпретаційно-аналітичних умінь: 

визначати комунікативні цілі, комунікативні стратегії листа, мовні засоби їх 

реалізації в тексті оригіналу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the text of the business letter. Define the communicative 

intention, communicative strategies, language means of this letter with the help of which 

the author tries to achieve the communicative aim.  

1. Define which communicative purpose the author wants to achieve using 

selected phrases. 

2. Using textbooks and the Internet, find the equivalents of the selected phrases 

in English. 

 

Директору ТОВ «Гетьман Скандинавії» 

п. Просяку А.В. 

Претензія про оплату товару 

Згідно з договором  купівлі-продажу №  100  від 05.04.2010 р. Вами були 
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отримані запчастини за накладними №№ 32594, 32599  на загальну суму 1236,34 

грн. 

Відповідно до п. 4.1. цього договору оплата за отриманий товар має бути 

проведена не пізніше 3-х банківських днів з моменту отримання товару. 

Станом на 28.02.2011 р. оплата Вами  проведена не в повному обсязі, і згідно з 

актом звірки від 20.02.2011 р. Вам нараховано дебіторську заборгованість на суму 

500,53 грн. 

Гарантійним листом №3 від 12.01.2011 року Ви гарантували погашення 

заборгованості до 24.02.2011 р., однак Ви недотрималися наданих нам гарантій і 

не здійснили в повному обсязі оплату. 

Відповідно до п 5.1. договору №  100  від 05.04.2010 р. за прострочення в 

оплаті товару Ваше підприємство зобов`язане оплатити пеню в розмірі 0,5% від 

вартості товару за кожен день прострочення. Розмір пені на 28.02.2011 р. складає 

123,75 грн. 

На підставі вищевказаного, а також ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу 

України, п. 4.1. договору №  102  від 05.04.2010 р. просимо Вас негайно 

перерахувати на наш розрахунковий рахунок № … заборгованість на суму – 1236,34 

грн. 

У випадку не задоволення цієї претензії у встановлений термін, керуючись 

ст.ст.1,2 Господарсько-процесуального кодексу України, ми залишаємо за собою 

право звернутись до господарського суду з позовом про примусове стягнення з 

Вас дебіторської  заборгованості.  При цьому, у зв’язку з безперечністю позовних 

вимог, на Вас буде покладено додаткові затрати з відшкодування судових витрат 

(Джерело: http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-pozovna-

robota/pretenziya-pro-ne-oplatu-tovaru.html ). 

Директор                                                                                                                                

Н.К. Іваненко 

Отже, текстовий аналітико-інтерпретаційний етап спрямований на навчання 

інтерпретації комунікативно-прагматичних, встановлення лінгвостилістичних, 

структурно-семантичних характеристик тексту оригіналу та перекладацьких 

труднощів. У форматі інтерпретації текстів запроваджено вправи на редагування. 

 

 

http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-pozovna-robota/pretenziya-pro-ne-oplatu-tovaru.html
http://pomichnyk.org/dlya-yurydychnyh-osib/pretenzijno-pozovna-robota/pretenziya-pro-ne-oplatu-tovaru.html
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Група 2. Підгрупа 1.1. 

Перша підгрупа вправ на редагування (рецептивно-аналітичні 

мовленнєві вправи) спрямована на встановлення ступеня відповідності 

комунікативно-прагматичним характеристикам тексту перекладу відносно тексту 

оригіналу (адекватності функціональної домінанти, комунікативних цілей, 

комунікативних стратегій, суб’єктивної модальності, повноти передачі головної 

думки, відповідності узусним нормативам використання мовних засобів); умінь 

визначати локальні та глобальну стратегії перекладу. 

Вправи на редагування першої групи можуть мати як комплексний характер, 

так і диференційований. Обидві групи вправ було запропоновано студентам у різних 

експериментальних групах. 

Комплексні рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи спрямовані на аналіз 

відразу кількох комунікативно-прагматичних, лінгвостилістичних та структурних 

компонентів тексту. Диференційовані  рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи 

спрямовані на аналіз лише однієї комунікативно-прагматичної, або 

лінгвостилістичної, або структурної, характеристики тексту. Аналіз локальних та 

глобальної стратегії перекладу наявний в обох вправах. 

Зразок комплексної рецептивно-аналітичної мовленнєвої вправи на 

редагування. 

Вправа 4. Мета вправи: формування інтерпретаційно-аналітичних умінь: 

визначати ступінь відповідності та відхилення в адекватності функціональної 

домінанти, комунікативних цілей, комунікативних стратегій, суб’єктивної 

модальності, повноти передачі головної думки, відповідності узусним нормативам 

використання мовних засобів у текстах оригіналу та перекладу; умінь визначати 

локальні та глобальну стратегії перекладу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the text of the business letter in English and Ukrainian. 

1. Define the communicative purpose, communicative strategies, functional 

dominant in Ukrainian. Analyze the completeness and accuracy of these characteristics 

being reflected in the English translation. Find the fragments that do not match the 

original in communicative-pragmatic aspect. 

2. Define the full reflection of the original text main idea in the translation. 
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3. Define the global translation strategy. Has the translator complied it? 

Analyze what local strategies were used during the process of translation. Do they meet 

the global translation strategy and communicative aim of the text? 

Панове! 

Замовлення ЕХ/4422 

Ми змушені довести до Вашого 

відома, що один з ящиків з партії прибув 

у дуже пошкодженому стані. Це ящик 

BF46, що містить 100 дюжин «Onset». 

Кришку було зламано, і ящик з його 

вмістом роздавлений. Це виглядало так, 

ніби на нього впав якийсь дуже важкий 

предмет. Ми перевірили вміст ящика й 

виявили, що близько 50 дюжин одиниць 

перебує у непридатному для продажу 

стані. 

Приймаючи поставку, ми вказали 

на пошкодження і в розписку про 

отримання внесли запис «1 ящик дуже 

пошкоджений». 

Ми вважаємо, що Ви повинні 

вирішити це питання зі свого боку, 

оскільки страхування було здійснено 

Вами. 

З повагою… 

Dear Sirs, 

Our order ЕХ/4422  

We inform you that one of the cases 

of your consignment arrived in а badly 

damaged condition. It is ВF46 containing 

100 doz. of “Onset”. The lid was broken 

and the case with its contents crushed. It 

looks as if some very heavy cargo had fallen 

on it. We have examined the boxes and find 

that about 50 dozen are in an unsalable 

condition. 

We pointed out the damage when 

taking delivery and have endorsed our 

receipt “1 case severely damaged”. 

We hope that you will take measures 

as the insurance had been effected by you. 

Yours faithfully, 

Джерело: http://english-

grammar.biz/претензия-повреждение-

товара.html 

У вправі допущено помилки (їх підкреслено), які змінюють загальну 

модальність тексту (в українському оригіналі – категоричність, примус до 

виконання певних дій; у перекладі англійською мовою наявна модальність 

співчуття, взаєморозуміння), що змінює його комунікативну стратегію  (в 

українському оригіналі – лист-повідомлення має конвенційну стратегію, однак 

відчувається хитка рівновага між бажанням і небажанням загострювати 

http://english-grammar.biz/претензия-повреждение-товара.html
http://english-grammar.biz/претензия-повреждение-товара.html
http://english-grammar.biz/претензия-повреждение-товара.html
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стосунки; в перекладі – конвенційна стратегія: бажання співпрацювати надалі, 

намагання не втратити партнера). 

Диференційовані вправи на редагування полягають в аналізі якоїсь однієї 

комунікативно-прагматичної характеристики. Зразок диференційованої вправи на 

редагування. 

Вправа 4а. Мета вправи: формування інтерпретаційно-аналітичних умінь: 

визначати ступінь відповідності та відхилення в адекватності суб’єктивної 

модальності тексту;  умінь визначати локальні та глобальну стратегії перекладу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the text of the business letter in English and Ukrainian. Define if 

the subjective modality is kept in the translation. Analyze, which local strategies were used 

successfully during the translation and which failed. 

Шановний пане Івченко! 

27 травня я ремонтував свій 

плазмовий телевізор (60" LG Plazma 

Smart TV) у Вашому сервісному центрі. 

Мені дуже шкода, але я не отримав 

необхідного обслуговування, тому що 

наразі телевізор не працює належним 

чином. 

Щоб вирішити цю проблему, я 

попросив би Вас обміняти цей телевізор 

на новий. Додаю копії моїх документів. 

Я з нетерпінням чекаю Вашої 

відповіді й вирішення моєї проблеми.  

Чекаю відповіді на вищевказану 

адресу. 

З повагою, 

Карен В. 

Dear Mr.Ivchenko, 

I had repaired my plasma TV (60" 

LG PLASMA SMART TV) at your service 

center on May 27. 

I am unhappy with the service that 

your center  has performed, because the TV 

does not work properly. 

To resolve the problem quickly, I 

think you should exchange this TV set to a 

new one. Enclosed are copies of my records. 

I look forward to hearing from you 

within the next ten days. 

Please contact me at the above 

address. 

       Sincerely,  

       Mr. W.Caren 

У вправі підкреслено слова (фрази), які змінюють модальність усього тексту: 

саме їх студент повинен віднайти. 

 



107 

Група 2. Підгрупа 1.2. 

Друга група вправ на редагування (рецептивно-аналітичні мовленнєві 

вправи) спрямована на встановлення відповідності лінгвостилістичних та жанрово-

структурних характеристик тексту перекладу до тексту оригіналу: а) відповідність 

мовленнєвих засобів узусним нормативам ділового стилю; б) забезпечення когезії та 

когерентності; в) відповідність мовленнєвих засобів піджанру ділового листа, його 

комунікавним цілям та стратегіям; г) визначення локальних та глобальної стратегії 

перекладу задля дотримання вищеназваних характеристик під час перекладу. 

Вправи на редагування другої групи можуть мати як комплексний характер, 

так і диференційований. Обидві групи вправ були запропоновані студентам у різних 

експериментальних групах. 

Зразок комплексної вправи на редагування. 

Вправа 5. Мета вправи: формування інтерпретаційно-аналітичних умінь: 

визначати ступінь відповідності та відхилення мовних засобів узусним нормам 

ділового стилю, частин тексту, в яких порушена когезія та когерентність, 

відповідності відхилення мовних засобів комунікавним цілям та стратегіям в 

тексті перекладу відносно тексту оригіналу; формування умінь визначати 

ефективність використаних локальних та глобальної стратегій під час перекладу.  

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the original texts and translations. Define a) speech means that 

do not meet standards of business style; b) the text, in which cohesion and coherence are 

broken; c) speech means of a business letter sub-genre which communicative means do 

not meet its objectives and strategies. Define what local and global strategies were used 

during the process of translation. Check the efficiency of the used strategies.  

Шановний пане Володимире!  

Колектив фірми «Добробут» 

просить Вас посприяти в проведенні 

копальних робіт на вулиці Львівській.  

Ви, мабуть, знаєте, що наша 

компанія намагається відповідати всім 

Dear Mr. Volodimir, the staff of the 

company «Dobrobut» ask You to assist in 

conducting excavator  works on the Lvivska 

street.  

You probably know that our company 

strives to meet all of the criteria of 
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критеріям професійного ремонту доріг. 

Однак, на жаль, в процесі роботи 

виявилося, що техніки  замало.  

У зв’язку з цим просимо 

посприяти виконанню фахових робіт – 

надати техніку для того, щоб процес 

роботи був виконаний вчасно й не 

завдавав більше Вам клопоту. Ми 

розуміємо, що в компанії можуть бути й 

інші пріоритети, але важливість цієї 

справи не викликає сумнівів. Просимо 

надати відповідь у зручній для Вас 

формі – листом чи усно. Ми відкриті до 

розмови й компромісів. В будь-якому 

випадку, якщо Ви допоможете це 

зробити – будуть Вам вдячні не лише 

працівники фірми, які змогли 

прогодувати сім’ю, завдяки Вашій 

допомозі, а й люди, що живуть на 

вулиці Львівській. 

З повагою, Колектив фірми 

«Добробут»                                                                         

дата/підпис 

professional repair of roads. However, 

unfortunately during the work process it 

turned out that the technology is not enough.  

In this regard, we demand to 

contribute to the performance of 

professional work is to provide a technique 

to make the process work was completed on 

time and didn't cause trouble for anyone 

else. We understand that there may be other 

priorities, but You have to understand the 

importance of this case. We will wait for the 

answer in a convenient form by letter or 

verbally. In any case, if You help us, 

workers and people living on the Lvivska 

streets will be thankful for this . 

Sincerely, the staff of the company 

«Prosperity»  

Date/signature 

(http://www.reaction.org.ua/zayavu/lu

st-prohannya/) 

У вправі підкреслено слова (фрази), які змінюють модальність тексту, 

порушено когезію та когерентність: саме їх студент повинен віднайти. 

Диференційовані вправи на редагування полягають в аналізі якоїсь однієї 

лінгвостилістичної та жанрово-структурної характеристики тексту. Зразок завдання 

та інструкції до диференційованої вправи на редагування. 

Вправа 5а. Мета вправи: формування інтерпретаційно-аналітичних умінь: 

визначати ступінь відповідності та відхилення мовних засобів узусним нормам 

ділового стилю в тексті перекладу відносно тексту оригіналу; умінь визначати 

ефективність локальних та глобальної стратегії під час перекладу. 

http://www.reaction.org.ua/zayavu/lust-prohannya/
http://www.reaction.org.ua/zayavu/lust-prohannya/
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Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

 Instructions. Read the original texts and translations. Define a speech means that 

do not meet standards of business style. Specificate what local and global strategies were 

used during the process of translation. Check the efficiency of the used strategies.  

На доперекладацькому етапі необхідно здійснити добір мовних явищ, мовних 

кліше, які становлять труднощі для перекладу. Для цього використовуємо вправи на 

пошук / отримання інформації, необхідної для перекладу, за допомогою додаткових 

джерел; вправи на добір мовних явищ, які становлять труднощі для перекладу. 

Дотекстовий перекладацький етап формування стратегічної компетентності 

в письмовому перекладі. ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. На цьому етапі 

відбувається формування лексико-граматичних та лінгвосоціокультурних навичок 

перекладу ділових листів: перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві 

різним піджанрам ділових листів, що виражають комунікативні цілі, суб’єктивну 

модальність текстів; формування навичок використання локальних стратегій. 

У розробці вправ орієнтуємося на різновиди, визначені Я. Фабричною. 

Дослідниця виділяє три групи вправ: 1) вправи для формування та вдосконалення 

лексичних навичок; 2) вправи для формування та вдосконалення граматичних 

навичок; 3) вправи для вдосконалення навичок розуміння та вживання засобів 

логічного зв’язку. Більшість вправ є мовними й спрямовані на розвиток 

репродуктивного та аналітичного мислення, здатності переключати увагу, 

готовності долати труднощі, здатності й готовності до міжкультурного 

посередництва [205]. 

Однак у контексті формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, яку ми розглядаємо в 

комунікативно-прагматичному аспекті, вважаємо доцільним: а) формувати лексичні 

й граматичні навички інтегровано, б) формувати лексичні і граматичні навички з 

проектуванням на комунікативно-прагматичні уміння. 

Для формування лексичних та граматичних навичок розроблено нами 

розроблено некомунікативні репродуктивні одномовні та двомовні лексико-

граматичні вправи на навчання перекладу окремих фраз з застосуванням локальних 

стратегій перекладу з дотриманням: а) стилю мовлення; б) піджанрової 

приналежності тексту; в) суб’єктивної модальності висловлення; г) комунікативних 
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стратегій; ґ) комунікативних цілей; д) різних типів інформації; 

е) лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів.  

1 група. Некомунікативні репродуктивні одномовні та двомовні лексико-

граматичні вправи. Підгрупа 1.1. Вправи на переклад окремих фраз з дотриманням 

стилю мовлення (на використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.2. 

Вправи на переклад окремих фраз із дотриманням піджанрової приналежності 

тексту (на використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.3. Вправи на 

переклад окремих фраз з дотриманням суб’єктивної модальності висловлення (на 

використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.4. Вправи на переклад 

окремих фраз з дотриманням комунікативних стратегій, комунікативних цілей, 

різних типів інформації (на використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 

1.5. Вправи на переклад окремих фраз з дотриманням лінгвосоціокультурних 

особливостей ділових листів (на використання локальних стратегій перекладу). 

2 група. Двомовні лексико-стилістичні, граматико-стилістичні та лексико-

прагматичні вправи на редагування. Підгрупа 2.1. Вправи на редагування речень з 

урахуванням кількох комунікативно-прагматичних характеристик (інтегрованого 

характеру) (на редагування локальних стратегій перекладу). Підгрупа 2.2. Вправи на 

редагування речень з урахуванням однієї комунікативно-прагматичної 

характеристики (диференційованого характеру) (на редагування локальних стратегій 

перекладу). 

Наведемо приклади окремих вправ. 

Група 1. Підгрупа 1.1. 

Вправа 6. Мета вправи: формування знань мовних кліше, які 

використовуються в діловому листі (зокрема в листі-рекламації), які викликають 

труднощі при перекладі; удосконалення знань  про локальні стратегії перекладу. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Using books, manuals and the Internet, pick up English equivalents to 

the following Ukrainian phrases. Define what strategies do you need to use during the 

translation of these clichés.  

Зустрічна вимога (претензія)               Counter-claim 

Відхилити претензію To repudiate claim  

Відмовитися від вимоги (позову)____________________________________ 
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Пред’явити  право на … ___________________________________________ 

Вимагати термінового ремонту пошкоджень __________________________ 

Претензія була прийнята без заперечень ______________________________ 

Вантажоперевізник погодився задовольнити Вашу претензію ____________ 

Ми збираємося пред’явити зустрічний позов __________________________ 

У разі несплати ... _________________________________________________ 

Ми вимагаємо оплати ...____________________________________________ 

Просимо оплатити (перевести) ..._____________________________________ 

Ви будете нести відповідальність за затримку__________________________ 

Брати на себе зобов’язання (ризик) ___________________________________ 

Я ставлю Вас до відома, що _________________________________________ 

І навпаки, Доберіть до поданих англійських фраз українські відповідники. 

To discharge from liability ____________________________________________ 

To assume liability (risk)______________________________________________ 

I have to hold your firm responsible for the________________________________ 

The responsibility rests with the shippers__________________________________ 

I give you notice holding you solely responsible for …_______________________ 

This inevitably involves responsibility____________________________________ 

This is the first time in many years that we have had reason to complain__________ 

We regret to inform you that …__________________________________________ 

We are disappointed that…._____________________________________________ 

Вправа 7. Мета вправи: формування лексико-граматичних навичок перекладу 

окремих фраз з дотриманням стилю мовлення; удосконалення знань  про локальні 

стратегії перекладу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the phrases (sentences) from left and right columns. Match them 

taking into consideration that they are of official and business style. Define what strategies 

are used during the translation of the sentences. 

Your firm has been recommended to us by 

Merriam’s, with whom we have done 

business for over 10 years. 

Вашу фірму порадила нам фірма ..., з 

якою ми чудово працюємо понад 10 

років. 

We should be grateful for an early reply. Вашу фірму рекомендувала нам 
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фірма..., з якою ми маємо ділові 

стосунки понад 10 років. 

Please let us know whether you can 

supply… 

Просимо повідомити нам, чи зможете 

Ви доставити.. 

 

То avoid difficulties with the customs 

authorities, please make sure that our 

shipping instructions are carefully observed. 

Будь ласка, повідомте нам, чи маєте Ви 

можливість доставити. 

 Будемо вдячні за швидку відповідь. 

 З метою уникнення перешкод на 

митниці, просимо Вас подбати про 

ретельне дотримання наших інструкцій 

із відправки товару. 

 Щоб не було у вас проблем на 

митниці, подбайте, будь ласка, щоб 

наші інструкції із відправки товару 

ретельно дотримувалися. 

Група 1. Підгрупа 1.2. 

Вправа 8. Мета вправи: формування навичок визначення піджанрової 

приналежності окремих речень, які використовуються в діловому листуванні; 

формування навичок використовувати локальні стратегії перекладу на матеріалі 

речень. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the sentences and divide them into three columns: 1) the 

sentences, that belong to the letters of inquiry; 2) the sentences, that belong to the letters 

of apology; 3) the sentences, that belong to the letters of proposal. Translate these 

sentences, using the necessary local strategies. Name these strategies.  

I should be grateful if you would send me by return your catalogue and price-list 

of…. Please let us know whether you can supply… Please accept our apologies for the 

delay and the inconvenience it has caused you; it was due to reasons entirely beyond our 

control. I can promise you that the highest quality standards will be met in the future 
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because protecting our reputation for delivering the best product on the market is a key 

priority for us. We are so certain that this machine will be of great assistance to you, that 

we are writing again to you. We hope that you will be interested to learn more about our 

possibilities and, in the future, to hold talks on the possibility to organize a joint venture. 

Група 1. Підгрупа 1.3. 

Вправа 9. Мета вправи: формування навичок визначення суб’єктивної 

модальності окремих речень, які використовуються в діловому листуванні; 

формування навичок застосовувати локальні стратегії перекладу для відтворення 

суб’єктивної модальності речень. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the sentences taken from the letters of complaint and define their 

subjective modality. Devide the sentences into three columns: 1) sentences with loyal 

complaint; 2) neutral complaint; 3) sentences that belong to the letters of strict 

uncompromising complaint. Translate these sentences, using the necessary local 

strategies. Name these strategies.    

This is the first time in all our dealings with you that any mistake has occurred and 

we hope you will do your utmost to remedy it. We shall be glad if you will kindly inquire 

into the matter. Otherwise we shall have to turn to another supplier. In view of this we ask 

you to take most drastic steps to settle the matters. In view of the foregoing, we stress 

again that we find your objections groundless and urge you immediately to sign the 

progress report, which will enable us to get the financing required for further execution of 

the works. I insist on a full refund otherwise I will be forced to take the matter further. To 

resolve the problem, I would appreciate it if you could… 

Група 1. Підгрупа 1.4. 

Вправа 10. Мета вправи: формування умінь використовувати різні 

перекладацькі стратегії для збереження комунікативних стратегій тексту 

оригіналу в перекладі.  

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після аналізу 

кожного речення). 

Instructions. Read the following sentences with the translation. Define which 

translation strategies are used. Define which communicative strategies are expressed by 

these sentences and to which sub-genre of the formal letter they belong to. 
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I thought it might be appropriate to introduce my company to you to consider, 

should you decide to enhance your current marketing program with public relations. Я 

вважаю доречним представити свою компанію на той випадок, якщо ви вирішите 

поліпшити свою чинну програму маркетингу зв’язками з громадськістю. We should 

like to market the camera in Sweden if you are prepared to give us the sole agency there. 

Ми хотіли б організувати збут цього фотоапарата в Швеції, якщо Ви готові надати 

нам права ексклюзивного агента в країні. We hope that you will be interested to learn 

more about our possibilities and, in the future, to hold talks on the possibility to organize a 

joint venture. Ми вважаємо, що вам буде цікаво отримати додаткову інформацію про 

наші можливості, а в перспективі провести переговори про створення спільного 

підприємства. 

Група 1. Підгрупа 1.5. 

Вправа 11. Мета вправи: формування лінгвосоціокультурних навичок 

перекладу речень (наприклад, реквізитів), які належать до текстів різних 

піджанрів; розширення знань про аналоги та еквіваленти окремих фраз у ділових 

листах; формування навичок застосування стратегій перекладу при відтворенні 

лінгвосоціокультурної інформації. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Using textbooks, manuals and the Internet, write down English 

phrases with Ukrainian translation which are used for greeting / farewell in formal letters. 

Define whether there is a difference between the rules of etiquette in letters of complaint, 

letters of proposal and letters of inquiry. Specificate what strategies were used during the 

process of translation.  

Вправа 12. Мета вправи: формування навичок перекладу окремих речень, які 

використовуються в діловому листуванні, зі збереженням комунікативної цілі та 

піджанрової приналежності формування навичок застосування стратегій 

перекладу при відтворенні комунікативної цілі та піджанрової приналежності. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the sentences in Ukrainian and define their communicative aim 

(informative, regulatory-motivating, emotionally-influencial, estimate-influential 
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objective). Translate these sentences keeping their communicative function and using the 

necessary strategies. 

Ми з жалем повідомляємо Вам, що ... Ми розчаровані тим, що… Ми думаємо, 

що це є порушенням умов договору. Ми будемо раді, якщо ви… Будь ласка, 

повідомте мені, чи зручно для вас. Ми дуже зацікавлені у придбанні… Ми можемо 

надати першокласні рекомендації… Зважаючи на викладене вище, ми ще раз хочемо 

підкреслити, що вважаємо Ваші заперечення необґрунтованими й вимагаємо 

негайно підписати звіт про хід виконання робіт, що дасть нам можливість отримати 

фінансування, необхідне для подальшого виконання робіт. 

На дотекстовому перекладацькому етапі було розроблено і впроваджено 

вправи на редагування, суть яких полягає в редагуванні перекладів окремих 

речень та стратегій, які використано для їх перекладу. Вправи на редагування було 

організовано в комунікативно-прагматичному аспекті формування СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ. Студенти одержують завдання відредагувати переклад (а відтак і змінити 

локальні стратегії перекладу) залежно від: а) стилю мовлення; б) піджанрової 

приналежності; в) суб’єктивної модальності висловлення; г) комунікативних 

стратегій; ґ) комунікативних цілей; д) різних типів інформації; е) редагування 

лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів.  

Нами було розроблено комплексні двомовні лексико-стилістичні, граматико-

стилістичні та лексико-прагматичні вправи на реагування (які передбачали 

редагування речень з урахуванням кількох комунікативно-прагматичних 

характеристик) та диференційованого характеру (які передбачали редагування 

речень з урахуванням однієї комунікативно-прагматичної характеристики). 

Група 2. Підгрупа 2.1. 

Вправа 13. Мета вправи: формування навичок перекладу окремих речень, які 

використовуються в діловому листуванні, зі збереженням комунікативної цілі та 

піджанрової приналежності; навичок визначення та використання локальних 

стратегій перекладу. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 
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Instructions. Correct the following sentences in order to keep their sub-genre, 

communicative purpose and subjective modality. Explain how have you changed the 

translation strategy.  

Despite all of the above, we again want to emphasize that we consider Your 

objections are unfounded. Please sign the report on the progress of the work, and we will 

be able to obtain the necessary financing.  

Зважаючи на викладене вище, ми ще раз хочемо підкреслити, що вважаємо 

Ваші заперечення необґрунтованими й вимагаємо негайно підписати звіт про хід 

виконання робіт, що дасть нам можливість отримати необхідне фінансування. 

У вправі підкреслено фрази, які змінюють модальність тексту, порушуючи 

комунікативну ціль: саме їх студент повинен віднайти. 

Зразком диференційованої вправи на редагування є така. Група 2. 

Підгрупа 2.2. 

Вправа 14. Мета вправи: формування навичок перекладу окремих речень, які 

використовуються в діловому листуванні, зі збереженням суб’єктивної 

модальності; навичок визначення та використання локальних стратегій для 

передачі суб’єктивної модальності в тексті перекладу. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Correct the following sentences in order to keep their subjective 

modality. What translation strategies did you need to change?  

We inform You that we are unhappy with the non-fulfillment of contractual 

obligations under our contract for the construction of a power plant in Your country. 

Повідомляємо Вам, що ми обурені невиконанням зобов’язань за нашим контрактом 

на будівництво електростанції у Вашій країні. Obviously that was a mistake and that 

you will not complicate the situation because of the delay in the shipment of goods. Ми 

впевнені, що була допущена помилка і що Ви не будете ускладнювати ситуацію 

через затримки у відвантаженні товарів. We ask as quickly as possible to sign all 

documents needed to start construction. Ми вимагаємо негайно підписати всі 

документи на початок будівництва. 
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У вправі підкреслено слова (фрази), які змінюють модальність тексту: саме 

їх студент повинен віднайти. 

Текстовий перекладацький етап формування стратегічної компетентності в 

письмовому перекладі англійською мовою. ІV етап – текстовий перекладацький. 

Цей етап охоплює навчання планування перекладу, навчання власне перекладу та 

навчання контролю й редагування. Формуємо уміння планувати глобальну та 

локальні стратегії перекладу, мовні засоби доягнення адекватності; уміння реалізації 

стратегій перекладу; уміння контролю правильності використання стратегій 

перекладу, уміння редагувати змістові, стилістичні, прагматичні помилки, помилки, 

пов’язані з неправильним використанням стратегій перекладу. 

Під час текстового перекладацького етапу застосовуємо вправи для 

формування вмінь знаходити помилки в мовному оформленні тексту перекладу; для 

формування вмінь перевіряти адекватність виконаного перекладу; для формування 

вмінь оцінювати адекватність виконаного перекладу; для формування вмінь 

обґрунтовувати перекладацькі рішення; для формування вмінь редагувати текст 

перекладу (адаптувати текст відповідно до жанрово-стилістичних норм мови, 

виконувати прагматичну адаптацію тексту перекладу); для розвитку та 

вдосконалення вмінь проектувати й створювати тексти різних типів на двох мовах; 

для розвитку та вдосконалення лінгвосоціокультурних умінь професійно-

орієнтованого перекладу [161; 205].  

Нами розроблено п’ять груп вправ. 

1 група. Перекладацько-стратегічні вправи на планування локальних 

стратегій. Підгрупа 1.1. Вправи на планування перекладацьких стратегій для 

досягнення комунікативно-прагматичної адекватності, жанрово-структурної та 

змістової відповідності. Підгрупа 1.2. Вправи на планування перекладацьких 

стратегій для подолання труднощів перекладу. 

2 група. Перекладацько-стратегічні вправи на планування мовних засобів. 

Підгрупа 2.1. Вправи, спрямовані на формування вмінь планування мовних засобів, 

необхідних для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності, планування 

мовних засобів, необхідних для жанрово-структурної та змістової відповідності. 

Підгрупа 2.2. Вправи, спрямовані на формування вмінь планування мовних засобів, 

необхідних для подолання труднощів перекладу. 
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3 група. Перекладацько-стратегічні вправи на редагування. Підгрупа 3.1. 

Вправи на редагування перекладацьких стратегій, необхідних для точної передачі  

комунікативно-прагматичних характеристик тексту. Підгрупа 3.2. Вправи на 

редагування перекладацьких стратегій, необхідних для точної передачі жанрово-

структурних та лінгвостилістичних особливостей тексту. 

4 група. Двомовні комунікативні власне перекладацькі вправи: вправи на 

переклад цілісних текстів, на використання локальних і глобальних стратегій 

перекладу. 

5 група. Вправи на редагування текстів перекладу. Підгрупа 5.1. Вправи на 

аналіз та редагування текстів перекладу, здійснених у машинний спосіб; на аналіз та 

редагування стратегій перекладу. Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текстів 

перекладу, виконаного на попередньому етапі; на аналіз та редагування стратегій 

перекладу. 

Навчання планування перекладу є найважливішим підетапом у процесі 

перекладу тексту, оскільки саме під час планування відбувається вибір як 

глобальної стратегії, так і локальних стратегій [244], які реалізуються на етапах 

власне перекладу та контролю й редагування. 

Перекладацька стратегія – це постійно усвідомлювана й активізована 

перекладачем сукупність когнітивних операцій, послідовно виконуваних для 

вирішення перекладацької проблеми з метою досягнення максимального 

прагматичного ефекту [13].  

Для навчання планування перекладу розроблено дві групи двомовних 

аналітичних вправ. 

Група 1. Підгрупа 1.1. 

Вправа 15. Мета вправи: формування вмінь прогнозувати перекладацькі 

прийоми (визначати локальні стратегії), які необхідно використовувати для 

досягнення комунікативної мети та збереження піджанрових структурних та 

стилістичних особливостей тексту перекладу.  

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 
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Instructions. Read the formal letter. Define the subgenre and communicative aim of 

the author. Define the translation means which are necessary to achieve these 

communicative aims in the translation. 

 

         Шановні колеги! 

Вважаємо за потрібне нагадати Вам, що, дотримуючись умов укладеного нами 

контракту №0001 від 10.10.2010, ми відрядили до Вашої країни фахівців нашої 

фірми, щоб провести геологічне дослідження місцевості. Погоджено, що оплату 

наданих послуг Ви здійснюватимете щоквартально за нашими рахунками та 

докладними калькуляціями, які додаються до них. Такий порядок оплати 

передбачений п.10 Контракту, згідно з умовами якого ми й виставили перший 

рахунок за надані фахівцями послуги. 

Дуже прикро, але цей рахунок було оплачено лише частково. Так, залишилася 

невідшкодованою вартість проїзду членів сімей наших фахівців. Отже, Ви без 

погодження з нами зменшили суму виставленого рахунку, що суперечить п.15 

Контракту. 

Окрім того, хотіли б звернути Вашу увагу й на те, що Ви не дотримались 

інших умов Контракту, які передбачають: 

1) надання нашим фахівцям безкоштовного медичного обслуговування (п.12 

Контракту); 

2) забезпечення наших працівників транспортними засобами (п.17 Контракту). 

Щодо п. 2 Контракту слід зауважити, що надані Вами транспортні засоби 

перебувають у незадовільному стані й нерідко спричиняють запізнення працівників 

на роботу. 

З огляду на це просимо Вас негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб 

ліквідувати зазначені порушення. 

З повагою,  

Іванов І.І. 

 (Джерело: http://westudents.com.ua/glavy/11285-list-pretenzya-reklamatsyniy-

list.html). 

 

http://westudents.com.ua/glavy/11285-list-pretenzya-reklamatsyniy-list.html
http://westudents.com.ua/glavy/11285-list-pretenzya-reklamatsyniy-list.html
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Група 1. Підгрупа 1.2. 

Вправа 16. Мета вправи: формування умінь прогнозувати перекладацькі 

прийоми (локальні стратегії), необхідні для досягнення максимальної повноти та 

точності інваріанта перекладу. Прогнозувати перекладацькі труднощі. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the formal letter. Define which methods of translation should be 

applied in order to reach the thoroughness and accuracy of the translation invariant. 

Determine the difficulties of translation (content, lexical-semantic, grammatical, 

syntactical), which can arise during the reproduction of communicative aims and 

strategies. 

Лист-запрошення 

Цим засвідчуємо, що пана Олексія Фісенка запрошено відвідати Вроцлав з 30 

березня по 5 квітня 2014 року. Протягом цього часу він буде працювати як 

запрошений учений у своїй лабораторії на фізичному факультеті Вроцлавського 

університету в рамках угоди про співпрацю між нашими установами. Вартість 

поїздки й перебування в Польщі пана Олексія Фісенка буде покрита за рахунок 

гранту в рамках Міжнародного науково-дослідного обміну персоналом. 

З повагою, 

Координатор проекту 

Група 2. Підгрупа 2.1. 

Друга група вправ спрямована на формування вмінь планування мовних 

засобів, необхідних: а) для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності; 

б) жанрово-структурної та змістової відповідності; в) для подолання труднощів 

перекладу. 

Вправа 17. Мета вправи: формування умінь прогнозувати лінгвальні засоби, 

необхідні для відтворення комунікативних стратегій в тексті перекладу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 
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Instructions. Read the formal letter. Define the communicative strategies. Make a 

plan of the usage of lingual (extralingual) methods which you are going to reproduce in 

your translation. 

Шановний Володимире Михайловичу! 

Редакція документальних фільмів та спецпроектів засвідчує Вам свою повагу.  

Ми знімаємо документальний цикл про історію Києва, одна з програм якого 

присвячується київській медицині кін. 19 – поч. 20 ст. та плеяді видатних київських 

медиків. Разом з тим видатна школа української медицини була пов’язана саме з 

київським університетом. 

Просимо вашого дозволу на зйомку та інтерв’ю зі співробітниками 

історичного факультету Вашого університету. 

Ми плануємо, що зйомка триватиме 2-3 години в один із днів у період з 16 по 

20 червня 2015 року. Точну дату і час узгодимо додатково, залежно від 

завантаження аудиторій. 

Знімальна техніка планується малогабаритна та електроекономна; перелік 

знімальної групи й техніки надаємо додатково. 

Сподіваємося на Ваше розуміння й допомогу. 

З повагою,  

Милана Солов’ян, 

провідний редактор Студії документальних фільмів та спецпроектів. 

Група 2. Підгрупа 2.2. 

Вправа 18. Мета вправи: формування вмінь прогнозування мовленнєвих 

засобів подолання змістових, лексико-семантичних, граматичних та синтаксичних 

труднощів перекладу.  

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the formal letter. Define content, lexical, grammatical, 

syntactical difficulties in the translation and communicative methods of their solving. 

Рекомендаційний лист 

Шановний пане Ганчо, 

Я хотів би порекомендувати нашого випускника (аспіранта 1-го року 

навчання) пана Дмитра Гнатенка як кандидата для участі в Міжнародній науковій 
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програмі аспірантів та докторантів. 

Пан Гнатенко допитливий і товариський молодий учений, який провів плідну 

співпрацю з науковцями Національної академії наук та Науково-дослідного 

інституту електроніки. У результаті своєї роботи він має 26 наукових публікацій (8 

статей та 18 тез конференцій) написаних у співпраці з українськими та японськими 

науковцями. 

Пан Д. Гнатенко є членом Міжнародного студентського товариства оптики та 

фотоніки. Він бере активну участь у багатьох наукових та організаційних заходах, 

пов’язаних з участю молодих іноземних науковців у Міжнародній конференції 

молодих науковців «Оптика та наука високотехнологічних матеріалів», яка 

проводиться щорічно на фізичному факультеті нашого університету та відвідується 

багатьма студентами й науковцями.  

Пан Дмитро Гнатенко продемонстрував гарні навички та знання в оптиці та 

оптоелектроніці, а також  він дуже зацікавлений у продовженні співпраці з Вашим 

університетом. Ми сподіваємося, що пан Гнатенко отримає стипендію для своєї 

наукової роботи у Вашому університеті, і це сприятиме налагодженню стосунків для 

подальшої співпраці між нашими університетами.  

Щиро Ваш,  

Леонід Семененко 

Група 3. Підгрупа 3.1. 

Перша підгрупа вправ на редагування на цьому етапі (перекладацько-

стратегічні вправи) охоплює редагування перекладацьких прийомів, необхідних 

для точної передачі а) комунікативно-прагматичних характеристик тексту, 

б) жанрово-структурних та лінгвостилістичних особливостей тексту. 

Вправа 19. Мета вправи: формування вмінь редагувати перекладацькі 

прийоми (локальні стратегії) в процесі планування перекладу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Define the fragments in the translation text which break 

communicative aims of the original text (communicative strategies, thoroughness and 

accuracy of the translation invariant, cohesion etc.). Determine the translation methods 

which led to contravention of communicative aims. 
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I am writing to you in regards to a 

claim submitted by Theodor Insurance 

Company for Mrs. Victoria Mellsome. The 

charges were rendered on 01/04/14 and 

totaled 900 dollars. Municipal Health 

Department has denied payment for this 

medical procedure stating that it was out of 

network and not payable. 

 I went to a physician who was out of 

network because it was an emergency 

situation, it was medically necessary, and 

there was not an in-network physician in my 

geographical area that could assist me. 

I feel that I should not be penalized 

for having received treatment which was 

medically necessary. My medical provider 

has included a letter of medical necessity 

stating that the procedure and treatment he 

performed was appropriate and medically 

justified.  

There is no question that my 

treatment is medically necessary, and I hope 

you would reconsider your denial and pay 

for all of my outstanding claims associated 

with this procedure. Please review this letter 

and reconsider the charges you have 

previously denied.  

Should you require additional 

information, please do not hesitate to 

contact at the e-mail address: 

mvm@mail.to.  

Я інформую Вас щодо позову, 

поданого страховою компанією 

«Теодор» для місіс Вікторії Меллсом. 

Звинувачення були винесені 01/04/14 

і склали 900 доларів. Муніципальний 

департамент охорони здоров’я 

спростував оплату за даною 

медичною процедурою, заявивши, що 

вона не відповідає вимогам і не 

оплачується. 

Я пішла до лікаря, тому що це 

була надзвичайна ситуація, це було 

необхідно за медичними 

показаннями, і не було лікаря, який 

міг би допомогти мені. 

Я переконана, що не повинна 

бути покарана за те, що отримала 

лікування, яке було необхідно за 

медичними показаннями. Мій 

постачальник медичних послуг 

надавав лист з необхідними 

медичними процедурами, 

зазначаючи, що надане лікування є 

доречним і медично обгрунтованим. 

      Немає сумнівів, що моє 

лікування є необхідним за медичними 

показаннями, і я вважаю, що ви маєте 

переглянути свою відмову і 

заплатити за всі мої неврегульовані 

претензії, пов’язані з цією 

процедурою. Ознайомтеся з цим 
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Thank you for your time and 

assistance in this matter. 

Sincerely, 

Victoria Mellsome 

листом і обов’язково перегляньте 

звинувачення, яким вами раніше було 

відмовлено. 

       За додатковою 

інформацією звертайтеся за адресою 

mvm@mail.to.  

 

          З повагою, 

          Вікторія Mеллсом 

У вправі підкреслено слова (фрази), які змінюють комунікативну ціль, 

порушена когезія та когерентність: саме їх студент повинен віднайти. 

Група 3. Підгрупа 3.2. 

Друга підгрупа вправ на редагування (перекладацько-стратегічні вправи 

на редагування) на цьому етапі охоплює редагування мовних засобів, необхідних 

для точної передачі: а) комунікативно-прагматичних характеристик тексту; 

б) жанрово-структурних та лінгвостилістичних особливостей тексту. 

Вправа 20. Мета вправи: формування вмінь редагувати мовні засоби в 

процесі планування перекладу. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Define the fragments in the translation text which break grammatical 

and content cohesion. Define the translation methods which led to contravention of 

cohesion and coherence of the text. Adopt the most optimal language means to provide the 

coherence. 

We at Global Finance Services 

credit union offer you the complete 

freedom to use your loan. We understand 

the financial challenges you may face and 

so, we strive to provide you a convenient 

and affordable method with a financial 

products such as short and long term 

Кредитна спілка  Global Finance 

Services пропонує повну свободу для 

використання кредиту. Ми розуміємо ті 

фінансові проблеми, з якими ви можете 

зіткнутися. Ми прагнемо надати Вам 

зручний і доступний спосіб  

фінансових продуктів, таких як 
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loans. Our application process is 

convenient and personalised for your 

financial needs. Our professional staff is 

ready to assist, offering a quick and 

convenient solution to your unexpected 

financial needs. 

Please kindly view the attachment 

file now to find out how the loan process 

works. Thanks in anticipation. 

Warm Regards, 

Customer Service,  

Global Financial Services  

короткострокові й довгострокові 

кредити. Процес подання заявки для 

ваших фінансових потреб зручний та 

індивідуальний. Наш професійний 

персонал готовий допомогти, 

пропонуючи швидке й зручне рішення 

для несподіваних фінансових потреб. 

Будь ласка, перегляньте вкладений 

файл, щоб дізнатися, як здійснюється 

процес кредитування. Заздалегідь 

дякуємо. 

 

У цій вправі порушена когезія та когерентність: саме це студент повинен 

віднайти. 

Для навчання планування перекладу важаємо необхідним перехід від 

диференційованих вправ до комплексних. Зразком комплексної вправи є така. 

Вправа 21. Мета вправи: формування умінь комплексного прогнозування 

стратегій перекладу, способів досягнення формальної та комунікативно-

прагматичної адекватності. 

Режим виконання: усно, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the text of the formal letter. Predict: 1) which subgenre the 

translated text belongs to (define compositional sub-genre and stylistic sub-genre 

peculiarities); 2) functional dominant, communicative aim and subjective modality of the 

translated text; 3) communicative strategies and tactics, and language means of their 

realization in the translated text; 4) translation transformations to achieve communicative 

aim, subjective modality and realize communicative strategies. 
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Шановний пане Івасенко, 

Ми ознайомились з Вашою колекцією італійських меблів на виставці Expo 

Milano 2014, яка відбудеться 2 грудня 2014. Наша компанія спеціалізується на 

поставці меблів, маємо 35 дилерів та представників по всьому регіону. Ми можемо 

надати допомогу в представленні великого замовлення Вашої продукції.  

Будь ласка, повідомте про свої умови роботи та строки поставки.   

Заздалегідь вдячні! 

З повагою,  

Завідувач відділу постачання 

Розроблений комплекс вправ дає можливість охопити основні аспекти 

планування перекладацької діяльності, навчити студентів звертати увагу на 

відтворення при перекладу таких визначальних чинників оригінального тексту, як 

структурні, стилістичні та комунікативно-прагматичні особливості, повнота та 

точність інваріанта перекладу, комунікативні стратегії та мовні тактики, 

перекладацькі прийоми та стратегії. 

Підетап навчання власне перекладу передбачає процедуру перекладу 

цілісних текстів ділових листів з дотриманням формальної та комунікативно-

прагматичної адекватності та із застосуванням локальних і глобальних 

перекладацьких стратегій, що здійснюється після етапу планування. Це, зрештою, 

реалізація запланованого. Процес власне перекладу спрямований на удосконалення 

перекладацьких навичок та вмінь, комунікативних та лінгвосоціокультурних умінь. 

У процесі власне перекладу студенти виявляють уміння визначити адекватність 

використання прийомів перекладу; складання власного варіанту перекладу, а також 

регулювання своїх перекладів [13].  

Власне перекладацькі вправи реально моделюють професійну перекладацьку 

ситуацію, здійснюються з більшою часткою самоконтролю [89]. Реалізація етапу 

власне перекладу може бути організована у форматі виконання двомовних 

комунікативних вправ на переклад цілісних текстів (вправа 22) або у форматі 

професійно-орієнтованої рольової гри (вправа 23).  

4 група. Двомовні комунікативні власне перекладацькі вправи: вправи 

на переклад цілісних текстів, на використання локальних і глобальних 

стратегій перекладу. 
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Вправа 22. Мета вправи: формування вмінь створювати текст перекладу з 

дотриманням жанрово-структурних та стилістичних особливостей, 

функціональної домінанти авторських інтенцій, комунікативних стратегій; умінь 

застосовувати локальні та глобальні стратегії перекладу. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read and translate the text, following formal and pragmatic 

communicative equivalence. 

Цим листом повідомляємо Вас, що Рудська Поліна Валентинівна пройшла 

відбір і запрошена для участі в проекті «Сучасний університет – проектний підхід 

до організації роботи згідно з положенями європейських кваліфікаційних рамок», 

організаторами якого є Фундація Central European Academy Studies and Certification 

(CEASC), Польща у співпраці з Університетом інформатики (Лодзь, Польща) та 

Центром європейських фондів. 

У рамках цього проекту учасники отримають знання з тем: 

- трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського 

освітнього простору. Їх порівняльний аналіз з українськими відповідниками. Рівні 

та засади визнання українських освітніх документів у європейському освітньому 

просторі; 

- проектний підхід в організації навчального процесу в європейських 

університетах. Формування навчальних планів із застосуванням проектного 

підходу; 

- практична реалізація в рамках організації навчального процесу принципу 

мобільності студентів та викладачів через використання спеціальних фондів ЄС, 

призначених для фінансування компоненту мобільності; 

- робота над власними обмінними, навчальними та дослідницькими 

проектами, фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників 

подібних проектів. 

Просимо забезпечити можливість участі Рудської П.В. в проекті у форматі 

тижневого стажування у період з 10 по 16 травня 2015 року включно у місті Лодзь, 

Республіка Польща. 

Після завершення стажування учасникам надається офіційний сертифікат про 

отримання післядипломної освіти за формами Міністерства освіти Республіки 
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Польща. 

З надією на співпрацю, 

Президент Фундації Central European Academy Studies and Certification 

Вправа 23 передбачає формат професійно-орієнтованої рольової гри, яка 

імітує ділове листування між двома юридичними особами. Професійно-орієнтовану 

рольову гру проводять три осіби: два переписувачі з різних країн (юр. особа 1 та юр. 

особа 2) та перекладач (3-я особа), за допомогою якого здійснюється листування. 

Викладач визначає комунікативну ситуацію, піджанр ділових листів, стратегії й 

тактики, які повинні реалізувати учасники рольової гри в процесі імітованого 

листування.   

Професійно-орієнтована рольова гра пожвавлює навчальний процес, посилює 

інтерес до навчального предмета, підвищує ступінь засвоєння матеріалу будь-якої 

складності. Рольова гра допомагає наблизити навчальний процес до реального 

життя. Завдяки моделюванню певних ситуацій студенти дізнаються про прикладне 

значення окремого навчального матеріалу, що змінює їх ставлення до предмета. 

Професійно-орієнтована рольова гра активізує розумову діяльність студентів, учить 

констуктивної, творчої діяльності; залучає студентів до спільної навчальної 

діяльності; мотивація до навчання стає не тільки особистісною, а й соціально 

значущою [168].  

Під час моделювання та впровадження в навчальний процес професійно-

орієнтованої рольової гри опираємося на такі її педагогічні характеристики: 

спрямованість рольової гри на поглиблення й розширення отриманих теоретичних 

знань, на розвиток професійних комунікативних компетентностей студентів; 

дотримання певної послідовності дій: постановка мети гри; сукупність заходів, 

спрямованих на підготовку студентів до участі в професійно-орієнтованій рольовій 

грі (формування мотивації навчання, підготовка до виконання різних ролей у 

рольовій грі); формування структури та змісту рольової гри (добір змісту 

необхідного матеріалу, структурування цього матеріалу в логіці рольової гри, 

забезпеченість інформаційно-комунікативними засобами, добір матеріалів 

методичних посібників, інтернет-ресурсів); адаптація змісту навчального матеріалу 

відповідно до рівня підготовки студентів, визначення умовної ситуації, підготовка 

студентів та навчальних груп до професійно-орієнтованої рольової гри; визначення 
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взаємодії учасників рольової гри; формування груп, пар; уведення навчальної 

рольової гри в процес навчання − відповідно до узгодженості з навчальним 

розкладом і визначенням технічної бази [22]. 

Вправа 23. Мета вправи: формування умінь перекладати цілісні тексти (у 

змодельованих ситуаціях реального листування) з дотриманням жанрово-

структурних та стилістичних особливостей, функціональної домінанти 

авторських інтенцій, комунікативних стратегій; умінь застосовувати локальні та 

глобальні стратегії перекладу. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Situation: Your Ukrainian company has a procurement contract of 

printing equipment with the USA company. The last prepaid consignment was not 

delivered in full, being partially unpacked and damaged. With the help of translator you 

have to address the company in order to achieve the rest of the equipment, as well as 

compensation for the damaged goods. The USA company is not willing to come to an 

agreement initially. 

Останнім підетапом є навчання контролю та редагування, яке здійснюється 

після перекладу тексту. Це останній етап формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, який передбачає процедуру звірки тексту перекладу з 

текстом оригіналу, виявлення недоліків, які порушують комунікативно-прагматичні 

характеристики тексту перекладу, внесення корективів у текст перекладу. Вправи на 

редагування на цьому етапі відіграють головну роль й інтегрують рецептивно-

аналітичні та продуктивно-редагувальні дії.  

Рецептивно-аналітичні дії полягають у читанні текстів перекладу та 

зіставлення їх з текстами оригіналу, а також у визначенні ступеня жанрово-

структурної (відповідність тексту перекладу структурним характеристикам жанру 

листа та особливостям певного піджанру, правильність передачі всіх компонентів 

змісту, засобів зв’язку), лінгвостилістичної (відповідність мови узусним нормативам 

ділового стилю, жанру листа, правильність, граматична, лексична, стилістичні та 

лінгвосоціокультурна коректність мовлення) та комунікативно-прагматичної 

(правильність передачі комунікативних цілей, комунікативних стратегій та мовних 

тактик їх досягнення, суб’єктивної модальності висловлення, різних типів 

інформації тощо) адекватності тексту перекладу відносно тексту оригіналу, у 
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встановленні  недоліків; у визначенні неправильно підібраних локальних стратегій 

перекладу та прогнозуванні більш правильних та точних.  

Продуктивно-редагувальні дії охоплюють: а) добір мовних засобів, локальних 

перекладацьких стратегій, спрямованих на подолання жанрово-структурних, 

лінгвостилістичних та комунікативно-прагматичних помилок і неточностей у тексті 

перекладу відносно тексту оригіналу; б) внесення редакторських правок у текст 

перекладу. 

Для цього етапу розроблено комплексні вправи на редагування 5 групи. 

Підгрупа 5.1. Вправи на аналіз та редагування текстів перекладу, здійснених у 

машинний спосіб (використовувалися автоматизовані перекладачі: ABBYY Lingvo-

Online, SmartCAT, Яндекс.Перевод (https://translate.yandex.ua)); на аналіз та 

редагування стратегій перекладу. Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текстів 

перекладу, виконаного на попередньому етапі; на аналіз та редагування стратегій 

перекладу. 

Група 5. Підгрупа 5.1. 

Зразком завдання на аналіз та редагування тексту перекладу, здійсненого в 

машинний спосіб (Яндекс.Перевод  (https://translate.yandex.ua),  є вправа 24. 

Вправа 24. Мета вправи: формування умінь критичного аналізу тексту 

перекладу, встановлення помилок та неточностей у жанрово-структурній, 

лінгвостилістичній, комунікативно-прагматичній адекватності, помилок у доборі 

локальних стратегій перекладу, умінь пошуку правильного вирішення помилок і 

неточностей; умінь редагувати переклади (виконані машинним способом). 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the translated text and the original one. Define the 

correspondence between the translated and original texts by 1) communicative aim; 

2) linguostylistic, genre and structural features; 3) subjective modality, communicative 

strategies and linguistic tactics; 4) accuracy of translation transformations. Make edits to 

the translated text. 

Dear Sir! 

We are Australian MICE agency. We've got a client that is interested in organizing a 

project in Rome. It's a mix of conference and incentive trip. Could you, please offer us a 

https://translate.yandex.ua/
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project by Wednesday evening. We need to present it to a client on Friday morning. I'll be 

on a business trip next days. My colleague will be in touch with you and will answer all 

your possible questions. If you have just any questions do not hesitate to contact me via E-

mail at adsm@abc.i. 

 I thank you in advance for your kind consideration, 

Adam Smith, Executive director 

 

Дорогий сер! 

Ми Австралійське MICE агентство. У нас є клієнт, який зацікавлений в 

організації проекту в Римі. Це суміш конференції та інсентив поїздки. Не могли б 

ви, будь ласка, нам запропонувати проект до вечора середи. Ми повинні 

представити його клієнту в п’ятницю вранці. Я буду у відрядженні найближчі дні. 

Мій колега зв’яжеться з вами і відповість на всі ваші можливі запитання. Якщо у вас 

є тільки які-небудь питання, не соромтеся зв’язатися зі мною по електронній пошті 

на adsm@abc.i. 

Я дякую Вам за Вашу люб’язну увагу, 

Адам Сміт, Виконавчий директор 

У вправі підкреслено слова (фрази), які змінюють суб’єктивну модальність 

тексту, порушені лінгвостилістичні та жанрово-структурні правила оформлення 

листа: саме їх студент повинен віднайти. 

Група 5. Підгрупа 5.2. 

Вправа 25. Мета вправи: формування умінь критичного аналізу тексту 

власного перекладу, умінь акцентувати увагу на основних характеристиках тексту 

перекладу для досягення комунікативно-прагматичної адекватності; умінь 

визначення помилок та неточностей у жанрово-структурній, лінгвостилістичній, 

комунікативно-прагматичній адекватності, у доборі  локальних стратегій 

перекладу, умінь пошуку правильного виправлення помилок і неточностей; умінь 

редагувати власні переклади. 

Режим виконання: письмово, індивідуально. Контроль: поточний (після 

виконання). 

Instructions. Read the translated text made by yourself (for example exercise 22). 

Identify the accuracy and correctness of the made translation, transfer of communicative 
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aim, genre and structural features, subjective modality. Determine the correspondence 

between speech means and business letter style. Analyze the adequacy and efficiency of 

translation methods and transformations selection. Make you noticed shortcomings in the 

text of the translation. 

Вправу 25 студенти виконують самостійно й індивідувально. Викладач 

перевіряє роботи кожного зі студентів. 

Повний комплекс вправ подається в навчальному посібнику: 

Михайленко О. «Збірник вправ з перекладу (для студентів ОКР «Магістр» 

спеціальності «Переклад»)». 

Отже, аналіз наукових джерел з проблем навчання перекладу, формування СК 

в іноземній мові дав можливість визначити, що формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ здійснюється в чотири етапи: І етап – доперекладацький; ІІ 

етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний; ІІІ етап – дотекстовий 

перекладацький; ІV етап – текстовий перекладацький, який охоплює навчання 

планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання контролю й 

редагування.  

 

2.4. Модель процесу навчання майбутніх філологів стратегій одностороннього 

письмового перекладу англійською мовою з використанням вправ на 

редагування 

 

Упровадження авторської методики навчання майбутніх філологів стратегій 

письмового перекладу потребує розроблення моделі процесу навчання. 

Модель у «Великому енциклопедичному словнику» трактується як будь-який 

образ, аналог певного об’єкта, процесу або явища, що використовуються як його 

замінник або представник [23, с. 822]. 

Модель процесу навчання, услід за В. Ягуповим, розуміємо як «еталонне 

уявлення про навчання студентів, його конструювання в умовах конкретних 

освітньо-виховних закладів. Вона визначає цілі, основи організації та проведення 

навчального процесу» [230]. Модель навчання забезпечує поетапну реалізацію 

схеми навчання, а саме: реалізацію діяльності студента в ролі виконавця, а 

викладача в ролі організатора процесу навчання [186, с. 108]. 
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Модель процесу навчання майбутніх філологів перекладацьких стратегій має 

бути адаптивною (зважати на індивідуальні особливості суб’єктів навчання, їхній 

досвід), об’єктивною (відображати реальний процес навчання), суб’єктивною 

(враховувати тезаурус студентів), інтерактивною (передбачати діалог між 

викладачем і студентами) [74]. 

Поділяючи погляди М. Мосіної, вважаємо, що лінгвометодична модель 

повинна забезпечити організацію цілісного процесу навчання та орієнтувати його на 

розвиток усіх компонентів професійної освіти майбутніх фахівців; забезпечувати 

міждисциплінарні зв’язки, а також наступність у навчанні мови на всіх етапах. 

Модель повинна забезпечити мотивацію й викликати потреби майбутніх фахівців у 

безперервній освіті; сприяти впровадженню комплексу сучасних технологій 

навчання, що сприяють реалізації основних завдань формування мовленнєвої 

компетентності майбутніх фахівців. Модель процесу навчання має сприяти 

самостійному й творчому застосовуванню знань і вмінь у нових нестандартних 

ситуаціях, саморозвитку та самореалізації особистості в різних видах діяльності, 

розвиткові критичного мислення, що забезпечує прийняття адекватних рішень у 

навчальній, науково-дослідницькій, професійній діяльності [149]. 

Під час розроблення моделі процесу навчання майбутніх філологів стратегій 

одностороннього письмового перекладу з української мови англійською спираємося 

на низку характеристик моделі, запропонованих Л. Курило: 

1) послідовність (логічна організація навчального процесу, що відображає 

етапність та підсистему вправ); 

2) взаємопов’язаність усіх компонентів  моделі;  

3) цілеспрямованість (здатність забезпечити досягнення поставлених цілей, 

реалізацію змісту, підходів, методів навчання);  

4) зв’язок із професійною підготовкою майбутніх перекладачів [112,                

с. 117-118]. 

На основі типології моделей, здійсненої М. Вартофським [29], модель процесу 

навчання майбутніх філологів перекладацьких стратегій визначаємо як структурно-

функціональну: навчальний процес розглядаємо як цілісну систему, в якій 

виокремлюємо її складові (структурні) частини, які пов’язуються структурними 

відношеннями, які регламентують підпорядкованість, логічну та тимчасову 

послідовність вирішення окремих завдань. 
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Аналіз останніх дисертаційних досліджень показав, що в моделі організації 

процесу навчання повинні бути представлені такі компоненти: цілі навчання; об’єкт 

навчання; суб’єкти навчання; навчальна дисципліна, в межах якої побудовано 

модель; елементи навчання — мовні (фонетика, лексика, граматика тощо) та 

мовленнєві (види мовленнєвої діяльності); зміст навчання; методи та способи 

навчання; форми організації навчання; засоби навчання; форми контролю 

навчальної діяльності студентів під час аудиторної і позааудиторної роботи; 

очікуваний результат. Ці компоненти охоплюють змістовий та процесуальний 

блоки, які поєднані ланкою поетапної реалізації компонентів змісту у структурі 

елементів предмета навчання [130; 131; 167]. 

Беруи за основу думку Л. Курило, вважаємо, що для розроблення моделі 

процесу навчання необхідно враховувати норми часу, які відведені або можуть бути 

відведені на реалізацію методики навчання майбутніх філологів стратегій 

одностороннього письмового перекладу англійською мовою [112, с. 118]. 

Мету навчання становить формування в майбутніх філологів знань, навичок 

та вмінь, які складають стратегічну компетентність в односторонньому письмовому 

перекладі офіційно-ділових текстів з української мови англійською. 

Об’єктом навчання в нашому дослідженні є стратегії одностороннього 

письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови англійською. 

Суб’єкти навчання – студенти вищих навчальних закладів України освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» 1-го року навчання (ІІ семестр) спеціальності 

8.02030302 «Мова та література і переклад» напряму Англійська мова». 

Модель реалізується в межах навчальної дисципліни «Теорія та практика 

перекладу (англійська мова)». 

Елементи навчання. Мовні: лексичні, граматичні, лінгвосоціокультурні 

одиниці, які характерні для офіційно-ділових текстів. Мовленнєві: читання; писемне 

мовлення; переклад (локальні та глобальні стратегії перекладу). 

Зміст навчання: знання, навички та вміння, які складають зміст стратегічної 

компетентності в односторонньому письмовому перекладі офіційно-ділових текстів 

з української мови англійською (ці знання, навички та вміння розписані в підрозділі 

1.2). 

Методи навчання: комунікативний, свідомо-практичний; пояснення, 

організація вправляння – вправляння, метод професійно-орієнтованої рольової гри. 
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Форми організації навчання: лекції, практичні заняття. 

Засоби навчання: навчально-методичний посібник «Збірник вправ з перекладу 

(для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Переклад»)» (автор 

О.А. Михайленко), який містить усі необхідні тексти та комплекси вправ для 

формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому 

перекладі офіційно-ділових текстів з української мови англійською; автоматизовані 

перекладачі: ABBYY Lingvo-Online, SmartCAT, Яндекс.Перевод 

(https://translate.yandex.ua). 

Форми контролю: поточний (підсумковий), усний / письмовий, 

індивідуальний, контроль з боку викладача, самоконтроль та самокорекція. 

Очікуваний результат: теоретичні знання про структурно-композиційні, 

лінгвостилістичні, лінгвосоціокультурні, комунікативно-прагматичні особливості 

офіційно-ділових листів різних піджанрів в англійській та українській мовах; 

теоретичні знання про глобальні та локальні перекладацькі стратегії; про 

послідовність дій в реалізації стратегій перекладу; рецептивними та 

репродуктивними лексичними, граматичними та лінгвосоціокультурними 

навичками; навичками перекладу, навичками трансформації лексичних та 

граматичних одиниць під час перекладу; інтерпретаційно-аналітичні, планувально-

прогнозувальні, операційно-продуктивні,  контролювально-оцінні уміння (які 

складають стратегії перекладу) сформовані на рівні, достаньому для здійснення 

якісних перекладів офіційно-ділових листів англійською мовою, для створення 

текстів прекладу, адекватних тексту оригіналу в комунікативно-прагматичному, 

жанрово-композиційному та лінгвостилістичному аспектах. 

Норми часу: Модель навчання реалізується упродовж 52 годин: 22 години 

аудиторної роботи і 28 годин – позааудиторної, 2 години – контроль. 

Авторська методика реалізується в чотири етапи:  

І етап – доперекладацький – триває 4 аудиторні години (заняття № 1 та 2, які 

реалізуються у формі лекції № 1 та лекції № 2).  

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний – триває 12 годин (6 ауд. 

годин, 6 год. самостійної роботи), (заняття № 3, 4, 5, які реалізуються у формі 

практичних занять за допомогою І та ІІ груп вправ, розроблених для цього етапу в 

підрозділі 2.3).  

https://translate.yandex.ua/
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ІІІ етап – дотекстовий перекладацький – триває 8 годин (4 ауд. годин, 4 год. 

самостійної роботи), (заняття № 6, 7, які реалізуються у формі практичних занять за 

допомогою І та ІІ груп вправ, розроблених для цього етапу в підрозділі 2.3).  

ІV етап – текстовий перекладацький – триває 26 годин (8 ауд. годин, 18 год. 

самостійної роботи), (заняття № 8, 9, 10, 11, які реалізуються у формі практичних 

занять за допомогою І – V груп вправ, розроблених для цього етапу в підрозділі 2.3). 

І етап – доперекладацький етап 

Перше заняття (2 ауд. год.) відбувається у форматі лекції. Мета: формування 

теоретичних знань про стратегії перекладу. Лекція №1. Тема: Перекладацькі 

стратегії в сучасному перекладознавстві.  

Друге заняття (2 ауд. год) відбувається у форматі лекції. Мета: формування 

теоретичних знань про лінгвальні, екстралінгвальні та перекладацькі 

характеристики офіційно-ділових текстів. Лекція 2. Тема: Лінгвальні, 

екстралінгвальні та перекладацькі характеристики офіційно-ділових текстів. 

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний етап 

Третє заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Мета: формування 

інтерпретаційних умінь: визначення комунікативних домінант, комунікативних 

цілей, комунікативних стратегій, мовних засобів, які використовуються для 

досягнення комунікативних цілей. Застосовуються вправи І-ої групи (мовленнєві, 

рецептивні, аналітичні). Підгрупа 1.1. Вправи на читання і визначення 

комунікативно-прагматичних характеристик тексту. В аудиторії студенти 

аналізують 4-5 листів різних піджанрів. Таку ж кількість листів аналізують 

самостійно. 

Четверте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Мета: формування 

інтерпретаційних умінь – аналізу українськомовних текстів різних піджанрів 

ділового листа, визначення комунікативних домінант, комунікативних цілей, умінь 

проводити зіставний аналіз текстів різних піджанрів ділового листа в обох мовах. 

Застосовуються вправи І-ої групи (мовленнєві, рецептивні, аналітичні). Підгрупа 

1.2. Вправи на читання й аналіз  лінгвостилістичних та структурно-семантичних 

характеристик тексту. В аудиторії студенти аналізують 4-5 листів різних піджанрів. 

Таку ж кількість листів аналізують самостійно. 

П’яте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Формування умінь 

встановлення адекватності функціональної домінанти, комунікативних цілей, 
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комунікативних стратегій, суб’єктивної модальності, повноти передачі головної 

думки, відповідності узусним нормативам використання мовних засобів; 

встановлення відповідності лінгвостилістичних та жанрово-структурних 

характеристик тексту перекладу до тексту оригіналу: а) відповідність мовленнєвих 

засобів узусним нормативам певного стилю; б) забезпечення когезії та 

когерентності; в) відповідність мовленнєвих засобів жанру (піджанру) ділового 

листа, його комунікавними цілям та стратегіям). Застосовуються вправи ІІ-ої групи 

(вправи на редагування (рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи)). Підгрупа 2.1. 

Вправи на встановлення відповідності комунікативно-прагматичним 

характеристикам тексту перекладу відносно тексту оригіналу. Підгрупа 2.2. Вправи 

на встановлення відповідності лінгвостилістичних та жанрово-структурних 

характеристик тексту перекладу до тексту оригіналу та ефективності використаних 

локальних та глобальної стратегій під час перекладу. В аудиторії студенти 

аналізують 5-7 листів різних піджанрів. Таку ж кількість листів аналізують 

самостійно. 

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький етап 

Шосте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Мета: удосконалення 

лексико-граматичних та лінгвосоціокультурних навичок перекладу текстів певних 

піджанрів (ділових листів): лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних 

особливостей офіційно-ділового дискурсу; формування умінь використовувати різні 

перекладацькі локальні стратегії для збереження комунікативної стратегії тексту 

оригіналу. Застосовуються вправи І-ої групи (некомунікативні репродуктивні 

одномовні та двомовні лексико-граматичні вправи). Підгрупа 1.1. Вправи на 

переклад окремих фраз з дотриманням стилю мовлення (на використання локальних 

стратегій перекладу). Підгрупа 1.2. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням піджанрової приналежності тексту (на використання локальних 

стратегій перекладу). Підгрупа 1.3. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням суб’єктивної модальності висловлення (на використання локальних 

стратегій перекладу). Підгрупа 1.4. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням комунікативних стратегій, комунікативних цілей, різних типів 

інформації (на використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.5. Вправи 

на переклад окремих фраз з дотриманням лінгвосоціокультурних особливостей 

ділових листів (на використання локальних стратегій перекладу). В аудиторії та в 
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позааудиторний час студенти виконують вправи цих груп, які різняться 

наповненням речень і фраз, що належать листам різних піджанрів. 

Сьоме заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Мета: формування 

навичок застосування перекладацьких локальних стратегій для перекладу окремих 

фраз та окремих речень зі збереженням їхньої  комунікативної цілі, жанрової / 

піджанрової приналежності, суб’єктивної модальності. Вправи: Група 1. Підгрупа 

1.5. Вправи на переклад окремих фраз з дотриманням лінгвосоціокультурних 

особливостей ділових листів (на використання локальних стратегій перекладу). 

Група 2 (двомовні лексико-стилістичні, граматико-стилістичні та лексико-

прагматичні вправи на редагування). Підгрупа 2.1. Вправи на редагування речень з 

урахуванням кількох комунікативно-прагматичних характеристик (на редагування 

локальних стратегій перекладу). Підгрупа 2.2. Вправи на редагування речень з 

урахуванням однієї комунікативно-прагматичної характеристики) (на редагування 

локальних стратегій перекладу). В аудиторії та в позааудиторний час студенти 

виконують вправи цих підгруп, які різняться наповненням речень і фраз, що 

належать листам різних піджанрів та мають різні комунікативні цілі. 

ІV етап – текстовий перекладацький етап 

Восьме заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Мета: формування умінь 

планування локальних стратегій перекладу, необхідних для: а) досягнення 

комунікативно-прагматичної адекватності; б) жанрово-структурної та змістової 

відповідності; в) для подолання труднощів перекладу. Застосовуються вправи 1-ої 

групи (перекладацько-стратегічні вправи на планування локальних стратегій). 

Підгрупа 1.1. Вправи на планування перекладацьких стратегій для досягнення 

комунікативно-прагматичної адекватності, жанрово-структурної та змістової 

відповідності. Підгрупа 1.2. Вправи на планування перекладацьких стратегій для 

подолання труднощів перекладу. А також застосовуються вправи ІІ-ої групи 

(перекладацько-стратегічні вправи на планування мовних засобів). Підгрупа 

2.1. Вправи, спрямована на формування умінь планування мовних засобів, 

необхідних для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності, планування 

мовних засобів, необхідних для жанрово-структурної та змістової відповідності. Для 

аудиторної роботи добираємо вправи підгрупи 1.1, 1.2. Для позааудиторної роботи – 

вправи підгрупи 2.1. 
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Дев’яте заняття (2 ауд. год. / 2 год. с/р.) – практичне. Мета: формування умінь 

планування мовних засобів, необхідних: а) для досягнення комунікативно-

прагматичної адекватності; б) жанрово-структурної та змістової відповідності; 

в) для подолання труднощів перекладу. Редагування мовних засобів. 

Застосовуються вправи ІІ-ої групи (перекладацько-стратегічні вправи на планування 

мовних засобів). Підгрупа 2.2. Вправи, спрямовані на формування умінь планування 

мовних засобів, необхідних для подолання труднощів перекладу. А також вправи 

ІІІ-ої групи 3 (перекладацько-стратегічні вправи на редагування). Підгрупа 

3.1. Вправи на редагування перекладацьких стратегій, необхідних для точної 

передачі комунікативно-прагматичних характеристик тексту. Підгрупа 3.2. Вправи 

на редагування перекладацьких стратегій, необхідних для точної передачі  жанрово-

структурних та лінгвостилістичних особливостей тексту. Для аудиторної роботи 

добираємо вправи групи 2, підгрупи 2.2 та групи 3, підгрупи 3.1. Для 

позааудиторної роботи – вправи групи 3, підгрупи 3.2. 

Десяте заняття (2 ауд. год. / 10 год. с/р.) – практичне. Мета: формування умінь 

перекладу цілісних текстів, умінь реалізації стратегій перекладу. Застосовуємо 

вправи IV-ої групи (двомовні комунікативні власне перекладацькі вправи: вправи на 

переклад цілісних текстів, на використання локальних і глобальних стратегій 

перекладу). В аудиторії проводиться професійно-орієнтована рольова гра (вправа 

23). У позаудиторний час студенти перекладають цілісні тексти ділових листів 

різноманітних піджанрів, які різняться комунікативними цілями (вправа 22). 

Одинадцяте заняття (2 ауд.год. / 4 год. с/р.) – практичне. Мета: формування 

правильності використання стратегій перекладу, умінь редагувати змістові, 

стилістичні, прагматичні помилки, а також ті помилки, які пов’язані з неправильним 

використанням стратегій перекладу. Застосовуємо вправи V-ої групи (вправи на 

редагування текстів перекладу). Підгрупа 5.1. Вправи на аналіз та редагування 

текстів перекладу, здійснених у машинний спосіб; на аналіз та редагування 

стратегій перекладу. Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текстів перекладу, 

виконаного на попередньому етапі; на аналіз та редагування стратегій перекладу. 

Тексти окремих піджанрів ділових листів (які різняться комунікативними цілями) 

студенти редагують в аудиторії, тексти інших  піджанрів − самостійно. Викладач 

перевіряє якість редакторської роботи. 

Дванадцяте заняття (2 год.) – тематичний контроль. 
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Подамо графічне зображення моделі організації процесу навчання майбутніх 

філологів перекладацьких стратегій (рис. 2.2). 
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Формування теоретичних 

знань про стратегії перекладу. 

 Лекція № 1. Тема: Перекладацькі 

стратегії в сучасному 

перекладознавстві. 

2  

Формування теоретичних 

знань про лінгвальні, 

екстралінгвальні та перекладацькі 

характеристики офіційно-ділових 

текстів. 

Лекція № 2. Тема: Лінгвальні, 

екстралінгвальні та перекладознавчі 

характеристики офіційно-ділових 

текстів. 

Контр

оль: 

 Поточний, опитування теоретичного матеріалу, обговореня; виконання тестів на перевірку 

теоретичних знань. 

 

 
Рис. 2.2. Модель процесу навчання майбутніх філологів перекладацьких стратегій 
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 Формування інтерпретаційних умінь: визначення 

комунікативних домінант, комунікативних цілей, комунікативних 

стратегій, мовних засобів, які використовуються для досягнення 

комунікативних цілей. Аналіз англійськомовних текстів певних жанрів. 

 Практичне 

заняття № 3, самостійна 

робота. Вправи групи 1, 

підгрупи 1.1. 

2 2 

Формування інтерпретаційних умінь – аналізу 

українськомовних текстів різних піджанрів ділового листа, 

визначення комунікативних домінант, комунікативних цілей, умінь 

проводити зіставний аналіз текстів різних піджанрів ділового листа 

в обох мовах. 

Практичне 

заняття № 4, самостійна 

робота. Вправи групи 1, 

підгрупи 1.2. 

2 2 

Зіставний аналіз текстів певних жанрів в обох мовах. 

Формування умінь встановлення адекватності 

функціональної домінанти, комунікативних цілей, комунікативних 

стратегій, суб’єктивної модальності, повноти передачі головної 

думки, відповідності узусним нормативам використання мовних 

засобів; встановлення відповідності лінгвостилістичних та 

жанрово-структурних характеристик тексту перекладу до тексту 

оригіналу. 

Практичне 

заняття № 5, самостійна 

робота. Вправи групи 2, 

підгрупи 2.1, 2.2. 

КОНТ

РОЛЬ: 

 Поточний: усний аналіз англійськомовних та українськомовних текстів (на зразок вправ групи 1): перевірка умінь 

аналізу текстів. 

Рис. 2.2 Модель процесу навчання майбутніх філологів перекладацьких стратегій (продовження) 
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 Удосконалення лексико-граматичних та 

лінгвосоціокультурних навичок перекладу ділових 

листів; формування умінь використовувати різні 

перекладацькі локальні стратегії для збереження 

комунікативні стратегії тексту оригіналу. 

 Практичне 

заняття № 6, 

самостійна робота. 

Вправи групи 1, 

підгрупи 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5. 

2 2 

Формування навичок застосування 

перекладацьких локальних стратегій для перекладу 

окремих фраз та окремих речень зі збереженням їхньої 

комунікативної цілі, жанрової / піджанрової 

приналежності, суб’єктивної модальності. 

Практичне 

заняття № 7, 

самостійна робота. 

Вправи групи 1, 

підгрупи 1.5; групи 

2, підгрупи 2.1, 2.2. 

Контроль

: 

 Поточний; перевірка виконаних письмових завдань; аналіз виконаних студентами 

завдань: перевірка лексичних, граматичних та лінгвосоціокультурних мовленнєвих навичок. 

    Рис. 2.2. Модель процесу навчання майбутніх філологів перекладацьких 

стратегій (продовження) 
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 Формування умінь планування локальних стратегій перекладу, необхідних: 

а) для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності; б) жанрово-структурної та 

змістової відповідності; в) для подолання труднощів перекладу. 

 Практичне заняття 

№ 8, самостійна робота. 

Вправи  групи 1. Підгрупа 

1.1. Підгрупа 1.2. Група 2. 

Підгрупа 2.1.  

2 2 

Формування умінь планування мовних засобів, необхідних: а) для досягнення 

комунікативно-прагматичної адекватності; б) жанрово-структурної та змістової 

відповідності; в) для подолання труднощів перекладу. Редагування мовних засобів. 

Практичне заняття 

№ 9, самостійна робота. 

Вправи  групи 2, підгрупи 

2.2, групи 3. 
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Формування умінь перекладу цілісних текстів, умінь реалізації стратегій 

перекладу. 

Практичне заняття 

№10, самостійна робота. 

Вправи  групи 4. 
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 Формування умінь правильності використання стратегій перекладу, умінь 

редагувати змістові, стилістичні, прагматичні помилки, а також ті помилки, які пов’язані з 

неправильним використанням стратегій перекладу. 

 Практичне заняття 

№ 11, самостійна робота. 

Вправи  групи 5. 

к

Конт

роль 

Тематичний; перевірка письмової редакції машинного перекладу, власного перекладу студента; аналіз письмової роботи студента: перевірка 

умінь використовувати перекладацькі стратегії під час трансляції цілісних текстів. 

       

Рис. 2.2. Модель процесу навчання майбутніх філологів перекладацьких стратегій (продовження) 
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Отже, розроблена модель навчання стратегій письмового перекладу 

призначена для вищих навчальних закладів, які готують студентів за спеціальністю 

«Переклад» реалізується в межах навчальної дисципліни «Теорія та практика 

перекладу (англійська мова)» у ІІ семестрі (І-ого курсу) магістратури упродовж 52 

годин: 22 години аудиторної роботи, 28 годин – позааудиторної, 2 години – 

контроль.  

Висновки до розділу 2 

Аналіз наукових джерел, присвячених класифікації ділових листів, 

психологічним, психолінгвістичним та методичним основам навчання перекладу дав 

можливість зробити окремі висновки. 

На основі типології помилок, релевантних СКОПП(АМ) (аналітико-

інтерпретаційних, мовних, змістових, комунікативно-прагматичних та 

перекладацько-стратегічних), визначено такі типи вправ на редагування (для 

формування в майбутніх філологів СКПП(АМ)): рецептивно-аналітичні мовленнєві, 

двомовні лексико-стилістичні та граматико-стилістичні, двомовні лексико-

прагматичні, двомовні лінгвосоціокультурні, перекладацько-стратегічні, двомовні 

вправи на редагування цілісних текстів. 

Визначено основні принципи добору текстів ділових листів для формування 

СК: комунікативно-прагматичного розмаїття; урахування типу інформації; жанрово-

стильового (піджанрово-стильового) розмаїття, автентичності, мовної складності, 

лакунарності мовного матеріалу, представленості лінгвосоціокультурної інформації, 

контрастивності, відповідності текстовим та лінгвістичним параметрам, 

варіативності та диференційованості мовних засобів, тематичності, перекладацької 

цінності. 

Розроблено методику формування  майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері 

ДЛ, яка здійснюється в чотири етапи: І етап – доперекладацький (метою цього етапу 

є набуття теоретичних знань, які складають перекладацьку компетентність у цілому 

та стратегічну компетентність зокрема); ІІ етап – текстовий аналітико-

інтерпретаційний (мета: формування інтерпретаційних умінь (на матеріалі тексту 

оригіналу) – визначати зміст, смисл, авторські інтенції; комунікативні цілі та 

комунікативні стратегії, а також вербальні засоби їх досягнення; умінь визначати 

локальні та глобальну стратегії перекладу); ІІІ етап – дотекстовий перекладацький 

(мета: формування навичок перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які 
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властиві різним піджанрам ділових листів та які виражають комунікативні цілі, 

суб’єктивну модальність текстів; формування навичок використання локальних 

стратегій); ІV етап – текстовий перекладацький, який охоплює навчання планування 

перекладу, навчання власне перекладу та навчання контролю й редагування. На 

підетапі планування формуємо уміння планувати глобальну та локальні стратегії 

перекладу, мовні засоби досягнення адекватності; на підетапі власне перекладу 

формуються та розвиваються уміння реалізації стратегій перекладу; на підетапі 

контролю / редагування відбувається формування умінь контролю правильності 

використання стратегій перекладу, умінь редагувати змістові, стилістичні, 

прагматичні помилки, а також помилки, які пов’язані з неправильним 

використанням стратегій перекладу. 

Розроблена модель навчання стратегій письмового перекладу призначена для 

вищих навчальних закладів, які готують студентів за спеціальністю «Переклад» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», збігається з навчанням перекладу 

офіційно-ділових текстів. Модель навчання реалізується в межах навчальної 

дисципліни «Теорія та практика перекладу (англійська мова)» у ІІ семестрі (І-ого 

курсу) магістратури упродовж 52 годин: 22 години аудиторної роботи, 28 годин – 

позааудиторної, 2 години – тематичний контроль. 

Результати другого розділу висвітлено в публікаціях [143; 146]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ 

ФІЛОЛОГІВ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ВПРАВ НА РЕДАГУВАННЯ 

 

У третьому розділі встановлено об’єкти контролю та критерії оцінювання 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською 

мовою у сфері ділового листуваня; експериментально перевірено ефективність 

авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо формування в 

майбутніх філологів стратегічної компетентності в односторонньому письмовому 

перекладі англійською мовою у сфері ділового листування. 

 

3.1. Критерії оцінювання стратегічної компетентності в односторонньому 

письмовому перекладі англійською мовою у сфері ділового листування 

 

Проблема оцінки якості письмового перекладу, безумовно вважається однією 

з найбільш складних у перекладознавстві. Сьогодні загальновизнано, що при 

розробці критеріїв визначення якості перекладу насамперед повинні враховуватися 

його повнота, адекватність і відповідність прагматичній спрямованості вихідного 

тексту [25, с. 5; 281, c. 314-316]. 

У розробленні критерії оцінювання СКОПП(АМ) майбутніх філологів 

спираємося: 1) на дві складові якості перекладу, визначені В. Сдобніковим: 

адекватність, яка полягає у відтворенні в перекладі функції вихідного повідомлення, 

та адекватність, що передбачає максимальну лінгвістичну близькість текстів 

оригіналу й перекладу [182, с. 209]; 2) на характеристики  якості перекладу, 

визначені Н. Каширіною: збереження в перекладі функціональної домінанти 

оригіналу (комунікативна рівноцінність перекладу та оригіналу); мінімальність, 

умотивованість і принципова обмеженість перекладацьких трансформацій 

(відсутність у тексті перекладу як буквалізмів, так і вільностей); відсутність у 
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перекладі функціонально-змістових, функціонально-нормативних і 

культурологічних помилок [92]. 

До оцінювання рівня сформованості стратегій перекладу обираємо 

академічний підхід, який передбачає оцінку якості ступеня сформованості тих чи 

інших компетентностей, найважливішою з яких виявляється забезпечення 

прагматичної прийнятності перекладу. При академічному підході в поле зору 

потрапляють такі чинники: смисл тексту, мовне оформлення, вдалі перекладацькі 

рішення. Врахування прагматики ситуації перекладу, збереження комунікативно-

функціональних властивостей тексту окремо не відображається, оскільки, ймовірно, 

цей потенціал закладений у смисловому компоненті [111].  

Згідно з академічним підходом, услід за О. Кузяєвою, оцінюємо текст 

перекладу на двох рівнях: мікрорівні та макрорівні. Критеріями комунікативної 

адекватності перекладу речень на мікрорівні дослідниця вважає відсутність мовних 

помилок під час перекладу (спотворень, неточностей, опущень стилістичних 

помилок; порушень норми сполучуваності слів у мові перекладу, граматичних, 

орфографічних, пунктуаційних помилок) [110, с. 82-83]. Отже, оцінюючи уміння 

мовного оформлення тексту, акцентуємо увагу на: 1) правильності мовного 

оформлення (кількість мовних точностей / неточностей, допущених при перекладі); 

2) мовній еквівалентності (кількість інформаційних одиниць тексту, при перекладі 

яких було / не було дотримано еквівалентності) [165].  

Аналізуючи змістовий аспект текстів перекладу, беремо до уваги: 1) відсоток 

неправильно перекладених інформативних одиниць тексту; 2) кількість 

неточностей, допущених при передачі смислового змісту тексту; 3) кількість 

дослівно перекладених інформативних одиниць тексту; 4) кількість неточностей в 

передачі ідіом; 5) відповідність тексту перекладу меті тексту оригіналу; 

6) відповідність тексту перекладу жанрово-стилістичним особливостям тексту 

оригіналу [165]. 

Критерієм комунікативної адекватності перекладу на макрорівні, згідно з 

твердженням О. Кузяєвої, вважаємо передачу під час перекладу комунікативних 

аспектів висловлення, зокрема: функції висловлення; способу опису ситуації 

(ступеня формальності ситуації спілкування, адекватності мовних засобів 
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комунікативної ситуації); адаптацію лінгвосоціокультурних елементів до змісту 

висловлення [110, с. 82-83]. 

Отже, поділяючи думку Т. Кавицької, при оцінюванні рівня сформованості 

перекладацької компетентності визначаємо такі аспекти: 1) знання про текст та 

процес перекладу іноземною мовою (знання теорії перекладу, знання теорії 

дискурсу і тексту); 2) навички та вміння відтворення текстових характеристик 

тексту оригіналу в процесі письмового перекладу англійською мовою: 

а) відтворення макроструктури (композиційної структури, жанрового формату, 

змістовної цілісності й повноти); б) відтворення мікроструктури (когерентності та 

когезії тексту оригіналу в тексті перекладу); в) відтворення особливостей жанрового 

мовного оформлення (лексичні, граматичні,  стилістичні відповідності), помилки, 

допущені в цих відповідностях, призводять до порушень лексичної чи граматичної 

сполучуваності слів у тексті перекладу; порушень узусу, що призводить до жанрово-

стилістичних невідповідностей; порушень, обумовлених орфографічними та 

граматичними помилками; 3) оцінка когнітивно-пошукової діяльності в процесі 

перекладацького текстотворення, зокрема, здатність використовувати зовнішні 

ресурси (двомовні словники, як зразок – подібні тексти, консультації експертів) [83]. 

У процесі оцінювання беремо до уваги змістово-смислові, мовні та 

перекладацько-стратегічні (вдале / невдале перекладацьке рішення) помилки.  

До смислових помилок відносимо спотворення, неточності, неясності, 

невмотивовані доповнення, відсутність урахування відмінностей в 

екстралінгвістичних ситуаціях, неперекладені одиниці, що підлягають перекладу, 

пропуск релевантної інформації, «хибні друзі перекладача», порушення загальної, 

наочної, текстової логіки, відсутність врахування імплікацій, неадекватно 

перекладені одиниці мір, спотворення авторської інтенції (оцінки), вільність, 

буквалізм, невдале формулювання, наявність декількох варіантів перекладу, 

непотрібні коментарі перекладача [111; 270]. 

До мовних помилок належать: лексичні помилки (сполучуваність, тавтологія, 

пароніми, помилки в перекладі власних імен, термінологічні помилки, не 

узуальність); граматичні помилки (неправильне узгодження, керування, 

неправильна морфологічна форма слова); синтаксичні помилки (порядок слів, 

неправильна передача причинно-наслідкового зв’язку, пропуск предиката або його 
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частини, неправильна організація темо-рематичного членування); стилістичні 

помилки (стилістична неоднорідність (змішування стилів), недоречне використання 

діалектів та варіантів мови перекладу, порушення конвенцій для даного типу тексту 

(узусу), відсутність урахування конотативних значень вихідних одиниць, помилки 

при перекладі фігур мови); орфографічні, пунктуаційні помилки та помилки 

оформлення (верстка тексту) [111; 270]. 

Вдале перекладацьке рішення розглядаємо як створення в тексті перекладу 

передумов для формування реципієнтом перекладу тих смислів, що опредмечені в 

тексті оригіналу. Відповідно, невдале перекладацьке рішення відбувається через 

нездолані перекладацькі труднощі й тягне за собою втрату сенсів при правильній 

передачі змісту. Невдале перекладацьке рішення призводить до збоїв на рівні 

розпредмечувального розуміння. У типологію невдалих перекладацьких рішень 

входять: передача смислу як значення; зміна авторських смислів; руйнування 

смислів тексту; руйнування смислової інтервальності [65]. 

У нашому дослідження виділяємо окрему групу інтерпретаційно-аналітичних 

помилок, які визначають, згідно з А. Хуртадо, критерій правильності інтерпретації  

вихідного тексту: 1) неправильні інтерпретації змісту, які негативно позначаються 

на розумінні вихідного тексту: спотворення смислу, смислова помилка, відсутність 

смислу, додавання, опущення, невирішені проблеми екстралінгвістичних 

референцій, втрата значення, невідповідний варіант мови (стиль, діалект); 

2) неправильні інтерпретації, які негативно позначаються на процесі вираження 

змісту мовою перекладу. Вони поділяються на п’ять категорій: правопис, граматика, 

лексичні одиниці, текст та стиль; 3) неадекватні інтерпретації, які негативно 

відбиваються на передачі головної чи другорядних функцій вихідного тексту 

[252; 253]. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі оцінювання якості перекладу, 

дав можливість визначити, що під час оцінювання необхідно брати до уваги три 

аспекти – мовний, змістовий та комунікативно-прагматичний. Користуючись 

напрацюваннями в галузі оцінювання якості перекладу, а також беручи до уваги 

складові СКОПП(АМ), спробуємо визначити основні об’єкти контролю, критерії та 

норми оцінювання студентів. 
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Об’єкт контролю – перекладацькі знання (знання теорії перекладу, знання 

теорії дискурсу й тексту): знання про жанрову диференціацію текстів; про 

структурні та стилістичні особливості текстів різних жанрів та піджанрів у мові 

перекладу та мові оригіналу; про мовні засоби, притаманні текстам оригіналу, та 

їхні відповідники, які використовуються у текстах такого ж жанру мови перекладу; 

про функціональні домінанти та субдомінанти текстів різних жанрів; про глобальні 

та локальні перекладацькі стратегії; про послідовність дій в реалізації стратегій 

перекладу; про поняття та типи адекватності: повна, часткова, варіативна, 

контекстуальна; денотативна, конотативна, текстуально-нормативна, прагматична, 

формальна тощо; про способи трансформації при перекладі; про етикетні норми 

ділового спілкування. Критерії оцінки: правильність, точність, повнота володіння 

теоретичними знаннями, швидкість оперування, самостійність виконання завдань, 

аргументованість. 

Об’єкт контролю – інтерпретаційно-аналітичні уміння: уміння 

інтерпретувати зміст і смисл вихідного тексту: визначати його ідею, авторські 

інтенції, оцінно-емотивну інформацію, підтекстову інформацію; визначати жанр і 

стиль тексту, жанрово-структурні та стилістичні особливості; визначати 

функціональну домінанту та субдомінанти тексту оригіналу; визначати особливості 

комунікативних стратегій вихідного тексту; розпізнавати мовні тактики, що 

реалізують комунікативні стратегії вихідного тексту; виділяти засоби забезпечення 

когерентності вихідного тексту; визначати межі мікротем та макротем вихідного 

тексту. Критерії оцінки: правильність, самостійність і швидкість визначення змісту 

і смислу вихідного тексту, жанру і стилю тексту, функціональної домінанти та 

субдомінант; правильність, повнота й самостійність визначення жанрово-

структурних та стилістичних особливостей, комунікативних стратегій, мовних 

тактик, засобів когерентності, меж мікротем та макротем вихідного тексту. 

Об’єкт контролю – уміння планування перекладу: уміння добирати 

глобальні та локальні стратегії перекладу; прогнозувати ступінь повноти та точності 

інваріанта перекладу, тобто ступінь адекватності тексту перекладу тексту оригіналу; 

виявляти труднощі перекладу (змістові, лексико-семантичні,  граматичні та 

синтаксичні) та визначати способи їх подолання. Критерії оцінки: правильність, 

самостійність і швидкість у доборі глобальних і локальних стратегій перекладу 
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(зокрема, адекватне використання мовних засобів, ідіом, відповідність узусу), у 

визначенні труднощів перекладу та способів їх подолання; повнота прогнозованого 

інваріанта перекладу. 

Об’єкт контролю – власне перекладацькі уміння: уміння впроваджувати 

глобальні та локальні стратегії у процесі перекладу; створювати текст перекладу з 

дотриманням жанрово-структурних та стилістичних особливостей, функціональної 

домінанти та субдомінант, ідеї, авторських інтенцій; коректно вибудовувати 

комунікативні стратегії у тексті перекладу; коректно передавати мовні тактики 

засобами мови перекладу; долати змістові, лексико-семантичні, граматичні та 

синтаксичні труднощі перекладу; реалізовувати засоби забезпечення когерентності в 

тексті перекладу; відтворювати в тексті перекладу мікротеми та макротеми. 

Критерії оцінки: точність і самостійність відтворення комунікативної цілі, 

локальних і глобальних стратегій, мовних тактик, жанрово-структурних та 

стилістичних особливостей, функціональної домінанти та субдомінант, мікротем і 

макротем у тексті перекладу; цілісність і повнота змісту тексту перекладу; точність 

відтворення лексико-семантичних, ідіоматичних, граматичних, синтаксичних 

одиниць; правильність і точність відтворення когерентності та когезії тексту 

оригіналу в тексті перекладу, відповідність узусу; умотивованість змістових 

відхилень від тексту оригіналу; дотримання екстралінгвальних чинників. 

Уміння контролю й редагування: редагувати текст перекладу та 

встановлювати ступінь адекватності перекладу. Критерії оцінки: самостійність, 

точність, правильність в редагуванні тексту перекладу. 

Норми оцінки 

Оцінювання перекладацьких знань, навичок та вмінь визначає рівень 

перекладацької компетентності. 

 Для оцінки знань, які визначають СКОПП(АМ) у сфері ДЛ майбутніх 

філологів-перекладачів, згідно з думкою Т. Кавицької, запропоновано завдання 

тестового характеру з вибірковими та конструйованими відповідями. Завданнями на 

конструювання відповідей перевірялися знання про типи та характеристики 

адекватності; про способи трансформації при перекладі та про етикетні норми 

ділового спілкування. Враховуючи визначені критерії оцінки, встановлено, що 

високий рівень (5 балів) студент одержував за правильну, повну, самостійно 
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виконану, аргументовану відповідь. Достатній рівень (4 бали) студент одержував за 

умови, якщо відповідність визначеним критеріям (правильність, точність, повнота, 

аргументованість) сукупно складає 75-89%. Середній рівень (3 бали) студент 

одержував за умови, якщо відповідність критеріям (правильність, точність, повнота, 

аргументованість) сукупно складає 50-74%. Низький рівень (2 бали): студент 

показав фрагментарне володіння перекладацькими знаннями; відповідність 

критеріям (правильність, точність, повнота, аргументованість) сукупно складає 30-

49%. Нульовий рівень (0 балів): відповідність критеріям правильність, точність, 

повнота, аргументованість сукупно складає менше 30% (студент не володіє 

матеріалом). За завдання з вибірковою відповіддю (всі інші об’єкти контролю) 

студенти одержували 1 бал за правильну відповідь (було 15 завдань, отже, 

максимально – 15 балів). Таким чином, високий рівень виявили студенти з 

коефіцієнтом навченості 0,9, достатній – 0,75-0,89, середній – 0,5-0,74, низький – 

0,3-0,49, нульовий – менше 0,3.  

За перший блок завдань (див. додаток А) студент набирав 30 балів. 

Для розроблення норм оцінки інтерпретаційно-аналітичних умінь ми 

опиралися на праці, присвячені оцінюванню мовленнєвої компетентності в читанні. 

Високий рівень: студент самостійно, з мінімальними затратами часу, 

правильно визначає ідею, авторські інтенції, оцінно-емотивну та підтекстову 

інформацію, жанр і стиль, функціональну домінанту та субдомінанти вихідного 

тексту; правильно, повно й самостійно визначає жанрово-структурні та стилістичні 

особливості, комунікативні стратегії, мовні тактики, межі мікротем та макротем 

вихідного тексту. Допустимі окремі неточності у визначенні структурних та 

стилістичних особливостей, які не є визначальними для перекладу тексту. Визначені 

критерії оцінки досягаються на 90-100%. За кожним критерієм (правильність, 

самостійність, повнота) студент набирає максимально 5 балів (всього – від 13,5 до 

15 балів). 

Достатній рівень: студент допускає окремі неточності (точніше, не помічає їх) 

у визначенні функціональних субдомінант тексту, зрідка користується додатковою 

літературою під час визначення основних характеристик тексту, допускає окремі 

неточності у визначенні структурних та стилістичних особливостей тексту 

оригіналу; однак правильно визначає ідею, авторські інтенції, оцінно-емотивну та 
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підтекстову інформацію, жанр і стиль, функціональну домінанту, комунікативні 

стратегії, мовні тактики, межі мікротем та макротем вихідного тексту. Визначені 

критерії оцінки досягаються на 75-89%. Сукупно за всіма критеріями (правильність, 

самостійність, повнота) студент набирає від 11 до 13,4 балів. 

Середній рівень: студент визначає правильно ідею, авторські інтенції, жанр і 

стиль, функціональну домінанту, комунікативні стратегії, однак при цьому 

користується додатковою літературою; помилки та неточності можливі при 

визначенні функціональних субдомінант тексту, структурних та стилістичних 

особливостей, оцінно-емотивної та підтекстової інформації, меж мікротем та 

макротем вихідного тексту. Визначені критерії оцінки досягаються на 50-74%. 

Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, повнота) студент набирає 

від 7,5 до 11 (не включно) балів. 

Низький рівень: користуючись додатковою літературою, студент може 

визначити окремі характеристики тексту (зокрема, ідею, авторські інтенції, жанр і 

стиль, функціональну домінанту); при визначенні комунікативних стратегій, 

функціональних субдомінант, структурних та стилістичних особливостей, оцінно-

емотивної та підтекстової інформації, меж мікротем та макротем вихідного тексту 

студент робить значні помилки, неточності, демонструє поверхневість і 

спорадичність в уміннях. Визначені критерії оцінки досягаються на 30-49%. 

Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, повнота) студент набирає 

від 5 до 7,5 (не включно) балів. 

Нульовий рівень: студент не може визначити головних для СК характеристик 

тексту – ідеї, авторських інтенцій, жанру і стилю, функціональної домінанти 

вихідного тексту. Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, 

повнота) студент набирає від 0 до 5 (не включно) балів. 

Уміння планування перекладу. Високий рівень: студент правильно, 

самостійно, повно (лише зрідка користується допоміжною літературою) прогнозує 

глобальну та локальні стратегії перекладу, які необхідно використовувати для 

досягнення комунікативної мети та збереження піджанрових структурних та 

стилістичних особливостей тексту перекладу, визначає складні для перекладу місця 

та віднаходить способи їх подолання (може не помітити 1-2 складні місця); 

прогнозує комунікативні стратегії, мовні тактики та способи їх передачі при 

перекладі; прогнозує засоби забезпечення когерентності. Визначені критерії оцінки 
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досягаються на 90-100%. За кожним критерієм (правильність, самостійність, 

повнота) студент набирає максимально 5 балів (всього – від 13,5 до 15 балів). 

Достатній рівень: студент прогнозує глобальну та основні локальні стратегії 

перекладу, необхідні для досягнення комунікативної мети та збереження 

піджанрових структурних та стилістичних особливостей тексту перекладу; визначає 

переважну більшість складних для перекладу місць, які здатні порушити зміст і 

смисл тексту перекладу, виходять за межі узусу. Визначає комунікативні стратегії, 

мовні тактики та способи їх передачі при перекладі. Студент може зрідка 

користуватися додатковою літературою. Визначені критерії оцінки досягаються на 

75-89%. Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, повнота) студент 

набирає від 11 до 13,4 балів. 

Середній рівень: користуючись додатковою літературою, студент визначає 

правильно основні мовні засоби для досягнення глобальної та локальних стратегій 

перекладу, достатні для збереження комунікативної мети, піджанрових структурних 

та стилістичних особливостей тексту оригіналу при перекладі, визначає окремі 

складні для перекладу місця та віднаходить способи їх подолання, які здатні 

порушити зміст і смисл тексту перекладу, визначає окремі основні комунікативні 

стратегії, мовні тактики та способи їх передачі при перекладі. Визначені критерії 

оцінки досягаються на 50-74%. Сукупно за всіма критеріями (правильність, 

самостійність, повнота) студент набирає від 7,5 до 11 (не включно) балів. 

Низький рівень: користуючись додатковою літературою студент може 

визначити лише окремі мовні засоби для досягнення глобальної та локальних 

стратегій перекладу, які не є достатніми для збереження комунікативної мети, 

піджанрових структурних та стилістичних особливостей тексту оригіналу при 

перекладі, визначає окремі основні комунікативні стратегії, однак не може 

спланувати використання мовних тактик та способів їх передачі при перекладі. 

Визначені критерії оцінки досягаються на 30-49%. Сукупно за всіма критеріями 

студент набирає від 5 до 7,5 (не включно) балів. 

Нульовий рівень: студент не може спланувати роботу, спрямовану на 

досягнення тексту перекладу, адекватного в комунікативно-прагматичному плані 

тексту оригіналу. Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, 

повнота) студент набирає від 0 до 5 (не включно) балів. 

Власне перекладацькі уміння оцінено за 8 критеріями (точність, 

самостійність, цілісність, повнота, відповідність узусу, правильність відтворення 
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когерентності та когезії, умотивованість відхилень, дотримання екстралінгвальних 

характеристик). 

Високий рівень: студент точно і самостійно відтворює комунікативні цілі, 

локальні і глобальну стратегії, мовні тактики, жанрово-структурні та стилістичні 

особливості, функціональну домінанти та субдомінанти, мікротеми і макротеми у 

тексті перекладу; змісту тексту перекладу цілісний і повний, відповідає узусу; точно 

відтворені лексико-семантичні, ідіоматичні, граматичні, синтаксичні одиниці й 

відповідають комунікативній меті тексту; правильно відтворено когерентність та 

когезію тексту оригіналу в тексті перекладу, умотивовані змістові відхилення від 

тексту оригіналу; дотримано екстралінгвальні характеристики. Окремі недоліки 

можливі в мовному оформленні тексту, одиничні неумотивовані змістові 

відхилення, можливість зрідка користуватися додатковою літературою. Визначені 

критерії оцінки досягаються на 90-100%. Сукупно за всіма критеріями студент 

набирає від 36 до 40 балів. 

Достатній рівень: у процесі відтворення комунікативної цілі, локальних і 

глобальної стратегії, мовних тактик, жанрово-структурних та стилістичних 

особливостей, функціональної домінанти та субдомінанти, мікротеми і макротеми у 

тексті перекладу студент користується додатковою літературою, допускає незначні 

помилки в жанрово-структурних та стилістичних особливостях тексту перекладу; 

зміст тексту перекладу цілісний, може мати окремі немотивовані пропущення, 

відповідає узусу (за винятком окремих слів); має незначні лексико-семантичні, 

ідіоматичні, граматичні, синтаксичні помилки, які в цілому не впливають на зміст та 

комунікативну мету тексту; дотримано екстралінгвальні характеристики. Визначені 

критерії оцінки досягаються на 75-89%. Сукупно за всіма критеріями студент 

набирає від 30 до 36 (не включно) балів. 

Середній рівень: користуючись додатковою літературою, студент у цілому 

відтворює комунікативні цілі, основні локальні і глобальну стратегії, мовні тактики, 

функціональні домінанти та субдомінанти; спостерігаються порушення в жанрово-

структурних та стилістичних особливостях тексту, окремі одиниці не відповідають 

узусу; спостерігаються окремі порушення в змісті, однак зміст у цілому відтворено, 

хоча є окремі частини, які втратили зв’язок з загальним змістом; спостерігаються 

мовні помилки, а також порушення екстралінгвальних характеристик ділового 

листа. Визначені критерії оцінки досягаються на 50-74%. Сукупно за всіма 

критеріями студент набирає від 20 до 30 (не включно) балів. 
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Низький рівень: студент не може повно й точно відтворити комунікативну 

ціль, основні локальні і глобальну стратегії, мовні тактики, функціональні домінанти 

та субдомінанти; виходить за межі структурних та стилістичних особливостей 

піджанру тексту, значні мовні помилки, спотворення змісту, відсутність логіки 

викладу, невідповідність узусу; порушення екстралінгвальних характеристик 

ділового листа. Визначені критерії оцінки досягаються на 30-49%. Сукупно за всіма 

критеріями студент набирає від 12 до 19 (не включно) балів. 

Нульовий рівень: текст перекладу не має ознак тексту в рамках певного 

жанру, стилю, нагадує переказ або взагалі відсутній текст. Сукупно за всіма 

критеріями студент набирає від 0 до 5 (не включно) балів. 

Уміння контролю й редагування. Високий рівень: студент самостійно, точно 

й правильно визначає та виправляє недоліки у змісті, композиції тексту перекладу, 

виправляє мовні помилки, зводить у відповідність комунікативну ціль, мовленнєві 

стратегії та мовні тактики, жанрово-структурні та стилістичні особливості, 

цілісність змісту, когерентність та когезію тексту, відповідність узусу, 

екстралінгвальні характеристики. Іноді допускається користування додатковою 

літературою, окремі неумотивовані змістові відхилення. Визначені критерії оцінки 

досягаються на 90-100%. За кожним критерієм (правильність, самостійність, 

точність) студент набирає максимально 5 балів (всього – від 13,5 до 15 балів). 

Достатній рівень: користуючись іноді додатковою літературою, студент 

самостійно, точно й правильно визначає та виправляє недоліки у тексті, однак 

залишає поза увагою 1-2 аспекти (але не лишає поза увагою жанрово-структурні 

особливості та комунікативну ціль тексту перекладу, цілісності тексту та 

екстралінгвальних чинників). Визначені критерії оцінки досягаються на 75-89%. 

Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, точність) студент 

набирає від 11 до 13,4 балів. 

Середній рівень: користуючись додатковою літературою, студент визначає та 

виправляє більшість недоліків у тексті, однак залишає поза увагою 3-4 аспекти (але 

слідкує за дотриманням та редагуванням жанрово-структурних особливостей тексту 

та збереження комунікативної цілі). Визначені критерії оцінки досягаються на 50-

74%. Сукупно за всіма критеріями (правильність, самостійність, точність) студент 

набирає від 7,5 до 11 (не включно) балів. 

Низький рівень: користуючись додатковою літературою, студент помічає і 

вносить лише окремі корективи в текст перекладу. Спостерігаються порушення в 



158 

 

жанрово-композиційному та узусному аспектах. Однак збережено комунікативну 

ціль і зміст у цілому. Визначені критерії оцінки досягаються на 30-49%. Сукупно за 

всіма критеріями студент набирає від 5 до 7,5 (не включно) балів. 

Нульовий рівень: студент помітив і виправив менше 30% помилок, при цьому 

залишив суттєві порушення у змісті, мові, структурі тексту. 

Отже, максимально студент міг набрати 115 балів. Високий рівень (ВР) – 

103,5-115 балів; достатній рівень (ДР) – 86-103,5 (не включно) бали; середній рівень 

(СР) – 57,5-86 (не включно) балів; низький рівень (НР) – 34,5-57,5 (не включно) балів; 

нульовий рівень (Р0) – 0-34,5 (не включно) балів. 

 

3.2. Організація та проведення експериментального навчання 

 

Гіпотеза, мета і загальний план експериментальної роботи 

Експериментальна робота була присвячена перевірці ефективності авторської 

методики формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ з 

використанням вправ на редагування.  

Розробка гіпотези експерименту 

Аналіз праць науковців, присвячених організації експерименту в процесі 

навчання [28; 53; 225], дав можливість сформулювати робочу гіпотезу та основні 

етапи її розвитку: 1) виникнення гіпотези на основі даних науки, 2) формулювання 

окремих припущень, вибір найімовірнішого з цих припущень, формулювання 

висновків з цього припущення; 3) порівняння одержаних висновків з результатами 

експерименту [28, с. 38–39]. Аналіз наукових праць з методики викладання 

іноземних мов та перекладу, педагогіки, психології, психолінгвістики, аналіз 

підручників, навчальних посібників та програм з блоку дисциплін підготовки 

майбутніх філологів та перекладачів, проведення співбесід серед студентів, 

педагогічне спостереження за навчальним процесом, результати моніторингу якості 

перекладацької компетентності дозволили нам висунути гіпотезу, яка полягає у 

припущенні, що ефективність формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ визначається реалізацією спеціально розробленої методики навчання, яка 

передбачає: 1) організацію навчання у чотири етапи: перший етап – 

доперекладацький, другий етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний, третій етап 

– дотекстовий перекладацький, четвертий етап – текстовий перекладацький, який 
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охоплює навчання планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання 

контролю й редагування текстів перекладу; 2) опанування студентами на першому 

етапі знань з теорії перекладу, теорії дискурсу й тексту; 3) використання спеціально 

розроблених комплексів вправ у межах другого, третього й четвертого етапів 

навчання; 4) використання вправ на редагування. 

В експериментальному навчанні взяли участь 44 студенти. Розроблена 

гіпотеза перевірялася на рівні ОКР «Магістр» 1-го року навчання напряму 

«Філологія. Переклад (Англійська мова)» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на заняттях з практики перекладу та англійської мови у 

межах навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу»: І ЕГ – 16 студентів, 

ІІ ЕГ – 14 студентів, ІІІ ЕГ – 14 студентів (2014–2015 н.р. у ІІ семестрі).  

Характер експерименту – природний, горизонтально-вертикальний, відкритий. 

Проведення експерименту передбачає визначення його мети, завдань та 

об’єкту. 

Мета експерименту: перевірити ефективність авторської методики навчання 

майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з 

української мови на англійську з використанням вправ на редагування, основні 

положення якої викладені в гіпотезі дослідження.  

Завдання експерименту:  

1) провести передекспериментальний зріз для встановлення вихідного рівня 

сформованості в учасників експерименту СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; 2) підготувати 

експериментальні матеріали, спланувати структуру та організацію експерименту; 

3) провести експериментальне навчання, 4) провести післяекспериментальний зріз 

для виявлення підсумкового рівня сформованості в учасників експерименту 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; 5) проаналізувати результати післяекспериментального 

зрізу, порівняти результати студентів передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, використовуючи математичні методи, здійснити 

опрацювання даних результатів, показати ступінь ефективності авторської 

методики. 

Об’єкт експериментального дослідження: знання та вміння студентів, які 

складають зміст СКОПП(АМ)  у сфері ДЛ. 

У процесі експериментальної роботи перевірявся рівень сформованості таких 

знань та вмінь, які складають зміст СКОПП(АМ)  у сфері ДЛ: 
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- перекладацькі знання (знання теорії перекладу, знання теорії дискурсу і 

тексту); 

- інтерпретаційно-аналітичні уміння: уміння інтерпретувати зміст і смисл 

вихідного тексту ділового листа; 

- уміння планування перекладу ділових листів; 

- власне перекладацькі уміння; 

- уміння контролю й редагування текстів перекладу ділових листів. 

У підрозділі 3.1. конкретизовано наведені вище знання та вміння. 

Експериментальні матеріали: 1) спеціально дібрані тексти для перекладу; 

2) комплекси вправ та завдань для формування окреслених вище перекладацьких 

умінь; 3) комплекси вправ на редагування; 4) теоретичний матеріал з теорії 

перекладу, теорії дискурсу й тексту. Матеріали подано в навчальному посібнику 

«Збірник вправ з перекладу (для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 

«Переклад»)» [140]. 

Неварійовані умови експерименту: 

− незмінний склад навчальних груп; 

− однакова кількість годин на формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ в усіх 

групах; 

− теоретичний матеріал та методи його презентації; 

− комплекс вправ та етапність у формуванні СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; 

− тексти для навчання перекладу; 

− об’єкти контролю і критерії їх оцінки; 

− приблизно однаковий початковий рівень знань та вмінь студентів. 

Варійованою умовою експерименту були вправи на редагування. В ЕГ 1 

студенти виконували комплексні вправи на редагування на аналітико-

інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та текстовому перекладацькому 

етапах. В ЕГ 2  студенти виконували диференційовані вправи на редагування на тих 

же самих етапах, що й попередня група. В ЕГ 3 студенти виконували вправи на 

редагування лише на текстовому перекладацькому етапі. 

Структуру методичного експерименту подано в таблиці 3.2.1. 

 

 

Таблиця 3.2.1 

Структура методичного експерименту 
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Етапи 

експериментал

ь-ного 

дослідження 

Час 

провед

ення 

Кількість 

аудиторн

их годин 

на 1 

групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

Передекспери- 

ментальний 

зріз 

9 − 

13.03 

2015 р. 

 

 

4 

 

 

3 

Визначення початкових знань 

та вмінь, які складають 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ 

майбутніх філологів. 

Експеримен- 

тальне 

навчання 

16.03 –

18.04. 

2015 р. 

 

 

 

56 3 

Застосування авторської 

методики формування 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ 

майбутніх філологів з 

використанням вправ на 

редагування (студентів спец.  

«Філологія. Переклад»). 

Післяексперим

е-нтальний зріз 

21.04 – 

25.04 

2015 р. 

 

4 3 

Виявлення підсумкового рівня 

сформованості знань та вмінь, 

які складають СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ майбутніх філологів. 

 

Передекспериментальний зріз 

Передекспериментальний зріз проводився серед студентів ОКР «Магістр» 

спеціальності «Філологія. Переклад» (3 групи), які вивчають англійську мову як 

другу мову: І ЕГ – 16 студентів, ІІ ЕГ – 14 студентів, ІІІ ЕГ – 14 студентів. Усього 

учасників експерименту – 44 особи. Завдання передекспериментального зрізу 

подано в додатку А. 

Інтерпретація результатів знань, навичок та вмінь студентів  

Перекладацькі знання (знання теорії перекладу, знання теорії дискурсу і 

тексту) перевірялися за допомогою тестових завдань з вибірковими та 

конструйованими відповідями (завдання блоку 1). Середній коефіцієнт навченості 

по першому блоку завдань склав 0,71. Згідно зі шкалою ЕСТS такий рівень є 

середнім. Кількість студентів з високим рівнем – 10 осіб (22,73%), з достатнім – 16 

осіб (36,36%), з середнім – 13 осіб (29,55%), з низьким – 5 осіб (11,36%). Якість 

знань складає 59%. Переважна більшість студентів володіє основним корпусом 

перекладацьких знань на достатньому рівні. Закономірно найвищими виявилися 

знання, які студенти опанували ще під час шкільного навчання (визначення стилю 

мовлення, жанру тексту), а також знання, одержані на перекладознавчих 
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дисциплінах (типи адекватності, способи трансформації при перекладі). Найбільше 

прогалин було виявлено в знаннях, які стосуються жанрово-структурних і 

стилістичних особливостей ділових листів (піджанрова класифікація ділових листів, 

домінувальні комунікативні функції та стратегії піджанрів ділових листів; 

лінгвостилістичні особливості ділових листів) та модуля «перекладацькі стратегії». 

Зазначений модуль не вивчався студентами глибоко, оскільки саме поняття 

«перекладацька стратегія» не має одностайного висвітлення в науковій літературі. 

Студенти продемонстрували спорадичні знання різновидів перекладацьких 

стратегій, засобів реалізації глобальних та локальних стратегій. Відсутні системні 

знання етикетних норм ділового спілкування. Отже, існує необхідність у розширенні 

та поглибленні знань студентів, які складають зміст СКОПП(АМ).  

Інтерпретаційно-аналітичні уміння було перевірено за допомогою завдань 

блоку 2. Середній коефіцієнт навченості склав 0,8. Такий рівень є достатнім. 

Кількість студентів з високим рівнем – 16 осіб (36,36%), з достатнім – 18 осіб 

(40,91%), з середнім – 9 осіб (20,46%), з низьким – 1 особа (2,27%). Якість знань 

склала 77%. У цілому студенти доволі успішно змогли визначити ідею,  авторські 

інтенції, жанр і стиль тексту, функціональні домінанти, визначати межі мікротем та 

макротем аналізованого тексту. Більшість студентів не користувалися додатковою 

літературою (або користувалися зрізка – 1-2 підглядання). Однак студенти 

виявилися не зовсім готові до витлумачення оцінно-емотивної інформації, ступеня 

експліцитності, не точно були визначені комунікативні стратегії та мовні тактики їх 

реалізації в тексті, викликало окремі труднощі й визначення піджанру тексту 

ділового листа та його жанрово-структурних і стилістичних особливостей в тексті 

оригіналу. Більше третини студентів не помічають у відносно повному обсязі 

мовних засобів, які використано для досягнення комунікативної цілі. Отже, 

незважаючи на те, що у студенти мають достатній рівень інтерпретаційно-

аналітичних умінь, існує необхідність у розвиткові умінь інтерпретувати оцінно-

емотивну та імпліцитну інформацію, визначати комунікативні стратегії та мовні 

тактики їх реалізації, визначати мовні засоби, які слугують для досягнення 

комунікативної цілі. 

Уміння планування перекладу було перевірено за допомогою завдань блоку 

3. Середній коефіцієнт навченості склав 0,68. Такий рівень є середнім. Кількість 
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студентів з високим рівнем – 6 осіб (13,64%), з достатнім – 19 осіб (43,18%), з 

середнім – 14 осіб (31,82%), з низьким – 5 осіб (11,36%). Якість знань склала 57%. 

Найкращі результати студенти показали відносно інтерпретаційно-аналітичних 

умінь – у визначенні стилю й піджанру тексту, комунікативної цілі, визначили 

фрази, які можуть у них викликати труднощі, запропонували переклади цих фраз, 

визначили головне та другорядне. Труднощі викликав добір мовних засобів, які слід 

використати при перекладі, щоб, зберігаючи комунікативні цілі, відтворити під 

жанрово-структурну специфіку ділового листа; занадто складним виявився добір 

ключових слів для вираження комунікативної цілі та їх переклад; студенти 

продемонстрували спорадичні уміння у визначенні глобальної та локальних 

стратегій перекладу, які б дозволили одержати на виході текст, адекватний 

оригіналу в прагматичному плані. Більше половини студентів користувалися 

додатковою літературою, що знизило результативність за критерієм самостійність. 

У цілому було виявлено, що в студентів є лише спорадичні уміння планування 

перекладу: половина студентів не може системно охопити ключові компоненти 

тексту оригіналу і спрогнозувати стратегії їх відтворення в тексті оригіналу, щоб 

одержати адекватнісь у комунікативно-прагматичному аспекті. Описані недоліки 

зумовлені прогалинами в знаннях студентів, які стосуються  модуля «перекладацькі 

стратегії», а також у мовних знаннях та мовленнєвих уміннях, недостатнім запасом 

узусних слів і фраз, які використовуються в діловому листуванні. 

Власне перекладацькі уміння (уміння створювати цілісний, зв’язний, 

адекватний у жанрово-структурному, прагматичному аспектах, грамотний у 

мовному плані текст перекладу) було перевірено за допомогою завдань блоку 

4. Середній коефіцієнт навченості склав 0,69. Такий рівень є середнім. Кількість 

студентів з високим рівнем – 7 осіб (15,91%), з достатнім – 18 осіб (40,91%), з 

середнім – 14 осіб (31,82%), з низьким – 5 осіб (11,36%). Якість знань склала 57%. 

Передекспериментальний зріз дав можливість виявити, що у переважної більшості 

студентів у цілому сформовані уміння створення цілісного зв’язного тексту 

перекладу, який за структурними та жанрово-стилістичними особливостями загалом 

відповідав аналогічним текстам в англійській мові; майже всім студентам вдалося 

зберегти функціональну домінанту тексту. Переважна більшість студентів володіє 

достатнім словниковим запасом, про що свідчить мінімальне використання словника 
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під час перекладу. Проте мовні засоби іноді не відповідали комунікативній цілі: їх 

вживання не відповідало узусу, модальності тексту (не відображали повною мірою 

модальних відтінків невдоволення, скарги – або це виходило за межі офіційно-

ділового стилю, або бракувало чи було надмірність мовних засобів, які передавали 

модальність), це призводило до часткової втрати окремої інформації в тексті 

перекладу (хоча зміст у цілому правильно передавали понад 2/3 студентів). В 

окремих студентів (близько 1/3) спостерігалися порушення у відтворенні в тексті 

перекладу комунікативної цілі та комунікативних стратегій, зокрема, 

спостерігається порушення у відтворенні регулятивно-спонукальної, оцінно-

впливової та емоційно-впливової стратегій. У невеликої кількості студентів 

(приблизно 1/5) наявні лексико-семантичні помилки, які спотворюють зміст, а 

відтак і комунікативну мету тексту оригіналу; наявні граматичні конструкції, які не 

відповідають узуальним нормам офіційно ділового стилю в цілому та жанру 

ділового листа зокрема. Типовою помилкою була відсутність умінь використовувати 

локальні стратегії перекладу для вирішення конкретних перекладацьких завдань (ці 

помилки були представлені в різній кількості, але в роботах переважної більшості 

студентів, до 70%), що призвело до наявності буквалізмів, порушень змісту та 

авторських інтенцій при перекладі. 

Уміння контролю й редагування тексту перекладу було перевірено за 

допомогою завдань блоку 5. Середній коефіцієнт навченості склав 0,7. Такий рівень 

є середнім. Кількість студентів з високим рівнем – 7 осіб (15,91%), з достатнім – 20 

осіб (45,45%), з середнім – 13 осіб (29,55%), з низьким – 4 особи (9,09%). Якість 

знань склала 61%. Найбільш якісно студенти змогли виправити помилки, які 

стосуються відповідності та повноти змісту тексту перекладу, порушення в 

композиції. На другому місці за успішністю виправлення стоять помилки, які 

порушували жанрово-стилістичні норми ділового листа. Найбільше пропущених 

помилок виявилося у використанні мовних засобів для досягнення комунікативної 

цілі, для вираження мовленнєвих стратегій, модальності висловлення. Окремі 

студенти не могли відшукати мовні засоби для забезпечення змістової зв’язності 

тексту перекладу. У різній кількості, однак у роботах близько 80% студентів 

спостерігалися невиправлені буквалізми, невідповідності узусу, а також 

екстралінгвальні помилки, що стосуються мовленнєвих етикетних формул, – усе це 

свідчить про недостатній рівень сформованості локальних стратегій перекладу, 
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тобто вирішення окремих перекладацьких завдань, що відображалося на якості 

передачі змісту та ідеї тексту. Половина студентів користувалася додатковою 

літературою.  

Подамо загальну таблицю результатів передекспериментального зрізу 

студентів (таблиця 3.2.3). Результати кожного студента подано в додатку Б. 

Таблиця 3.2.3 

Таблиця результатів передекспериментального зрізу 

Блоки 

завдань 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

СКН К-

кість 

осіб 

% К-

кість 

осіб 

% К-

кість 

осіб 

% К-

кість 

осіб 

% 

1 19 43,18 17 38,63 8 18,18 0 0% 0,81 

2 25 56,82 15 34,09 4 9,09 0 0% 0,88 

3 16 36,36 21 47,73 6 13,64 1 2,27 0,8 

4 21 47,73 13 29,54 7 15,91 3 6,82 0,82 

5 18 40,91 15 34,09 8 18,18 3 6,82 0,81 

Загалом 16 36,36 19 43,18 8 18,18 1 2,27 0,82 

СКН – середній коефіцієнт навченості. 

Середній коефіцієнт навченості у трьох експериментальних групах по 

кожному завданню виявився приблизно однаковим (див. табл. 3.2.4). 

Таблиця 3.2.4 

Середній коефіцієнт навченості по кожній експериментальній групі 

Завдання ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 

1 0,71 0,7 0,73 

2 0,83 0,81 0,79 

3 0,69 0,68 0,68 

4 0,71 0,69 0,69 

5 0,72 0,69 0,7 

Отже, аналіз результатів, одержаних у процесі передекспериментального 

зрізу, показав, що в більшості студентів перекладацькі уміння сформовані на 

високому (15,91%) та достатньому (43,18%) рівні (якість навчання складає 59%), 

проте виявлені й окремі недоліки, викликані в прогалинах знань, пов’язаних зі 

стратегіями перекладу, які відобразилися в уміннях застосовувати перекладацькі 
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стратегії з метою одержання тексту перекладу, адекватного тексту оригіналу в 

комунікативно-прагматичному аспекті. Це вимагає пошуку технологій оптимізації 

процесу формування СКОПП(АМ)  у сфері ДЛ. 

Експериментальне навчання здійснювалося на основі розробленого 

навчального матеріалу дисертантом, а також типових вправ і завдань, поданих у 

підрозділі 2.3, відібраних для навчання текстів.  

В експериментальних групах навчальний процес було організовано відповідно 

до вимог навчальної та робочої програм з англійської мови для студентів ОКР 

«Магістр» 1-го року навчання, спеціальності «Англійська мова (друга)» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Тривалість експериментального 

навчання склала 50 годин: 22 години аудиторної роботи і 28 годин – позааудиторної.  

Основними завданнями експериментального навчання були: 

- втілити авторську методику в реальні умови навчання англійської мови 

та перекладу майбутніх філологів-перекладачів; 

- визначити ступінь ефективності авторської методики формування в 

майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ;  

- виявити ефективність використання вправ на редагування у формуванні 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ; 

- встановити позитивні та можливі негативні наслідки авторської 

методики формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ.  

Експериментальне навчання в експериментальних групах здійснювалося за 

етапами, розробленими нами у підрозділі 2.3. 

Метою 1 етапу було формування перекладацьких, текстових та дискурсивних 

знань, яке було організоване у форматі двох лекцій. 

Лекція 1. Тема: Перекладацькі стратегії в сучасному перекладознавстві. 

Питання лекції 

1. Поняття «перекладацькі стратегії» в сучасному перекладознавчому 

дискурсі. 

2. Стратегії перекладу й адекватність. 

3. Стратегії перекладу й функціональні домінанти тексту. 

4. Поняття глобальних і локальних стратегій. Різновиди глобальних і 

локальних стратегій. 
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5. Стратегічна компетентність як послідовність дій перекладача. 

Лекція 2. Тема: Лінгвальні, екстралінгвальні та перекладознавчі 

характеристики ділових листів.  

Питання лекції 

1. Сфера використання, прагматичні та лінгвостилістичні характеристики 

текстів ділового стилю.  

2. Діловий лист як інституціональна форма спілкування. Універсальне та 

ідіоетнічне в українських та англійських ділових листах. 

3. Класифікація (за тематикою, за ознакою зворотного контакту, за 

призначенням). 

4. Піджанри ділових листів та їхні прагматичні характеристики.  

5. Лінгвостилістичні та композиційні особливості ділових листів. 

6. Особливості перекладу ділових листів. 

Після того, як було прочитано лекції, студенти повинні були вивчити 

теоретичний матеріал, потім було проведено письмове опитування з метою 

виявлення рівня теоретичних перекладацьких, текстових та дискурсивних знань, а 

також мотивування студентів до опанування теретичного матеріалу. 

Перший етап тривав 4 години. 

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний. Метою цього етапу було 

формування інтерпретаційних умінь (на матеріалі тексту оригіналу) – визначати 

піджанр ділового листа, комунікативні цілі, комунікативні стратегії листа, мовні 

засоби їх реалізації; композиційні та лінгвосоціокультурні особливості.  

Формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ на цьому етапі здійснювалося в такому 

форматі: 

1) студенти читали, аналізували листи англійською мовою (лист-пропозиція, 

лист-рекламація, лист-прохання, лист-звернення, лист-відповідь на рекламацію): 

визначали їхні комунікативні домінанти, комунікативні цілі, комунікативні 

стратегії, мовні засоби, які використовуються для досягнення комунікативних цілей 

(лексичні, фразеологічні, граматичні засоби), жанрово-композиційні особливості, 

лінгвосоціокультурні характеристики, – таким чином формувалися інтерпретаційні 

уміння, а також закріплювалися знання жанрово-структурних та лінгвостилістичних 

особливостей ділових англійськомовних листів; 
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2) студенти читали, аналізували листи українською мовою названих піджанрів 

для формування аналогічних інтерпретаційних умінь, закріплення знань жанрово-

структурних та лінгвостилістичних особливостей ділових українськомовних листів; 

3) студенти порівнювали жанрово-структурні та лінгвостилістичні особливості 

ділових листів в обох мовах;  

4) студенти виконували рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи на 

редагування: студенти ЕГ1 виконували комплексні вправи на редагування; студенти 

ЕГ2 – диференційовані; студенти ЕГ3 не виконували вправи на редагування. 

На цьому етапі студенти виконували вправи типу 1-5а (див. підрозділ 2.3). 

Другий етап тривав 12 годин: 2 ауд. і 2 позаауд. години студенти аналізували 

англійськомовні тексти (лист-пропозиція, лист-рекламація, лист-прохання, лист-

звернення, лист-відповідь на рекламацію); 2 ауд. і 2 позаауд. години студенти 

аналізували українськомовні тексти; робили зіставний аналіз ділових листів в обох 

мовах; 2 ауд. і 2 позаауд. години студенти виконували вправи на редагування. 

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. Метою цього етапу було формування 

навичок перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві різним 

піджанрам ділових листів та які виражають комунікативні цілі, суб’єктивну 

модальність текстів. 

Навчання здійснювалося у такому форматі: студенти виконували вправи на 

формування навичок перекладу окремих речень з дотриманням стилю мовлення, 

їхньої піджанрової приналежності, суб’єктивної модальності; на формування умінь 

використовувати різні перекладацькі прийоми для збереження комунікативної цілі, 

модальності, цілісності повідомлення; формування лінгвосоціокультурних навичок 

перекладу текстів різних піджанрів; вправи на редагування перекладів окремих 

речень. На цьому етапі відбувається розширення словника студентів новою 

лексикою, новими кліше, які використовуються в різних піджанрах для вербалізації 

різних комунікативних цілей ділових листів. На цьому етапі студенти виконували 

вправи на зразок 6-14 (див. підрозділ 2.3). 

Третій етап тривав 8 годин: 4 ауд. і 4 позаауд. години відповідно 2/2 год. − на 

формування навичок перекладу окремих речень, які вживаються в листі-пропозиції, 

листі-проханні, листі-зверненні (зокрема і вправи на редагування), та 2/2 год. − на 
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формування навичок перекладу окремих речень, які вживаються в листі-рекламації, 

листі відповіді на рекламацію (зокрема і вправи на редагування). 

ІV етап – текстовий перекладацький.  

Метою підетапу навчання планування перекладу було формування умінь 

визначення глобальних та локальних стратегій перекладу, необхідних для 

відтворення комунікативних стратегій та авторських інтенцій, прогнозування 

повноти та точності інваріанта перекладу, адекватного тексту оригіналу в 

структурному, стилістичному та комунікативно-прагматичному аспекті. 

Навчання здійснювалося в такому форматі: студенти виконували двомовні 

аналітичні вправи на прогнозувння перекладацьких прийомів (визначали локальні 

стратегії), які необхідно використовувати для досягнення комунікативної мети та 

збереження піджанрових структурних та стилістичних особливостей тексту 

перекладу, максимальної повноти та точності інваріанта перекладу; вправи на 

прогнозування способів передачі комунікативних стратегій та мовних тактик під час 

перекладу; вправи на прогнозування способів подолання змістових, лексико-

семантичних, граматичних та синтаксичних труднощів під час відтворення 

комунікативної мети та комунікативних стратегій; вправи на редагування 

перекладацьких прийомів та мовних засобів, необхідних для точної передачі 

комунікативно-прагматичних характеристик тексту, жанрово-структурних та 

лінгвостилістичних особливостей тексту. 

На цьому етапі студенти виконували вправи на зразок 15-21 (див. підрозділ 

2.3). Підетап навчання планування перекладу тривав 8 годин: 4 ауд. і 4 позаауд., 

відповідно 2/2 год. − на формування умінь планування перекладу листа-пропозиції, 

листа-прохання, листа-звернення (зокрма на редагування перекладацьких прийомів 

та мовних засобів), та 2/2 год. − на формування умінь планування перекладу листа-

рекламації, листа-відповіді на рекламацію (зокрема на редагування перекладацьких 

прийомів та мовних засобів).  

Метою підетапу власне перекладу було формування умінь перекладу 

цілісних текстів ділових листів з дотриманням формальної та комунікативно-

прагматичної адекватності та із застосуванням локальних і глобальних 

перекладацьких стратегій. 

Навчання проходило в такому форматі: студенти перекладали цілісні тексти 

ділових листів: 2 листи-пропозиції, 2 листи-прохання, 2 листи-звернення, 3 листи-
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рекламації (з різною комунікативною функцією), 3 листи-відповіді на рекламацію. 

Перед студентами стояло головне завдання – створити текст перекладу, адекватний 

у комунікативно-прагматичному аспекті тексту оригіналу, дотримуючись при цьому 

жанрово-структурних, лінгвостилістичних соціолінгвістичних особливостей, 

прийнятих у культурі-реципієнті. На цьому етапі студенти виконували вправи на 

зразок 22-23 (див. підрозділ 2.3). 

Підетап власне перекладу тривав 12 годин: 2 ауд. і 10 позаауд. В аудиторії 

студенти перекладали під керівництвом викладача лише 2 тексти з різною 

комунікативною метою, решту текстів вони перекладали самостійно. Якість 

письмового перекладу перевіряв викладач індивідуально в кожного студента. 

Метою підетапу навчання контролю та редагування текстів перекладу було 

формування умінь редагувати тексти, зводити у відповідність композицію тексту, 

комунікативну ціль, мовленнєві стратегії та мовні тактики, жанрово-структурні та 

стилістичні особливості, цілісність змісту, когерентність та когезію тексту, 

відповідність узусу, екстралінгвальні характеристики. Для цього підетапу 

розроблено комплексні вправи на редагування, на аналіз та редагування текстів 

перекладу, здійснених у машинний спосіб; власних текстів перекладу (вправи 24-

25). Підетап навчання контролю та редагування тривав 6 годин: 2 ауд. і 4 позаауд.  

Для аналізу та редагування було використано тексти, перекладені такими 

автоматизованими перекладачами: ABBYY Lingvo-Online, SmartCAT, 

Яндекс.Перевод (https://translate.yandex.ua). 

Післяекспериментальний зріз проводився в експериментальних группах 

після експериментального навчання і містив завдання такого ж типу, як і 

передекспериментальний зріз. Завдання післяекспериментального зрізу подано в 

додатку А. 

Перекладацькі знання перевірялися за допомогою тестових завдань з 

вибірковими та конструйованими відповідями (завдання блоку 1). Середній 

коефіцієнт навченості по першому блоку завдань склав 0,81. Згідно зі шкалою ЕСТS 

такий рівень є достатнім. Приріст якості знань склав 0,1. Кількість студентів з 

високим рівнем – 19 осіб (43,18%), з достатнім – 17 осіб (38,63%), з середнім – 8 

осіб (18,18%), з низьким – 0 осіб (0%). Якість знань складає 82%. У процесі 

експериментального навчання вдалося суттєво покращити корпус перекладацьких, 

дискурсних та текстових знань: 43,18% студентів виявили високий рівень і жодної 
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особи не було з низьким або нульовим рівнем. Особливо позитивна динаміка 

оптимізації знань спостерігається в модулях «перекладацькі стратегії», «лінгвальні, 

екстралінгвальні та перекладознавчі характеристики ділових листів» після того, як 

було прочитано дві лекції та проведено серію практичних занять, присвячених саме 

цим проблемам. Студенти продемонстрували системні знання різновидів 

перекладацьких стратегій, засобів реалізації глобальних та локальних стратегій, 

знання лінгвальних, екстралінгвальних та перекладознавчих характеристик ділових 

листів, знання етикетних норм ділового спілкування. Окремі помилки студенти 

робили найчастіше у визначенні прагматичних характеристик ділових листів різних 

піджанрів. Не повно характеризували студенти лінгвостилістичні характеристики 

ділових листів (близько 50% студентів забували 1-2 характеристики, близько 20% 

студентів не подавали 3-4 характеристики, 1 студент не навів 6 характеристик). 

Отже, на означені недоліки варто звертати особливу увагу в практичній роботі. 

Інтерпретаційно-аналітичні уміння було перевірено за допомогою завдань 

блоку 2. Середній коефіцієнт навченості склав 0,88. Приріст якості умінь склав 0,08. 

Такий рівень є достатнім. Кількість студентів з високим рівнем – 25 осіб (56,82%), з 

достатнім – 15 осіб (34,09%), з середнім – 4 особи (9,09%), з низьким – 0 осіб (0%). 

Якість знань склала 90%. Студенти успішно змогли втілити набуті теоретичні 

знання, а також використати власний досвід під час визначення ідеї,  авторських 

інтенцій, жанру й стилю тексту, функціональних домінант, меж мікротем та 

макротем аналізованого тексту. Основна кількість студентів не користувалася 

додатковою літературою (або користувалася зрізка – 1-2 підглядання). Позитивну 

динаміку продемонстрували студенти в якості умінь витлумачувати суб’єктивну 

модальність тексту, комунікативних стратегій та мовних тактик їх реалізації в 

тексті, визначенні піджанру тексту ділового листа та його жанрово-структурних та 

стилістичних особливостей в тексті оригіналу. Варто відзначити, що переважна 

більшість студентів оволоділа інтерпретаційно-аналітичними навичками на 

високому та достатньому рівнях. Проте результати після експериментального зрізу 

показали, що під час навчання перекладу ділових листів необхідно робити акцент на 

лист-рекламацію, точніше на різні відтінки емотивно-оцінної інформації, закладені в 

зміст цих листів. Також студенти не в повному обсязі визначали мовні засоби, які 

слугують для досягнення комунікативної цілі, для маніфестації комунікативних 

стратегій. 
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Уміння планування перекладу було перевірено за допомогою завдань блоку 

3. Середній коефіцієнт навченості склав 0,8. Такий рівень є достанім. Кількість 

студентів з високим рівнем – 16 осіб (36,36%), з достатнім – 21 особа (47,73%), з 

середнім – 6 осіб (13,64%), з низьким – 1 особа (2,27%). Якість знань склала 84%. 

Приріст якості умінь склав 0,12. У студентів спостерігалися якісні зміни в уміннях 

добору мовних засобів, які слід використати при перекладі, щоб, зберігаючи 

комунікативні цілі, відтворити піджанрово-структурну специфіку ділових листів; 

добору ключових слів для передачі комунікативної цілі в перекладі; уміння 

визначення глобальної та локальних стратегій перекладу, які б дозволили одержати 

на виході текст, адекватний оригіналу в комунікативно-прагматичному плані. У 

переважної більшості студентів вдалося сформувати системні уміння планування 

перекладу: студенти без особливих зусиль самостійно охоплюють ключові 

компоненти тексту оригіналу і прогнозують стратегії їх відтворення в тексті 

перекладу. Більше половини студентів не користувалися додатковою літературою 

під час планування перекладу, близько третини студентів використовували її 

мінімально і лише невеликий відсоток учасників експерименту (близько 10%) 

користувалися часто. Типовим недоліком в уміннях студентів виявлено те, що вони 

в процесі планування перекладацьких стратегій часто не враховують когезію та 

когерентність тексту; окремі фрази не відповідали узусним нормативам ділового 

листування, прийнятих у культурі-реципієнті.  

Власне перекладацькі уміння (уміння створювати цілісний, зв’язний, 

адекватний у жанрово-структурному, прагматичному аспектах, грамотний у 

мовному плані текст перекладу) було перевірено за допомогою завдань блоку 

4. Середній коефіцієнт навченості склав 0,82. Такий рівень є достатнім. Кількість 

студентів з високим рівнем – 21 особа (47,73%), з достатнім – 13 осіб (29,54%), з 

середнім – 7 осіб (15,91%), з низьким – 3 особи (6,82%). Якість знань склала 77%. 

Післяекспериментальний зріз дав можливість виявити, що понад 4/5 студентів 

володіють уміннями створювати цілісні зв’язні тексти перекладу, які за жанрово-

структурними та лінгвостилістичними особливостями відповідають нормативам 

ділового листування, прийнятих у культурі-реципієнті (англійській). Позитивну 

динаміку продемонстрували студенти в якості умінь зберігати в перекладі 

функціональну домінанту тексту оригіналу, у використанні мовних засобів, які 

відповідають комунікативній цілі, нормативам узусу ділового спілкування (хоча в 
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студентів спостерігалися поодинокі відхилення від узусу, однак вони в цілому не 

впливали на порушення змісту, прагматики тексту, авторських інтенцій, 

лінгвостилістичних особливостей тексту), модальності тексту (зокрема листів-

рекламацій). Набагато кращими (порівняно з результатами 

передекспериментального зрізу) виявилися уміння відтворювати при перекладі 

листів-рекламацій модальності невдоволення, скарги, розчарування, звинувачення, 

прямих і завуальованих погроз; уміння відтворювати при перекладі комунікативні 

стратегії сприяння, інформування, регулятивно-спонукальної, оцінно-впливової, 

емоційно-впливової, кооперативної стратегій. Хоча іноді спостерігалися окремі 

порушення модальності (наприклад, замість завуальованих відмов, звинувачень, 

погроз студенти часто вдавалися до категоричних), окремі фрази виходили за межі 

узусних нормативів ділового листування, що спричиняло до порушень або і втрати 

емотивно-оцінної імпліцитно вираженої інформації. У деяких студентів було 

виявлено також окремі лексико-семантичні помилки, які порушували зміст і смисл 

тексту. Позитивну динаміку було помітно в сформованості умінь використовувати 

локальні стратегії перекладу для вирішення конкретних перекладацьких завдань. 

Отже, у цілому спостерігається позитивна динаміка у формуванні умінь створення 

цілісних текстів перекладу, адекватних у комунікативно-прагматичному аспекті 

тексту оригіналу, із застосуванням перекладацьких стратегій. 

Уміння контролю й редагування тексту перекладу було перевірено за 

допомогою завдань блоку 5. Середній коефіцієнт навченості склав 0,81. Такий 

рівень є достатнім. Приріст якості навичок склав 0,11. Кількість студентів з високим 

рівнем – 18 осіб (40,91%), з достатнім – 15 осіб (34,09%), з середнім – 8 осіб 

(18,18%), з низьким – 3 особи (6,82%). Якість знань склала 75%. Найбільш якісно 

студенти змогли виправити помилки, які стосуються відповідності та повноти змісту 

тексту перекладу, порушення в композиції. У різних експериментальних групах, де 

було застосовано різні варіанти авторської методики, результати умінь виявилися 

теж різними. У групах (ЕГ1 та ЕГ2), де були застосовані вправи на редагування на 

аналітико-інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та текстовому 

перекладацькому етапах, результати виявилися дещо вищими, ніж у студентів (ЕГ3), 

які виконували вправи на редагування лише на текстовому перекладацькому етапі. В 

ЕГ1 і ЕГ2 студенти більш успішно виправляли помилки, які порушували жанрово-

стилістичні норми ділового листа; помилки у вживанні мовних засобів для 
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досягнення комунікативної цілі, для вираження мовленнєвих стратегій, модальності 

висловлення; помилки в уживанні буквалізмів, невідповідностей узусу, а також 

екстралінгвальні помилки, що стосуються мовленнєвих етикетних формул. Хоча у 

студентів ЕГ3 також спостерігалася позитивна динаміка щодо умінь редагування 

текстів перекладу, однак за всіма критеріями показники якості умінь нижчі, ніж у 

групах ЕГ1 та ЕГ2. 

Подаємо загальну таблицю результатів післяекспериментального зрізу 

студентів (таблиця 3.2.5), результати кожного студента подано в додатку В. 

Таблиця 3.2.5 

Таблиця результатів передекспериментального зрізу 

Блоки 

завдань 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

СКН К-

кість 

осіб 

% К-

кість 

осіб 

% К-

кість 

осіб 

% К-

кість 

осіб 

% 

1 19 43,18 17 38,63 8 18,18 0 0% 0,81 

2 25 56,82 15 34,09 4 9,09 0 0% 0,88 

3 16 36,36 21 47,73 6 13,64 1 2,27 0,8 

4 21 47,73 13 29,54 7 15,91 3 6,82 0,82 

5 18 40,91 15 34,09 8 18,18 3 6,82 0,81 

Загалом 16 36,36 19 43,18 8 18,18 1 2,27 0,82 

 

СКН – середній коефіцієнт навченості. 

Середній коефіцієнт навченості у трьох експериментальних групах по 

кожному завданню виявився приблизно однаковим (див. табл. 3.2.6). 

Таблиця 3.2.6 

Середній коефіцієнт навченості по кожній експериментальній групі 

Завдання ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 

1 0,81 0,84 0,78 

2 0,88 0,9 0,86 

3 0,79 0,85 0,76 

4 0,81 0,87 0,78 

5 0,8 0,88 0,75 

Загалом 0,82 0,87 0,78 

 

Подаємо результати передекспериментального та післяекспериментального 

зрізів по кожній ЕГ (табл. 3.2.7). 

Таблиця 3.2.7 
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Результати передекспериментального та післяекспериментального зрізів 

по кожній ЕГ 

Завдання ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 

1 0,71 0,81 0,7 0,84 0,73 0,78 

2 0,83 0,88 0,81 0,9 0,79 0,86 

3 0,69 0,79 0,68 0,85 0,68 0,76 

4 0,71 0,81 0,69 0,87 0,69 0,78 

5 0,72 0,8 0,69 0,88 0,7 0,75 

 

Отже, аналіз результатів, одержаних у процесі передекспериментального 

зрізу, показав, що в більшості студентів перекладацькі уміння сформовані на 

високому (36,36%) та достатньому (43,18%) рівні (якість навчання складає 79%). 

Найбільш ефективною виявився варіант методики, за яким студенти виконували 

диференційовані вправи на редагування на аналітико-інтерпретаційному, 

дотекстовому перекладацькому та текстовому перекладацькому етапах. Другу 

позицію за якістю займає технологія навчання, за якою студенти виконували 

диференційовані вправи на редагування на аналітико-інтерпретаційному, 

дотекстовому перекладацькому та текстовому перекладацькому етапах. Технологія 

навчання перекладу, за якої студенти виконували вправи на редагування лише на 

текстовому перекладацькому етапі, виявилася менш дієвою відносно інших двох. 

Проведемо математичну обробку результатів студентів 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів. За допомогою           

U-критерія Манна-Уїтні [185, с. 224–245] визначимо: закономірними чи 

випадковими є відмінності в результатах знань студентів, одержаних під час 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів.   

 Емпіричне значення критерію U відображає те, наскільки велика зона збігу 

між рядами. Тому, чим менше Uемпір., тим більш вірогідно, що різниця достовірна. 

Для зіставлення з критичним значенням добирається менша величина U. Достовірні 

відмінності (у нашому випадку знання і вміння студентів, виявлені під час 

передекспериментального зрізу, й знання і вміння студентів, виявлені під час 

післяекспериментального зрізу) можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ Uкр. 0,05 [185, 

c. 53-55].   
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Для обробки даних необхідно виділити гіпотези: Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 

приймається, якщо Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 0,05.   

Н0  – рівень ознаки у вибірці 1 не нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. 

Н1 – рівень ознаки у вибірці 1 нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. 

Експериментальна група 1 (розрахунки подано в додатку Г). 

Вибірку 1 склали результати студентів ЕГ1, одержані під час 

передекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 склали результати студентів ЕГ1, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів [185, c. 53-55]. 

Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів ЕГ1 

до проведення експериментального навчання і після проведення 

експериментального навчання.  

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 213,5 бали, вибірці 2 – 

314,5 бали. Обчислимо Uемпір. 

 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 16; n2 = 16; Tx = 314,5, Tx =  213,5; nx = 16, nx = 16. 

  Uемпір. = (16 · 16) + (16·(16 + 1)) : 2 – 314,5 = 77,5. 

  Uемпір. = (16 · 16) + (16 ·(16 + 1)) : 2 – 213,5 = 178,5. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір. = 77,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
83 (p  0,05) 

66 (p  0,01) 

 

  U0,01 66 Uемпір. 77,5   U0,05  83            
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Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень 

знань, навичок та вмінь у вибірці 1 нижчий за рівень знань, навичок та вмінь у 

вибірці 2 (одержаних під час післяекспериментального зрізу).   

Експериментальна група 2 (розрахунки подано в додатку Д) 

Вибірку 1 склали результати студентів ЕГ2, одержані під час 

передекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 склали результати студентів ЕГ2, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
            2 

Де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів. 

Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів ЕГ1 

до проведення експериментального навчання і після проведення 

експериментального навчання.  

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 140 балів, вибірці 2 – 266 

балів. Обчислимо Uемпір. 

Де n1 = 14; n2 = 14; Tx = 266, Tx =  140; nx = 14, nx = 14. 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

  Uемпір. = (14 · 14) + (14·(14 + 1)) : 2 – 266 = 35. 

  Uемпір. = (14 · 14) + (14 ·(14 + 1)) : 2 – 140 = 161. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 35. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. = 

61 (p  0,05) 

47 (p  0,01) 

 

 

  Uемпір.35 U0,01 47     U0,05 61   
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Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень 

знань, навичок та вмінь у вибірці 1 нижчий за рівень знань, навичок та вмінь у 

вибірці 2 (одержаних під час післяекспериментального зрізу).   

Експериментальна група 3 (розрахунки подано в додатку Е). 

Вибірку 1 склали результати студентів ЕГ3, одержані під час 

передекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 склали результати студентів ЕГ3, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів. 

Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів ЕГ1 

до проведення експериментального навчання і після проведення 

експериментального навчання.  

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 164 бали, вибірці 2 – 242 

бали. Обчислимо Uемпір. 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 14; n2 = 14; Tx = 266, Tx =  242; nx = 14, nx = 14. 

  Uемпір. = (14 · 14) + (14·(14 + 1)) : 2 – 242 = 59. 

  Uемпір. = (14 · 14) + (14 ·(14 + 1)) : 2 – 164 = 137. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 59. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. = 

61 (p  0,05) 

47 (p  0,01) 

 

 

 

   U0,01 35  Uемпір. 59    



179 

 

U0,05 61 

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень 

знань, навичок та вмінь у вибірці 1 нижчий за рівень знань, навичок та вмінь у 

вибірці 2 (одержаних під час післяекспериментального зрізу).   

Отже, в усіх трьох експериментальних групах рівень знань, навичок та вмінь, 

одержаних під час післяекспериментального зрізу, виявився вищим за рівень знань, 

навичок та вмінь, одержаних під час передекспериментального зрізу, хоча 

результати ЕГ1 та ЕГ3 потрапили в зону невизначеності (однак якщо Uемп. < Uкр. 0,05 

приймається гіпотеза Н1).  

Порівняємо результати після післяекспериментального зрізу в трьох ЕГ, у 

яких упроваджувалися три варіанти авторської методики. Для цього так само було 

використано критерій U-Манна-Уїтні. 

Порівняємо результати ЕГ1 та ЕГ2 (розрахунки подано в додатку Ж). 

Виділимо гіпотези Н0 та Н1. Н0  – рівень ознаки у вибірці 1 не нижчий за рівень 

ознаки у вибірці 2. Н1 – рівень ознаки у вибірці 1 нижчий за рівень ознаки у вибірці 

2. 

Вибірку 1 склали результати студентів ЕГ1, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 склали результати студентів ЕГ2, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів. 

Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів ЕГ1 

та ЕГ2.  

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 (ЕГ1) – 216,5 балів, вибірці 

2 – 248,5 балів. Обчислимо Uемпір. 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 16; n2 = 14; Tx = 216,5, Tx =  248,5; nx = 16, nx = 14. 



180 

 

  Uемпір. = (16 · 14) + (16·(16 + 1)) : 2 – 216,5 = 143,5. 

  Uемпір. = (16 · 14) + (14 ·(14 + 1)) : 2 – 248,5 = 80,5. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 80,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
71 (p  0,05) 

56 (p  0,01) 

 

   U0,01 56  U0,0571  Uемпір. 80,5   

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Тож рівень 

знань, навичок та вмінь студентів у вибірці 1 (ЕГ1) не нижчий за рівень знань, 

навичок та вмінь студентів у вибірці 2 (ЕГ2).   

Порівняємо результати ЕГ1 та ЕГ3 (розрахунки подано в додатку З). 

Виділимо гіпотези Н0 та Н1. Н0  – рівень ознаки у вибірці 1 не нижчий за рівень 

ознаки у вибірці 2. Н1 – рівень ознаки у вибірці 1 нижчий за рівень ознаки у 

вибірці 2. 

Вибірку 1 склали результати студентів ЕГ3, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 склали результати студентів ЕГ1, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів. 

Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів ЕГ1 

та ЕГ3.  

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 (ЕГ3) – 205 балів, вибірці 2 

(ЕГ1) – 260 балів. Обчислимо Uемпір. 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 16; n2 = 14; Tx = 260, Tx =  205; nx = 16, nx = 14. 
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  Uемпір. = (16 · 14) + (16·(16 + 1)) : 2 – 260 = 100. 

  Uемпір. = (16 · 14) + (14 ·(14 + 1)) : 2 – 205 = 124. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 100. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
71 (p  0,05) 

56 (p  0,01) 

 

   U0,01 56          U0,05 71 Uемпір. 100  

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Тож рівень 

знань, навичок та вмінь у вибірці 1 (ЕГ3) не нижчий за рівень знань, навичок та 

вмінь у вибірці 2 (ЕГ1).   

Порівняємо результати ЕГ2 та ЕГ3 (розрахунки подано в додатку И). 

Виділимо гіпотези Н0 та Н1. Н0  – рівень ознаки у вибірці 1 не нижчий за рівень 

ознаки у вибірці 2. Н1 – рівень ознаки у вибірці 1 нижчий за рівень ознаки у вибірці 

2. 

Вибірку 1 склали результати студентів ЕГ3, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 склали результати студентів ЕГ2, одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою: 

 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів. 

Отже, обчислимо за допомогою названого критерію результати студентів ЕГ2 

та ЕГ3.  

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 (ЕГ3) – 165,5 балів, вибірці 

2 (ЕГ3) – 240,5 балів. Обчислимо Uемпір. 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 
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Де n1 = 14; n2 = 14; Tx = 240,5, Tx =  165,5; nx = 14, nx = 14. 

  Uемпір. = (14 · 14) + (14·(14 + 1)) : 2 – 240,5 = 60,5. 

  Uемпір. = (14 · 14) + (14 ·(14 + 1)) : 2 – 165,5 = 135,5. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 60,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

 

Uкр. =  
61 (p  0,05) 

47 (p  0,01) 

 

   U0,01 47  Uемпір. 60,5 

U0,05 61         

  

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень 

знань, навичок та вмінь у вибірці 1 (ЕГ3) нижчий за рівень знань, навичок та вмінь у 

вибірці 2 (ЕГ2).   

Математична обробка даних експерименту дала можливість установити: 

1) в усіх експериментальних групах, де впроваджувалася авторська методика, 

незалежно від варіанту методики, вдалося покращити рівень знань, навичок і вмінь 

студентів; 

2) з усіх трьох запроваджених варіантів авторської методики навчання 

найбільш ефективним виявився той, за яким у якості вправ на редагування студенти 

виконували саме диференційовані вправи на редагування; 

3) з метою формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ перевагу слід надавати 

вправам на редагування упродовж усіх етапів формування СК в перекладі: на 

аналітико-інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та текстовому 

перекладацькому етапах. 

 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо формування в майбутніх філологів 

стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі 

англійською мовою у сфері ділового листування з використанням вправ на 

редагування 
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Упровадження авторської методики формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, формулювання методичних рекомендацій, дотримання 

яких є запорукою її успішного застосування.  

1. Під час формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ 

необхідно враховувати типологію стратегій, яка існує у методиці навчання 

іноземних мов: навчальні стратегії та комунікативні стратегії (власне комунікативні 

стратегії, стратегії використання іноземної мови у різних видах мовленнєвої 

діяльності, компенсаторні стратегії, соціальні стратегії, афективні стратегії); а також 

типологію стратегій у перекладознавстві: глобальні і локальні стратегії, стратегія як 

«мета – план – процес – результат»: етапи та способи діяльності перекладача, 

алгоритми перекладацьких дій, спрямовані на розв’язання локальних та глобальних 

проблем перекладу тексту задля досягнення певних перекладацьких цілей, а саме – 

створення тексту перекладу, адекватного в комунікативно-прагматичному плані 

тексту оригіналу. 

2. Зміст СКОПП(АМ) майбутнього філолога охоплює такі компоненти: 

1) знання про функціональні домінанти та субдомінанти текстів різних жанрів; про 

глобальні та локальні перекладацькі стратегії; про послідовність дій в реалізації 

стратегій перекладу; про поняття та типи адекватності: повна, часткова, варіативна, 

контекстуальна; денотативна, конотативна, текстуально-нормативна, прагматична, 

формальна тощо; про способи трансформації під час перекладу; 2) навички 

перекладу окремих фраз, речень, груп речень; 3) уміння: інтерпретаційно-

аналітичні; планування перекладацької роботи та прогнозування тексту перекладу; 

власне перекладацькі; контролю та редагування текстів перекладу. 

3. Необхідно враховувати лінгвостилістичні, структурно-жанрові, 

комунікативно-прагматичні, лінгвокультурологічні та перекладацькі особливості 

текстів оригіналу та перекладу, їхні функціональні домінанти. 

4. Формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ рекомендовано здійснювати на основі 

компетентнісного та комунікативно-когнітивного підходів до навчання іноземної 

мови, а саме: створення необхідного професійно спрямованого комунікативно-

когнітивного простору з урахуванням соціальних умов майбутньої професійної 

діяльності фахівців-перекладачів; оволодіння моделями професійної комунікативної 

поведінки з різними партнерами професійного співтовариства як носіїв української 

мови, так і представників англійськомовних країн; реалізація механізму інтеграції 

досвіду спілкування рідною та іноземною мовою з метою вирішення проблемних 
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професійних комунікативних завдань; оволодіння алгоритмами перекладацьких дій, 

спрямованих на розв’язання локальних та глобальних проблем перекладу тексту 

задля досягнення певних перекладацьких цілей – створення тексту перекладу, 

адекватного в комунікативно-прагматичному плані тексту оригіналу; формування 

когнітивних структур як форми організації та збереження у свідомості студентів 

образів мовних одиниць та структур; засвоєння закономірностей вживання мовних 

одиниць у мовленні; знання системи мови, що вивчається як основа формування 

іншомовних навичок та вмінь. 

5. Формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ варто здійснювати за допомогою 

комунікативного (навчання перекладу має здійснюватися у форматі реального 

спілкування) та свідомо-практичного методів (усвідомлення мовних форм, 

необхідних для спілкування, з наступним їх тренуванням) на основі принципів 

комунікативності, функціональності, ситуативності, автентичності, діалогу культур, 

домінуючої ролі вправ, диференційованого й інтегрованого навчання різних видів 

мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови, свідомості, активності, наочності, 

науковості. Як основні методи формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ слід 

використовувати пояснення, професійно-орієнтовану рольову гру та вправи.  

6. У процесі формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ вправи на редагування 

варто застосовувати з метою удосконалення перекладацьких знань, навичок та 

вмінь; удосконалення вмінь застосовувати локальні та глобальні стратегії 

перекладу; удосконалення лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних знань та 

навичок; формування вмінь зводити у відповідність комунікативну ціль, мовленнєві 

стратегії та мовні тактики, жанрово-структурні та стилістичні особливості, 

цілісність змісту, когерентність та когезію тексту, відповідність узусу, 

екстралінгвальні характеристики; формування умінь помічати комунікативно-

прагматичні, жанрово-структурні та лінгвостилістичні помилки в перекладі; 

формування критичного підходу до аналізу власних та машинних перекладів; 

формування пильності у студентів; формування самоконтролю; формування 

довільної уваги та зорової пам’яті студентів; формування мотивації, інтересу до 

перекладацької діяльності. 

Для формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ 

рекомендовано застосовувати такі види вправ на редагування: рецептивно-



185 

 

аналітичні мовленнєві, двомовні лексико-стилістичні та граматико-стилістичні, 

двомовні лексико-прагматичні, двомовні лінгвосоціокультурні, перекладацько-

стратегічні, двомовні вправи на редагування цілісних текстів. 

7. Для навчання слід використовувати тексти, які фіксують національне 

специфічне мислення лінгвосоціуму. Тексти мають бути автентичними, 

різножанровими, які містять різні комунікативно-прагматичні стратегії – 

інформування, спонукання, емоційного впливу, кооперування, конфронтації, 

підпорядкування та ін., а також різні типи інформації, зокрема фактуальну, 

емотивну, оцінну, виражену експліцитно та імпліцитно; тексти повинні містити 

мовні явища, що викликають труднощі при перекладі, а також лексичні, 

фразеологічні одиниці або мовні кліше, які не мають чітких еквівалентів у мові 

перекладу; тексти повинні відображати структурні та лінгвістичні особливості 

міжкультурної комунікації, які містять повні або часткові розбіжності країнознавчих 

та соціокультурних фонів; перевагу необхідно надавати текстам невеликої форми, 

які характеризуються завершеністю, цілісністю, логічністю, зв’язністю, містять 

цікаві життєві ситуації, відображати типові перекладацькі проблеми й бути 

спрямованими на формування перекладацьких умінь. 

8. Формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ слід 

здійснювати в чотири етапи. 

І етап – доперекладацький. На цьому етапі за допомого методу пояснення 

необхідно сформувати у студентів знання з теорії перекладу, з теорії дискурсу й 

тексту. З теорії перекладу студенти повинні опанувати знанням функціональних 

домінант та субдомінант текстів та їх співвіднесення з різними жанрами; поняття 

комунікативної мети тексту (комунікативна інтенція, комунікативний намір); 

поняття комунікативної стратегії та тактики; поняття перекладацької стратегії; типи 

локальних та глобальних стратегій; уявлень про перекладацьку стратегію як 

комплекс її цільового, планового, процесуального (операційного) та 

результативного компонентів; про алгоритмізацію та реалізацію дій, які складають 

перекладацьку стратегію. 

Формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ потребує достатнього обсягу знань з 

текстології та дискурсології: знань про жанрову диференціацію текстів; про 

жанрово-композиційні та лінгвостилістичні особливості (лексичні, граматичні, 
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фразеологічні, синтаксичні, стилістичні, узусні нормативи використання мовних 

засобів, прийняті в двох лінгвокультурах) текстів різних жанрів та піджанрів у мові 

перекладу та мові оригіналу; про функціональні домінанти у текстах різних жанрів 

та піджанрів; про співвідношення локальних та глобальних стратегій перекладу з 

текстами різних стилів, жанрів та піджанрів, про допустимість та доцільність 

перекладацьких трансформацій. 

На другому етапі (текстовому аналітико-інтерпретаційному) слід формувати 

інтерпретаційні уміння, тобто визначати зміст, ідею, авторські інтенції, розкривати 

підтекстову, емотивно-оцінну інформацію тексту; а також уміння визначати 

локальні та глобальну стратегії перекладу. На цьому етапі студенти читають та 

інтерпретують тексти українською та англійською мовами.  

На матеріалі українськомовних текстів студентів слід навчати визначати 

жанри та піджанри, функціональні домінанти, комунікативні цілі, комунікативні 

стратегії, лінгвостилістичні засоби їх реалізації в тексті оригіналу, підтекстову та 

емотивно-оцінну інформацію, модальність; визначати жанрово-структурні та 

лінгвосоціокультурні особливості оригіналу. 

На матеріалі англійськомовних текстів необхідно навчати студентів визначати 

лінгвостилістичні та жанрово-структурні особливості, комунікативні цілі та 

стратегії, а також мовні засоби їх реалізації, лінгвосоціокультурні особливості, 

узусні нормативи вживання мовних засобів в англійськомовних текстах; визначати 

модальність та засоби її маніфестації в текстах, з тим щоб вони слугували 

орієнтиром, зразком у процесі перекладацької діяльності.  

На текстовому аналітико-інтерпретаційному етапі слід застосовувати вправи 

на а) визначення комунікативно-прагматичних характеристик тексту (формування 

вмінь визначати дейктичні параметри тексту, встановлювати комунікативну 

інтенцію тексту, виділяти головну думку в повідомленні, а також визначати 

комунікативні стратегії, передавати різні види суб’єктивної модальності та мовні 

засоби їх реалізації, встановлювати функціональні домінанти текстів); б) на аналіз 

лінгвостилістичних та структурно-семантичних характеристик тексту (формування 

вмінь визначати функціонально-смисловий вид тексту, стильові особливості тексту, 

засоби забезпечення когезії та когерентності, знаходити смислові блоки тексту, 
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встановлювати відповідності узусним нормативам використання мовних засобів); 

в) для формування вмінь знаходити у тексті перекладацькі труднощі. 

На текстовому аналітико-інтерпретаційному етапі рекомендовано 

застосовувати як диференційовані, так і комплексні рецептивно-аналітичні 

мовленнєві вправи на редагування двох груп: 1) вправи, спрямовані на встановлення 

ступеня відповідності комунікативно-прагматичних характеристик тексту перекладу 

відносно тексту оригіналу (адекватності функціональної домінанти, комунікативних 

цілей, комунікативних стратегій, суб’єктивної модальності, повноти передачі 

головної думки, відповідності узусним нормативам використання мовних засобів); 

2) вправи, спрямовані на встановлення ступеня відповідності та правильності 

лінгвостилістичних та жанрово-структурних характеристик тексту перекладу до 

тексту оригіналу: а) відповідності мовленнєвих засобів узусним нормативам 

ділового стилю; б) забезпечення когезії та когерентності; в) відповідності 

мовленнєвих засобів піджанру ділового листа, його комунікативним цілям та 

стратегіям. 

На текстовому аналітико-інтерпретаційному етапі рекомендовано проводити 

зіставлення текстів оригіналу з текстом перекладу з метою формування умінь 

вирішувати перекладацькі проблеми на рівні мікроперекладу та макроперекладу, 

застосовувати локальні та глобальні стратегії перекладу; визначати ступінь 

адекватності в плані комунікативної мети, комунікативних стратегій, 

функціональної домінанти, а також виявляти перекладацькі стратегії, які 

застосовуються для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності. 

На третьому етапі (дотекстовому перекладацькому) необхідно здійснювати 

підготовку до перекладу текстів, а саме: формувати лексичні, граматичні, 

стилістичні навички перекладу окремих фраз, речень, груп речень. На цьому етапі 

слід визначитися, до перекладу текстів яких мовних стилів, жанрів і піджанрів буде 

здійснюватися підготовка, які лінгвостилістичні особливості мають ці тексти, які 

локальні перекладацькі стратегії будуть застосовуватися для їхнього перекладу. 

Дотекстову перекладацьку роботу рекомендовано здійснювати у форматі 

формування лексико-граматичних навичок перекладу окремих речень з 

дотриманням стилю мовлення, тексту певного жанру (піджанру), навичок перекладу 

окремих речень з дотриманням модальності висловлення, лінгвосоціокультурних 
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навичок перекладу; формування умінь використовувати різні перекладацькі 

прийоми для збереження комунікативних інтенцій та стратегій тексту оригіналу; 

розширення запасу фраз, які використовуються як ключові для вираження різних 

типів інформації, комунікативних цілей. 

На дотекстовому перекладацькому етапі необхідно використовувати двомовні 

лексико-стилістичні та граматико-стилістичні, двомовні лексико-прагматичні, 

двомовні лінгвосоціокультурні вправи на редагування перекладів окремих речень, 

які слід моделювати в комунікативно-прагматичному аспекті: студенти одержують 

завдання відредагувати переклад залежно від: а) стилю мовлення; б) піджанрової 

приналежності; в) суб’єктивної модальності висловлення; г) комунікативних 

стратегій; ґ) комунікативних цілей; д) різних типів інформації; е) редагування 

лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів. На цьому етапі слід 

впроваджувати як диференційовані, так і комплексні вправи на редагування. 

На четвертому етапі (текстовому перекладацькому) необхідно формувати 

уміння планування перекладу та прогнозування інваріанту тексту перекладу, власне 

перекладацьких умінь та умінь контролю та редагування тексту перекладу. 

Навчання планування перекладу та прогнозування інваріанту тексту 

перекладу рекомендовано здійснювати у форматі формування умінь прогнозувати 

перекладацькі прийоми, визначати локальні стратегії, які необхідно 

використовувати для досягнення змістової, жанрово-структурної, 

лінгвостилістичної та комунікативно-прагматичної адекватності, зв’язності; умінь 

прогнозувати лексичні, граматичні, фразеологічні труднощі перекладу та способи їх 

подолання; уміння прогнозувати засоби подолання бар’єрів міжкультурного 

спілкування.  

Для навчання планування перекладу слід використовувати дві групи 

двомовних аналітичних вправи. Перша група вправ спрямована на формування 

умінь планування перекладацьких прийомів (локальних стратегій), а друга група – 

на формування умінь планування мовних засобів, необхідних: а) для досягнення 

комунікативно-прагматичної адекватності; б) жанрово-структурної та змістової 

відповідності; в) для подолання труднощів перекладу. 

У зв’язку з цим рекомендовано використовувати перекладацько-стратегічні 

вправи на редагування перекладацьких прийомів та мовних засобів, необхідних для 
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точної передачі а) комунікативно-прагматичних, жанрово-структурних та 

лінгвостилістичних особливостей тексту. 

Для формування власне перекладацьких умінь перевагу варто надавати 

цілісним оригінальним текстам, які відображають жанрово-структурні, 

лінгвостилістичні, лінгвосоціокультурні особливості типових для вибраного стилю 

та жанру текстів. Здійснюючи переклад особливу увагу варто приділяти 

дотриманню формальної та комунікативно-прагматичної адекватності, добору 

адекватних перекладацьких стратегій. 

Для формування умінь контролю та редагування текстів перекладу 

рекомендовано упроваджувати в навчальний процес комплексні двомовні вправи на 

редагування цілісних текстів, які інтегрують рецептивно-аналітичні дії (у визначенні 

ступеня жанрово-структурної, лінгвостилістичної, комунікативно-прагматичної 

адекватності тексту перекладу відносно тексту оригіналу, у встановленні недоліків; 

у визначенні неправильно підібраних локальних стратегій перекладу та 

прогнозуванні більш правильних та точних) з продуктивно-редагувальними (добір 

мовних засобів, локальних перекладацьких стратегій, спрямованих на подолання 

жанрово-структурних, лінгвостилістичних та комунікативно-прагматичних помилок 

і неточностей у тексті перекладу відносно тексту оригіналу, внесення редакторських 

правок у текст перекладу): а) на аналіз та редагування текстів перекладу, здійснених 

у машинний спосіб; б) власних перекладів студентів. 

9. Об’єктами контролю рівня сформованості СКОПП(АМ) у сфері ДЛ є: 

а) знання теорії перекладу, знання теорії дискурсу і тексту, критеріями оцінки яких 

визначено правильність, точність, повнота володіння, швидкість оперування 

теоретичними знаннями, самостійність застосування знань у процесі практичної 

діяльності, аргументованість; б) уміння інтерпретувати зміст і смисл вихідного 

тексту, критеріями оцінки яких рекомендовано вважати правильність, самостійність 

і швидкість визначення змісту і смислу вихідного тексту, жанру і стилю тексту, 

функціональної домінанти та субдомінант; правильність, повнота й самостійність 

визначення жанрово-структурних та стилістичних особливостей, комунікативних 

стратегій, мовних тактик, засобів когерентності, меж мікротем та макротем 

вихідного тексту; в) уміння планування перекладу та прогнозування дій, необхідних 

для створення тексту перекладу, адекватного тексту оригіналу в комунікативно-
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прагматичному аспекті, критеріями оцінки задекларованих умінь визначено такі: 

правильність, самостійність і швидкість у доборі глобальних і локальних стратегій 

перекладу, у визначенні труднощів перекладу та способів їх подолання; повнота 

прогнозованого інваріанта перекладу; г) власне перекладацькі уміння (уміння 

впроваджувати глобальні та локальні стратегії у процесі перекладу задля створення 

тексту перекладу, адекватного в комунікативно-прагматичному аспекті тексту 

оригіналу), основними критеріями оцінки яких є точність, самостійність, повнота 

перекладу, цілісність тексту перекладу, відповідність узусу, правильність 

відтворення когерентності та когезії, умотивованість відхилень, дотримання 

екстралінгвальних характеристик у тексті перекладу; д) уміння контролю й 

редагування (редагування тексту перекладу та встановлення ступеня адекватності 

перекладу), критеріями оцінки яких є самостійність, точність, правильність в 

редагуванні тексту перекладу. 

 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі було розроблено об’єкти контролю та критерії оцінки рівня 

сформованості СКОПП(АМ) у сфері ДЛ в майбутніх філологів, у процесі 

проведення експерименту доведено ефективність авторської методики формування в 

майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, а також розроблено методичні 

рекомендації щодо її впровадження.  

Визначено, що об’єктами контролю СКОПП(АМ) у сфері ДЛ є знання теорії 

перекладу, знання теорії дискурсу й тексту; уміння інтерпретувати зміст і смисл 

вихідного тексту; уміння планування перекладу та прогнозування дій, необхідних 

для створення тексту перекладу, адекватного тексту оригіналу в комунікативно-

прагматичному аспекті; власне перекладацькі уміння (уміння впроваджувати 

глобальні та локальні стратегії у процесі перекладу задля створення тексту 

перекладу, адекватного в комунікативно-прагматичному аспекті тексту оригіналу); 

уміння контролю й редагування (редагування тексту перекладу та встановлення 

ступеня адекватності перекладу). 

 Обґрунтовано такі критерії оцінювання рівня сформованості СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ в майбутніх філологів: правильність, точність, повнота володіння, 

швидкість оперування теоретичними знаннями, самостійність їх застосування, 
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аргументованість; правильність, самостійність і швидкість аналізу та інтерпретації 

тексту; правильність, самостійність і швидкість добирання глобальних і локальних 

стратегій перекладу; повнота прогнозованого інваріанта перекладу; точність, 

самостійність, повнота перекладу, цілісність тексту перекладу, відповідність узусу, 

правильність відтворення когерентності та когезії, умотивованість відхилень, 

дотримання екстралінгвальних характеристик у процесі перекладу цілісного тексту; 

самостійність, точність, правильність в редагуванні тексту перекладу. 

У ході експерименту було підтверджено гіпотезу про те, що ефективність 

формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ визначається 

реалізацією спеціально розробленої методики навчання, яка передбачає: 

1) організацію навчання у чотири етапи: перший етап – доперекладацький, другий 

етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний, третій етап – дотекстовий 

перекладацький, четвертий етап – текстовий перекладацький, який охоплює 

навчання планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання контролю й 

редагування текстів перекладу; 2) опанування студентами на першому етапі знань з 

теорії перекладу, теорії дискурсу й тексту; 3) використання спеціально розроблених 

комплексів вправ у межах другого, третього й четвертого етапів навчання; 

4) використання вправ на редагування. 

Експериментально доведено, що з трьох запроваджених варіантів методики 

формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ за авторською 

методикою найбільш ефективним виявився той, який полягає у використанні 

диференційованих вправ на редагування на аналітико-інтерпретаційному, 

дотекстовому перекладацькому та текстовому перекладацькому етапах; другу 

позицію за якістю займає варіант методики навчання, який полягає у використанні 

комплексних вправ на редагування на аналітико-інтерпретаційному, дотекстовому 

перекладацькому та текстовому перекладацькому етапах; менш ефективним 

виявився варіант методики, за яким студенти виконували вправи на редагування 

лише на текстовому перекладацькому етапі. 

У третьому розділі було сформульовано методичні рекомендації щодо 

формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. 

Результати третього розділу висвітлено в праці [142]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз теоретичних праць з лінгвометодики, психології, психолінгвістики, 

чинних програм підготовки майбутніх філологів і перекладачів, підручників та 

навчальних посібників з перекладознавства, педагогічні спостереження за процесом 

підготовки майбутніх перекладачів, організація навчання стратегій перекладу 

ділової кореспонденції в умовах експерименту дали можливість зробити такі 

висновки. 

1. Досліджено, що в сучасному лінгвометодичному дискурсі СК розуміють: 

1) як систему метакогнітивних, когнітивних та мнемічних стратегій оволодіння 

мовленнєвою, лінгвосоціокультурною і мовною компетентностями (навчальна СК); 

2) як комунікативну СК, у якій виділяють: а) власне комунікативні стратегії; 

б) стратегії використання іноземної мови у різних видах мовленнєвої діяльності; 

в) компенсаторні стратегії – уміння компенсувати прогалини в мовних знаннях, 

мовленнєвих навичках та вміннях; г) соціальні стратегії, або стратегії мовленнєвої 

взаємодії; д) афективні стратегії, або стратегії мовленнєвої саморелаксації. 

Виявлено, що стратегія перекладу – це алгоритм перекладацьких дій (етапи 

та способи діяльності перекладача), спрямовані на розв’язання локальних та 

глобальних проблем перекладу тексту задля досягнення певних перекладацьких 

цілей, а саме – створення тексту перекладу, адекватного в комунікативно-

прагматичному плані тексту оригіналу. Визначено, що стратегією перекладу є 

«мета – план – процес – результат перекладу». «Мета перекладу» – задум 

перекладача: яким він передбачає структурний, змістовий та смисловий компоненти 

тексту перекладу. «План» – визначення алгоритму конкретних перекладацьких дій, 

які необхідно здійснити у процесі перекладу тексту, щоб реалізувати задум 

перекладача. «Процес» – безпосередня реалізація наміченого алгоритму дій, 

вирішення локальних проблем трансляції, власне переклад тексту. «Результат» – 

одержання тексту перекладу, адекватного в комунікативно-прагматичному плані 

тексту оригіналу. 

Окреслено склад та зміст СКОПП(АМ) у сфері ДЛ у навчанні майбутніх 

філологів: СК охоплює два основні компоненти: 1) комунікативний стратегічний; 

2) перекладацький стратегічний.  

Визначено, що СКОПП(АМ) майбутніх філологів охоплює аналітико-

інтерпретаційні, мовленнєво-продуктивні, власне перекладацькі уміння, уміння 
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контролю й редагування текстів перекладу: рецептивні та репродуктивні лексичні, 

граматичні та лінгвосоціокультурні навички; навички перекладу лексичних 

одиниць, перекладу синтаксичних одиниць (речень) залежно від стилю мовлення та 

(під)жанру тексту; навички трансформації лексичних та граматичних одиниць під 

час перекладу; уміння читати та інтерпретувати зміст і смисл вихідного тексту: 

визначати його ідею, авторські інтенції, оцінно-емотивну інформацію, підтекстову 

інформацію; визначати стиль, жанр (піджанр) тексту, жанрово-структурні та 

лінгвостилістичні особливості; визначати функціональну домінанту та субдомінанти 

тексту оригіналу; добирати та впроваджувати глобальні та локальні стратегії у 

процесі перекладу; прогнозувати ступінь адекватності тексту перекладу тексту 

оригіналу; визначати особливості комунікативних стратегій вихідного тексту й 

коректно вибудовувати комунікативні стратегії в тексті перекладу; розпізнавати 

мовні тактики, що реалізують комунікативні стратегії вихідного тексту, і коректно 

передавати їх зміст засобами мови перекладу; виявляти змістові, лексико-

семантичні, граматичні та синтаксичні труднощі перекладу та добирати способи їх 

подолання; встановлювати послідовність перекладацьких дій; створювати текст 

перекладу з дотриманням жанрово-структурних та стилістичних особливостей, 

функціональної домінанти та субдомінанти, ідеї, авторських інтенцій, закладених в 

тексті оригіналу; виділяти засоби забезпечення когерентності вихідного тексту й 

знаходити їхні адекватні відповідники в мові перекладу; редагувати текст перекладу 

та встановлювати ступінь адекватності перекладу. 

2. Встановлено лінгвістичні основи формування в майбутніх філологів 

СКОПП(АМ): основною метою ділового мовлення є досягнення домовленості між 

двома зацікавленими сторонами. З позицій дискурс-аналізу текст ділового листа є 

результатом ділового дискурсу, який належить до інституціональних форм 

спілкування й характеризується певними соціальними правилами й ритуалізованими 

межами функціонування. Під час перекладу ділових листів перекладач повинен 

врахувати такі аспекти: збереження комунікативної цілі, збереження жанрово-

структурних норм ділового листа, застосування лексичних і граматичних 

трансформацій, використання готових конструкцій, мовних зворотів, кліше, 

врахування лінгвосоціокультурного аспекту при перекладі (зокрема, етикетних 

формул, узусних нормативів). За функціональною домінантою тексти ділового 

листування можна поділити на дві групи: 1) орієнтовані на зміст; 2) орієнтовані на 
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звернення. Визначено основні комунікативні стратегії, властиві діловим листам: 

стратегія інформування, регулятивно-спонукальна, кооперування, отримання 

інформації, оцінно-впливова, конвенційна, інформаційно-інтерпретаційна, 

конфронтативна. 

Обґрунтовано психологічні, психолінгвістичні та методичні основи 

формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ). 

Посередницька функція перекладача має рецептивно-продуктивний характер 

його діяльності, яка, відповідно, охоплює фазу рецепції та фазу утворення. Фаза 

рецепції охоплює смислове прогнозування, перекодування звуко-буквеного образу в 

часо-просторове уявлення, первинний аналіз вхідного сигналу, встановлення 

смислових зв’язків між лексемами, виникнення смислових ланок, включення 

механізмів семантичних і граматичних правил, котрі надають думці категоріальних 

ознак. Фаза рецепції письмового тексту співвідносна з процесом читання й охоплює 

механізми сприйняття, інтерпретації та розуміння, яке має раціоналістичний 

характер і визначається когнітивними чинниками (системою знань суб’єкта 

розуміння), індивідуальними операційними процесами (мисленнєвими стратегіями) 

та регулятивно-особистісними характеристиками. Фаза утворення інтегрує операції 

смислоутворення та смислоформулювання й ґрунтується на моделі породження 

мовлення, згідно з якою, спочатку виникає мотив висловлення (намір, інтенція), 

потім формується висловлення у внутрішньому мовленні (визначається його 

предикативність, модальність, актуальне членування, інтонаційні ознаки, добір 

вербальних засобів реалізації), нарешті – реалізація, або виконання (вихід 

мовлення). 

Домінуючими у навчанні перекладу ділової кореспонденції визначено 

компетентнісний та комунікативно-когнітивний підходи, які реалізуються за 

допомогою комунікативного та свідомо-практичного методів. Основними 

принципами навчання перекладу ділових листів в аспекті формування СКОПП(АМ) 

виділено такі: комунікативності, функціональності, ситуативності, автентичності, 

діалогу культур, домінуючої ролі вправ, диференційованого й інтегрованого 

навчання, урахування рідної мови, свідомості, активності, наочності, науковості. 

Найголовніші методи формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ є методи вправ, 

пояснення, професійно-орієнтованої рольової гри.  
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3. Основними принципами добору текстів для формування СКОПП(АМ) у 

сфері ДЛ визначено такі: комунікативно-прагматичного розмаїття, врахування типу 

інформації, жанрово-стильового (піджанрово-стильового) розмаїттям, 

автентичності, мовної складності, лакунарності мовного матеріалу, представленості 

лінгвосоціокультурної інформації, контрастивності, відповідності текстовим та 

лінгвістичним параметрам, варіативності та диференційованості мовних засобів, 

тематичності, перекладацької цінності. 

Згідно з цими принципами добору для навчання підлягають: а) автентичні 

різнопіджанрові тексти ділових листів, які містять різні комунікативно-прагматичні 

стратегії; б) тексти, які містять мовні явища, що викликають труднощі під час 

перекладу; в) тексти, які демонструють варіативність та диференційованість мовних 

засобів залежно від жанру чи піджанру твору; г) тексти, які містять структурні та 

лінгвістичні особливості міжкультурної комунікації; ґ) тексти невеликої форми, які 

характеризуються завершеністю, цілісністю, логічністю, зв’язністю; д) тексти, які 

представляють різноманітні сфери ділового листування, містять цікаві життєві 

ситуації; е) тексти, які містять типові перекладацькі проблеми й спрямовані на 

формування перекладацьких умінь. 

4. Вправи на редагування є ефективними в навчанні стратегій перекладу 

письмових текстів. Нами розроблено такі різновиди вправ на редагування для 

навчання перекладу: рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи; двомовні лексико-

стилістичні та граматико-стилістичні вправи; двомовні лексико-прагматичні вправи; 

двомовні лінгвосоціокультурні вправи; перекладацько-стратегічні вправи; двомовні 

вправи на редагування цілісних текстів. 

5. Розроблено етапи та підсистему вправ для формування в майбутніх 

філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ: 

І етап – доперекладацький. Метою цього етапу є набуття теоретичних знань, 

які складають перекладацьку компетентність у цілому та стратегічну компетентність 

зокрема. 

ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний. Метою цього етапу є 

формування інтерпретаційних умінь (на матеріалі тексту оригіналу) – визначати 

зміст, смисл, авторські інтенції; комунікативні цілі та комунікативні стратегії, а 

також вербальні засоби їх досягнення; умінь визначати локальні та глобальну 

стратегії перекладу. Цей етап реалізується за допомогою двох груп вправ. 1 група. 
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Мовленнєві рецептивні аналітичні вправи. Підгрупа 1.1. Вправи на читання і 

визначення комунікативно-прагматичних характеристик тексту. Підгрупа 

1.2. Вправи на читання й аналіз лінгвостилістичних та структурно-семантичних 

характеристик тексту. 2 група. Вправи на редагування (рецептивно-аналітичні 

мовленнєві вправи). Підгрупа 2.1. Вправи на встановлення відповідності 

комунікативно-прагматичним характеристикам тексту перекладу відносно тексту 

оригіналу (адекватності функціональної домінанти, комунікативних цілей, 

комунікативних стратегій, суб’єктивної модальності тощо), на визначення 

локальних та глобальних стратегій перекладу. Підгрупа 2.2. Вправи на встановлення 

відповідності лінгвостилістичних та жанрово-структурних характеристик тексту 

перекладу до тексту оригіналу та ефективності використаних локальних та 

глобальної стратегій під час перекладу. 

ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. Метою цього етапу є формування 

навичок перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві різним 

піджанрам ділових листів та які виражають комунікативні цілі, суб’єктивну 

модальність текстів; формування навичок використання локальних стратегій. Цей 

етап реалізується за допомогою двох груп вправ. 1 група. Некомунікативні 

репродуктивні одномовні та двомовні лексико-граматичні вправи. Підгрупа 

1.1. Вправи на переклад окремих фраз з дотриманням стилю мовлення (на 

використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.2. Вправи на переклад 

окремих фраз з дотриманням піджанрової приналежності тексту (на використання 

локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.3. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням суб’єктивної модальності висловлення (на використання локальних 

стратегій перекладу). Підгрупа 1.4. Вправи на переклад окремих фраз з 

дотриманням комунікативних стратегій, комунікативних цілей, різних типів 

інформації (на використання локальних стратегій перекладу). Підгрупа 1.5. Вправи 

на переклад окремих фраз з дотриманням лінгвосоціокультурних особливостей 

ділових листів (на використання локальних стратегій перекладу). 2 група. Двомовні 

лексико-стилістичні, граматико-стилістичні та лексико-прагматичні вправи на 

редагування. Підгрупа 2.1. Вправи на редагування речень з урахуванням кількох 

комунікативно-прагматичних характеристик (інтегрованого характеру) (на 

редагування локальних стратегій перекладу). Підгрупа 2.2. Вправи на редагування 

речень з урахуванням однієї комунікативно-прагматичної характеристики, 

диференційованого характеру, на редагування локальних стратегій перекладу.  



198 

 

ІV етап – текстовий перекладацький, метою якого є формування умінь 

перекладу цілісних текстів зі збереженням їхніх комунікативних цілей, суб’єктивної 

модальності; умінь використовувати локальні та глобальну стратегії під час 

перекладу цілісних текстів. Цей етап охоплює підетапи планування перекладу, 

власне переклад, контроль / редагування. На підетапі планування формуємо уміння 

планувати глобальну та локальні стратегії перекладу, мовні засоби досягнення 

адекватності; на підетапі власне перекладу формуються та розвиваються уміння 

реалізації стратегій перекладу; на підетапі контролю / редагування відбувається 

формування умінь контролю правильності використання стратегій перекладу, умінь 

редагувати змістові, стилістичні, прагматичні помилки, помилки, пов’язані з 

неправильним використанням стратегій перекладу. Цей етап реалізується за 

допомогою п’яти груп вправ. 1 група. Перекладацько-стратегічні вправи на 

планування локальних стратегій. Підгрупа 1.1. Вправи на планування 

перекладацьких стратегій для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності, 

жанрово-структурної та змістової відповідності. Підгрупа 1.2. Вправи на планування 

перекладацьких стратегій для подолання труднощів перекладу. 2 група. 

Перекладацько-стратегічні вправи на планування мовних засобів. Підгрупа 

2.1. Вправи, спрямовані на формування умінь планування мовних засобів, 

необхідних для досягнення комунікативно-прагматичної адекватності, планування 

мовних засобів, необхідних для жанрово-структурної та змістової відповідності. 

Підгрупа 2.2. Вправи, спрямовані на формування умінь планування мовних засобів, 

необхідних для подолання труднощів перекладу. 3 група. Перекладацько-стратегічні 

вправи на редагування. Підгрупа 3.1. Вправи на редагування перекладацьких 

стратегій, необхідних для точної передачі комунікативно-прагматичних 

характеристик тексту. Підгрупа 3.2. Вправи на редагування перекладацьких 

стратегій, необхідних для точної передачі жанрово-структурних та 

лінгвостилістичних особливостей тексту. 4 група. Двомовні комунікативні власне 

перекладацькі вправи: вправи на переклад цілісних текстів, на використання 

локальних і глобальних стратегій перекладу. 5 група. Вправи на редагування текстів 

перекладу. Підгрупа 5.1. Вправи на аналіз та редагування текстів перекладу, 

здійснених у машинний спосіб; на аналіз та редагування стратегій перекладу. 

Підгрупа 5.2. Вправи на аналіз власних текстів перекладу, виконаного на 

попередньому етапі; на аналіз та редагування стратегій перекладу. 
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Доведено, що вправи на редагування слід застосовувати на аналітико-

інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та текстовому перекладацькому 

етапах. 

Вправи на редагування на аналітико-інтерпретаційному етапі спрямовані на: 

а) встановлення ступеня відповідності комунікативно-прагматичних характеристик 

тексту перекладу відносно тексту оригіналу; б) на аналіз лінгвостилістичних та 

жанрово-структурних характеристик тексту (відповідність мовленнєвих засобів 

узусним нормативам ділового стилю; забезпечення когезії та когерентності; 

відповідність мовленнєвих засобів піджанру ділового листа, його комунікативним 

цілям та стратегіям). 

На дотекстовому перекладацькому етапі зміст вправ на редагування полягає в 

редагуванні перекладів окремих речень в комунікативно-прагматичному аспекті 

формування СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, тобто з урахуванням стилю мовлення, 

піджанрової приналежності висловлень; суб’єктивної модальності висловленнь; 

комунікативних стратегій; комунікативних цілей, різних типів інформації; 

редагування лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів.  

На підетапі навчання планування перекладу вправи на редагування спрямовані 

на редагування перекладацьких прийомів та мовних засобів, необхідних для точної 

передачі комунікативно-прагматичних характеристик тексту, жанрово-структурних 

та лінгвостилістичних особливостей тексту. 

Підетап навчання контролю та редагування передбачає рецептивно-аналітичні 

та продуктивно-редагувальні дії, які реалізуються за допомогою комплексних вправ 

на редагування, що інтегрують рецептивно-аналітичні дії (у визначенні ступеня 

жанрово-структурної, лінгвостилістичної, комунікативно-прагматичної адекватності 

тексту перекладу відносно тексту оригіналу, у встановленні недоліків; у визначенні 

неправильно підібраних локальних стратегій перекладу та прогнозуванні більш 

правильних та точних); продуктивно-редагувальні (добір мовних засобів, локальних 

перекладацьких стратегій, спрямованих на подолання жанрово-структурних, 

лінгвостилістичних та комунікативно-прагматичних помилок і неточностей у тексті 

перекладу відносно тексту оригіналу, внесення редакторських правок у текст 

перекладу); на аналіз та редагування текстів перекладу, здійснених у машинний 

спосіб; власних перекладів студентів. 

Розроблено модель навчання стратегій письмового перекладу англійською 

мовою, яка призначена для вищих навчальних закладів, що готують студентів за 
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спеціальністю «Переклад» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», збігається з 

навчанням перекладу офіційно-ділових текстів. Модель навчання реалізується у ІІ 

семестрі (І-ого курсу) магістратури упродовж 52 годин: 22 години аудиторної 

роботи, 28 годин – позааудиторної і 2 години – тематичний контроль.  

6. Встановлено об’єкти контролю та критерії оцінки рівня сформованості 

СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. Для оцінки знань теорії перекладу, теорії дискурсу й 

тексту визначено такі критерії: правильність, точність, повнота володіння 

інформацією, швидкість оперування знаннями, самостійність застосування знань, 

аргументованість. Для оцінки умінь інтерпретувати зміст і смисл вихідного тексту 

визначено критерії правильності, самостійності й швидкості визначення змісту, 

смислу, жанру, стилю, функціональної домінанти та субдомінант вихідного тексту; 

правильності, повноти й самостійності визначення жанрово-структурних та 

стилістичних особливостей, комунікативних стратегій, мовних тактик, засобів 

когерентності. Для оцінки умінь планування перекладацьких дій та прогнозування 

інваріанту тексту перекладу визначено такі критерії: правильність, самостійність і 

швидкість у добиранні глобальних і локальних стратегій перекладу, у визначенні 

труднощів перекладу та способів їх подолання; повнота прогнозованого інваріанта 

перекладу, оцінка власне перекладацьких умінь, визначено критерії: точність, 

самостійність, повнота перекладу, цілісність тексту перекладу, відповідність узусу, 

правильність відтворення когерентності та когезії, умотивованість відхилень, 

дотримання екстралінгвальних характеристик у тексті перекладу. Критеріями оцінки 

умінь контролю й редагування тексту перекладу є самостійність, точність, 

правильність в редагуванні тексту перекладу. 

7. Під час експерименту було доведено ефективність авторської методики 

формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ, суть якої полягає в 

дотриманні цілей та змісту навчання стратегій перекладу, визначених 

психологічних, психолінгвістичних та методичних засад навчання, принципів 

добору та характеристик текстів для перекладу, чотирьохетапної методики 

формування знань, навичок та вмінь, які складають зміст СКОПП(АМ) у сфері ДЛ 

майбутнього перекладача. 

Експериментально доведено ефективність вправ на редагування для навчання 

стратегій письмового перекладу майбутніх філологів: найбільш ефективним 

виявився варіант методики, за яким студенти виконували диференційовані вправи на 

редагування на аналітико-інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та 
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текстовому перекладацькому етапах; на другій позиції за якістю є варіант методики, 

за яким студенти виконували комплексні вправи на редагування на аналітико-

інтерпретаційному, дотекстовому перекладацькому та текстовому перекладацькому 

етапах; менш ефективним виявився варіант методики, за яким студенти виконували 

вправи на редагування лише на текстовому перекладацькому етапі. 

Для доведення достовірності одержаних результатів було застосовано метод 

математичної статистики – критерій U-Манна-Уїтні. 

Підсумком дисертаційного дослідження стали розроблені методичні 

рекомендації щодо формування в майбутніх філологів СКОПП(АМ) у сфері ДЛ. 

Перспективою для подальших досліджень вважаємо такі напрями: 

розроблення методики диференційованого навчання макростратегій та 

мікростратегій перекладу; розроблення та впровадження у навчальний процес 

методики навчання стратегій перекладу текстів різних стилів та жанрів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

МАТЕРІАЛИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Передекспериментальний зріз 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Ключовим поняттям стратегії перекладу є  

А. результат перекладу 

Б. адекватність 

В. сукупність знань, мовленнєвих навичок і комунікативних умінь 

 

2. Різновид адекватності, за якої зберігається предметний зміст тексту, називається  

А. денотативна адекватність 

Б. формальна адекватність 

В. смислова адекватність 

 

3. Які характеристики не належать до рівнів адекватності:  

А. цілі комунікації 

Б. значення словесних знаків 

В. послідовність перекладацьких дій 

 

4. Вирішення проблем перекладу окремих мовних структур та лексичних одиниць є 

прерогативою  стратегій: 

А. локальних 

Б. глобальних 

В. компенсованих 

 

5. Стратегія збереження в перекладі «чужих» елементів вихідної мови називається  

А. форенізуюча стратегія 

Б. доместикаційна стратегія 

В. локальна стратегія 
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6. Стратегія, сконцентрована на передачі основного змісту тексту, на фактичній 

стороні змісту, називається  

А. фокусована стратегія 

Б. фрагментарна стратегія 

В. компенсована стратегія 

 

7. Знайомство з оригіналом, його прочитання й розуміння, змістовий і лінгвістичний 

аналіз оригіналу, збір зовнішніх даних про текст здійснюється на етапі  

А. планування 

Б. орієнтаційно-аналітичному 

В. операційному 

 

8. Стратегія, яка полягає в спробі виграти час шляхом уповільнення подання 

перекладного матеріалу або повторенням тематичної інформації, що не містить 

нічого нового з метою заповнення занадто тривалої паузи, називається  

А. прагматична стратегія 

Б. стратегія солінгу 

В. комунікативно-лінгвістична стратегія 

 

9. Основна мета ділового мовлення − 

А. досягти домовленості між двома сторонами 

Б. привернути увагу до певної ситуації чи проблеми 

В. дотримання норм і правил письмової мови 

 

10. Звернення адресанта до адресата з проханням надати певну інформацію про 

товари чи послуги здійснюється за допомогою листа-  

А. запиту 

Б. запрошення 

В. повідомлення 
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11. Частина ділового листа (логотип або емблема організації, установи чи 

підприємства; код організації, установи чи підприємства; код документа за 

класифікатором управлінської документації) називається  

А. бланк 

Б. реквізит 

В. рекламація 

 

12. Визначте, які характеристики не є властивими для текстів ділового листа:  

А. аргументованість викладеного змісту 

Б. відсутні кліше 

В. вільне вживання лексики 

 

13. Лист-прохання, лист-рекламація, лист-заява, лист-звернення, лист-запит за 

функціональною домінантою орієнтовані на 

А. звернення 

Б. форму 

В. зміст 

 

14. Стратегія збереження контакту, бажання продовження подальших ділових 

відносин, уникнення суперечностей називається  

А. кооперативна 

Б. декомпресії 

В. фрагментарна 

 

15. Стратегія спонукання адресата до здійснення дії, керування його поведінкою 

називається  

А. стратегія звернення 

Б. регулятивно-спонукальна стратегія 

В. стратегія перекладацького рішення 
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16. Схарактеризуйте поняття «стратегія перекладу». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. Назвіть і схарактеризуйте функціональні домінанти текстів. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18. Дайте визначення поняття «комунікативні стратегії». Назвіть та схарактеризуйте 

відомі Вам комунікативні стратегії.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Завдання 2. Прочитайте текст. 

Від кого: Іваненко Іван Іванович 

18000, м. Черкаси, вул. Шевченка, 53, кв. 34 

 

Кому: Сергієнку Сергію Сергійовичу 

18000, м. Черкаси, вул. Галана, 53, кв. 135 

 

Я, Іваненко Іван Іванович, пишу з метою повідомити Вам, що товари, які ми 

замовили у вашій компанії, були поставлені неналежним чином. 

3 березня 2013 ми розмістили у Вас замовлення на 100 блендерів (JB 5160 BK). 

Партія прибула вчора, але містить тільки 98 блендерів. 

Ця помилка поставила нашу фірму в скрутне становище, оскільки ми повинні були 

зробити деякі екстрені продажі, щоб виконати свої зобов'язання перед усіма нашими 

клієнтами. Це викликало у нас значні незручності. 

Я пишу, щоб попросити вас заповнити дефіцит і забезпечити відсутність таких 

помилок на майбутнє. В іншому випадку, нам, можливо, доведеться шукати інших 

постачальників. 

 

15 грудня 2010 року         Іваненко І.І. 

 

Визначте комунікативний намір автора: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте стиль, жанр і піджанр тексту: 

________________________________________________________________________ 

Назвіть функціональну домінанту 

тексту:__________________________________________________________________ 

Схарактеризуйте оцінно-емотивну інформацію тексту: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Встановість ступінь експліцитності повідомлюваного: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте комунікативні стратегії та мовні тактики їх реалізації в тексті: -

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте межі композиційних елементів тексту: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Випишіть мовні засоби, характерні саме для цього піджанру ділового листа: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Випишіть мовні засоби, які використано для досягнення комунікативної цілі: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Визначте ключові слова, які слугують для вираження комунікативної цілі тексту, 

запропонуйте їх переклад: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Визначте, до якої глобальної та яких локальних стратегій перекладу слід вдатися, 

щоб одержати в процесі перекладу текст, адекватний оригіналу в прагматичному 

плані: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте, які мовні засоби слід використати при перекладі речень, щоб вони 

відповідали піджанру цього ділового листа, і були збережені комунікативні цілі: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Випишіть фрази, речення, які є складними для перекладу, запропонуйте способи їх 

перекладу: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте змістові компоненти (мікротеми та макротеми) та мовні засоби зв’язку між 

ними. Перекладіть їх: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Визначте, що в тексті є головним, якими мовними засобами виражене головне, 

перекладіть ці мовні засоби: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Перекладіть текст англійською мовою. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Завдання 5. Прочитайте текст англійською мовою, відредагуйте його. 

Mr. Richard Green 

Admissions Counselor 

University of British Columbia 

Vancouver, Canada 

  

Dear Mr. Green: 

Thank You for sending the first batch ordered us toys. However, we are unable to Express 

his pleasure, because their external appearance (especially packaging) could be much 

better. 

Note the poor quality of the boxes: they are made of cardboard is very poor quality, too 

big, clumsy, discreet tones and does not have the form of a baby gift. 

Therefore, we demand to replace the packing in the future strictly adhere to all the points 

of our agreement and to execute orders at the proper level. 

Sincerely, Nicholas В. 

Шановний пане Гріне! 

Дякуємо вам за надіслану першу партію замовлених нами дитячих іграшок. Однак, 

на жаль, ми не можемо висловити свого захоплення, оскільки їх зовнішнє 

оформлення (і особливо упаковка) могли бути значно кращими. 

Змушені звернути вашу увагу на незадовільну якість коробок: вони виготовлені з 

картону дуже низької якості, занадто великі, незграбні, непривабливих тонів і зовсім 

не мають вигляду дитячого подарунка. 

Отже, просимо вас замінити упаковки й надалі чіткіше дотримуватись усіх пунктів 

нашої угоди та виконувати замовлення на належному рівні. 

З повагою, Ніколас Б. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Післяекспериментальний зріз 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Програма здійснення перекладацької діяльності, що формується на основі 

загального підходу перекладача до виконання перекладу в умовах певної 

комунікативної ситуації двомовної комунікації називається  

А. стратегія перекладу 

Б. перекладацька компетентність 

В. стратегічна компетентність 

 

2. Сукупність мисленнєво-мовленнєвих дій, спрямованих на моделювання 

мовленнєвої поведінки учасників комунікації задля забезпечення реалізації їхніх 

комунікативних намірів та досягнення комунікативних цілей у процесі іншомовного 

спілкування називається  

А. комунікативна стратегія 

Б. прагматична стратегія 

В. когнітивна стратегія 

 

3. Різновид адекватності, за якої зберігаються жанрові характеристики тексту 

називається: 

А. формальна адекватність 

Б. текстуально-нормативна адекватність 

В. денотативна адекватність 

 

4. Різновид адекватності, за якої зберігаються адекватний комунікативний ефект 

та адекватна реакція збоку реципієнта 

А. конотативна адекватність 

Б. смислова адекватність 

В. прагматична адекватність 
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5. Стратегія уникання в перекладі «чужих» елементів вихідної мови, 

максимальне наближення тексту до мови й культури тексту перекладу називається 

А. доместикаційна стратегія 

Б. форенізуюча стратегія 

В. стратегія «золотої середини» 

 

6. Стратегія, сконцентрована на передачі основного змісту тексту, на фактичній 

стороні змісту, називається 

А. фрагментарна стратегія 

Б. компенсована стратегія 

В. фокусована стратегія 

 

7. Знайомство з оригіналом, його прочитання й розуміння, змістовий і 

лінгвістичний аналіз оригіналу, збір зовнішніх даних про текст здійснюється на 

етапі  

А. планування 

Б. орієнтаційно-аналітичному етапі 

В. операційному етапі 

 

8. Прогнозування ступеня повноти та точності інваріанта перекладу, тобто 

ступеня адекватності тексту перекладу тексту оригіналу відбувається на етапі  

А. планування 

Б. орієнтаційно-аналітичному етапі 

В. операційному етапі 

 

9.  Стратегія, за якої відбувається перетворення вихідного тексту з метою надати 

йому більш стислої / розлогої форми, називається  

А. конотативні стратегії 

Б. когнітивно-лінгвістичні стратегії 

В. стратегії компресії / декомпресії 
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10. Які ознаки не є характерними для офіційно-ділового стилю  

А. позбавленість індивідуальних авторських рис 

Б. експресивність 

В. лаконічність викладу фактів 

 

11. Означені характеристики (стратегії інформування, отримання інформації 

(тактики прямого запитання, прохання, аргументування), регулятивно-спонукальна 

(спонукання адресата до здійснення дії, керування його поведінкою (вимога, 

прохання, аргументація); оцінно-впливова (апеляція до цінностей співрозмовника);  

апелятивна функція; прохальна інтонація, апеляція до авторитету й вагомості думки 

адресата; спонукати керівників до прийняття рішень; натяки (підказки) на можливі 

рішення існуючих проблем) властиві для листа- 

А. запиту 

Б. запрошення 

В. рекламації 

 

12. Обгрунтуванням дій, вчинків, роз’ясненням певного стану речей, вказуванням 

на шлях розв’язання проблеми є  

А. особистісна стратегія  

Б. інформаційно-інтерпретаційна стратегія 

В. компенсована стратегія 

 

13. Означені характеристики (стратегія регулятивно-спонукальна (спонукання 

адресата до здійснення дії, керування його поведінкою (прохання,); мета: 

переконати, довести необхідність виконання прохання; виклад причин, які призвели 

до того, щоб звернутися з проханням; виклад самого прохання, висловлення надії на 

очікуваний результат) властиві для листа- 

А. прохання 

Б. запиту 

В. повідомлення 
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14. Стратегія збереження контакту, бажання продовження подальших ділових 

відносин, уникнення суперечності називається 

А. комунікативна стратегія 

Б. кооперативна стратегія 

В. доместикаційна стратегія  

 

15. Назвіть структурно-композиційні особливості ділових листів: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16.Схарактеризуйте поняття «стратегія перекладу». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

17. Схарактеризуйте комунікативні функції та комунікативні стратегії, властиві 

листу-рекламації. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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18. Схарактеризуйте такі стратегії перекладу: компенсована, фрагментарна, 

фокусована, форенізуюча, доместикаційна. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Прочитайте текст. 

 

Від кого: Пертенко Іван Іванович 

18000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 53, кв. 34 

 

Кому: Жовтюк Сергій Дмитрович 

18000, м. Рівне, вул. Бажана, 53, кв. 23 

 

Я пишу з посиланням на вашу скаргу щодо неправильної поставки продукту. 

По-перше, я приношу вибачення за незручності, створені через нашу помилку. Я, 

звичайно, розумію ваше розчарування через отримання неправильної продукції 

минулого тижня, і розумію, що вам потрібна частина Вашого замовлення, щоб 

відразу задовольнити попит. 

Ми вирішили відправити вам ту частину вашого замовлення, якої не вистачало, і, як 

компенсацію за завданий клопіт, додаткову одиницю товару, що, ми сподіваємося, 
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буде прийнятним для вас, і покладаємо надії також, що це послужить основою для 

продовження наших партнерських відносин. 

Будь ласка, прийміть мої щирі вибачення. Ми зробимо все можливе, щоб це ніколи 

знову не трапилось. Ми цінуємо Ваш бізнес і будемо робити все від нас залежне, 

щоб задовольнити Ваші потреби. 

 

Визначте комунікативний намір автора: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте стиль, жанр і піджанр: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Назвіть функціональну домінанту тексту: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте макротеми та мікротеми: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Схарактеризуйте оцінно-емотивну інформацію тексту: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Встановість ступінь експліцитності повідомлюваного: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Визначте комунікативні стратегії та мовні тактики їх реалізації в тексті:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте межі композиційних елементів тексту:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Випишіть мовні засоби, характерні саме для цього піджанру ділового листа: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Випишіть мовні засоби, які використано для досягнення комунікативної цілі: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте ключові слова, які слугують для вираження комунікативної цілі тексту, 

запропонуйте їх переклад: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Визначте, до якої глобальної та яких локальних стратегій перекладу слід вдатися, 

щоб одержати в процесі перекладу текст, адекватний оригіналу в прагматичному 

плані: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте, які мовні засоби слід використати при перекладі речень, щоб вони 

відповідали піджанру цього ділового листа, і були збережені комунікативні цілі: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Випишіть фрази, речення, які є складними для перекладу, запропонуйте способи їх 

перекладу: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Визначте змістові компоненти (мікротеми та макротеми) та мовні засоби зв’язку між 

ними. Перекладіть їх: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



247 

 

Визначте, що в тексті є головним, якими мовними засобами виражене головне, 

перекладіть ці мовні засоби: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Завдання 3. Перекладіть останній текст англійською мовою. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Прочитайте текст англійською мовою, відредагуйте його. 

Mr. Richard Green 

Admissions Counselor 

University of British Columbia 

Vancouver, Canada 

  

Dear Mr. Green: 

I refused admission to study at the University of British Columbia. During my application, 

my grades were too low. 

I again tested and my grades have improved significantly. I enclose copies of my new test 

results in the Appendix. 

I require You to review my application on the basis of new and improved indicators. 
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Thank You for all that You read my letter, and I hope you will see the statement and I will 

get another chance. 

Sincerely, Emma M. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Додаток Б 

Результати передекспериментального зрізу 
 

ЕГ1 

 

Прізвище 

студента Результати за кожним завданням 

Сума 

балів СКН 

  

1 2 3 4 5 

  1 Б-енко 16 8 9 24 9 66 0,573913 

2 Бор-енко 17 13 9 25 9 73 0,634783 

3 Вик-ич 23 14 11 32 12 92 0,8 

4 Д-енко 18 12 8 22 11 71 0,617391 

5 Дан-нко 28 14 14 37 14 107 0,930435 

6 Кам-ич 14 10 7 23 8 62 0,53913 

7 Клим-ко 25 15 11 33 11 95 0,826087 

8 Ков-ко 23 12 13 31 11 90 0,782609 

9 Лис-ра 27 14 14 36 14 105 0,913043 

10 Лон-ва 25 14 12 30 12 93 0,808696 

11 Мик-ва 24 13 11 33 11 92 0,8 

12 Мос-ко 16 13 8 23 9 69 0,6 

13 Мор-ка 28 14 13 37 13 105 0,913043 

14 Прит-вич 12 12 6 14 6 50 0,434783 

15 Тер-ко 17 8 8 22 9 64 0,556522 

16 Тиш-ч 27 13 12 31 14 97 0,843478 

Середній бал 21,25 12,4375 10,375 28,3125 10,8125 83,1875 0,72337 

СКН 0,708333 0,829167 0,691667 0,707813 0,720833 0,72337 

  

ЕГ2 

 

Прізвище 

студента Результати за кожним завданням 

Сума 

балів СКН 

  

1 2 3 4 5 

  1 В-чук 24 14 11 31 13 93 0,808696 

2 Вак-ко 23 13 11 32 11 90 0,782609 

3 Г-енко 28 14 15 36 14 107 0,930435 

4 Д-ська 17 13 8 23 9 70 0,608696 

5 Зв-ська 25 15 11 32 12 95 0,826087 

6 Ів-ко 13 14 8 25 8 68 0,591304 

7 К-вич 16 8 9 26 8 67 0,582609 

8 К-чук 23 13 12 32 11 91 0,791304 

9 Кв-цька 11 12 7 15 6 51 0,443478 

10 Кр-тич 29 14 14 37 14 108 0,93913 

11 Лав-ва 17 8 8 20 8 61 0,530435 

12 Т-рук 27 12 10 32 12 93 0,808696 

13 Ш-ко 22 11 11 32 11 87 0,756522 

14 Я-ко 19 9 9 16 8 61 0,530435 

Середній бал 21 12,14286 10,28571 27,78571 10,35714 81,57143 0,709317 

СКН 0,7 0,809524 0,685714 0,694643 0,690476 0,709317 
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ЕГ3 

 

Прізвище 

студента Результати за кожним завданням 

Сума 

балів СКН 

  

1 2 3 4 5 

  1 В-рик 18 8 9 22 9 66 0,573913 

2 Вал-ва 27 14 14 36 14 105 0,913043 

3 Ван-ко 17 9 6 21 7 60 0,521739 

4 Г-на 24 12 10 28 13 87 0,756522 

5 Д-ко 27 15 12 32 12 98 0,852174 

6 Зіл-ий 13 6 6 13 6 44 0,382609 

7 Ів-юк 23 14 11 31 12 91 0,791304 

8 Кас-ва 16 11 8 23 8 66 0,573913 

9 Кв-ич 24 13 11 32 11 91 0,791304 

10 С-нко 28 14 13 33 14 102 0,886957 

11 Сн-ко 25 13 11 31 11 91 0,791304 

12 Т-щук 15 10 9 15 9 58 0,504348 

13 Ян-ич 24 12 10 37 11 94 0,817391 

14 Я-ва 26 15 14 31 11 97 0,843478 

Середній бал 21,92857 11,85714 10,28571 27,5 10,57143 82,14286 0,714286 

СКН 0,730952 0,790476 0,685714 0,6875 0,704762 0,714286 0,715657 

         Загальний СКН 0,713095 0,809722 0,687698 0,696652 0,705357 0,715657 
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Додаток В 

Результати післяекспериментального зрізу 

 
ЕГ1 

 

Прізвище 
студента Результати за кожним завданням 

Сума 
балів СКН 

  
1 2 3 4 5 

  1 Б-енко 23 14 12 34 10 93 0,808696 

2 Бор-енко 19 13 8 28 9 77 0,669565 

3 Вик-ич 27 15 13 37 14 106 0,921739 

4 Д-енко 25 13 12 32 14 96 0,834783 

5 Дан-нко 29 15 15 38 14 111 0,965217 

6 Кам-ич 16 11 8 28 10 73 0,634783 

7 Клим-ко 28 15 14 37 13 107 0,930435 

8 Ков-ко 28 14 14 34 14 104 0,904348 

9 Лис-ра 27 14 14 36 14 105 0,913043 

10 Лон-ва 24 15 13 33 13 98 0,852174 

11 Мик-ва 27 12 11 31 12 93 0,808696 

12 Мос-ко 23 13 12 33 10 91 0,791304 

13 Мор-ка 28 14 14 38 14 108 0,93913 

14 Прит-вич 19 12 8 13 7 59 0,513043 

15 Тер-ко 24 10 12 33 11 90 0,782609 

16 Тиш-ч 26 13 11 36 14 100 0,869565 

Середній бал 24,5625 13,3125 11,9375 32,5625 12,0625 94,4375 0,821196 

СКН 0,81875 0,8875 0,795833 0,814063 0,804167 0,821196 
  

ЕГ2 

 

Прізвище 
студента Результати за кожним завданням 

Сума 
балів СКН 

  
1 2 3 4 5 

  1 В-чук 28 14 14 37 14 107 0,930435 

2 Вак-ко 27 13 12 36 14 102 0,886957 

3 Г-енко 28 14 15 37 15 109 0,947826 

4 Д-ська 25 14 12 37 14 102 0,886957 

5 Зв-ська 25 13 11 32 13 94 0,817391 

6 Ів-ко 25 15 14 36 13 103 0,895652 

7 К-вич 19 10 10 29 10 78 0,678261 

8 К-чук 27 15 14 38 14 108 0,93913 

9 Кв-цька 18 13 13 28 10 82 0,713043 

10 Кр-тич 28 14 14 37 15 108 0,93913 

11 Лав-ва 25 12 12 35 13 97 0,843478 

12 Т-рук 28 14 14 37 14 107 0,930435 

13 Ш-ко 27 14 14 37 14 106 0,921739 

14 Я-ко 25 14 11 36 13 99 0,86087 

Середній бал 25,35714 13,5 12,85714 35,14286 13,28571 100,1429 0,870807 

СКН 0,845238 0,9 0,857143 0,878571 0,885714 0,870807 
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ЕГ3 

 

Прізвище 
студента Результати за кожним завданням 

Сума 
балів СКН 

  
1 2 3 4 5 

  1 В-рик 24 14 14 38 14 104 0,904348 

2 Вал-ва 29 14 13 39 14 109 0,947826 

3 Ван-ко 20 10 9 28 7 74 0,643478 

4 Г-на 25 13 11 34 13 96 0,834783 

5 Д-ко 28 15 14 36 14 107 0,930435 

6 Зіл-ий 14 8 6 18 6 52 0,452174 

7 Ів-юк 24 14 11 34 12 95 0,826087 

8 Кас-ва 16 11 8 27 9 71 0,617391 

9 Кв-ич 27 14 12 33 11 97 0,843478 

10 С-нко 28 14 14 36 13 105 0,913043 

11 Сн-ко 24 13 12 30 12 91 0,791304 

12 Т-щук 18 13 11 18 10 70 0,608696 

13 Ян-ич 26 14 12 37 11 100 0,869565 

14 Я-ва 27 14 14 32 12 99 0,86087 

Середній бал 23,57143 12,92857 11,5 31,42857 11,28571 90,71429 0,78882 

СКН 0,785714 0,861905 0,766667 0,785714 0,752381 0,78882   

         Загальний СКН 0,816567 0,883135 0,806548 0,826116 0,814087 0,826941 0,826941 
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Додаток Г 

Розрахунки по 1 ЕГ 

              Ранжування 
результатів ЕГ1 

        111 32 
 

16 
 

16 
    108 31 

 
111 32 107 29,5 

   107 29,5 
 

108 31 105 26 
   107 29,5 

 
107 29,5 105 26 

   106 28 
 

106 28 97 21 
   105 26 

 
105 26 95 19 

   105 26 
 

104 24 93 17 
   105 26 

 
100 23 92 14,5 

   104 24 
 

98 22 92 14,5 
   100 23 

 
96 20 90 11,5 

   98 22 
 

93 17 73 8,5 
   97 21 

 
93 17 71 7 

   96 20 
 

91 13 69 6 
   95 19 

 
90 11,5 66 5 

   93 17 
 

77 10 64 4 
   93 17 

 
73 8,5 62 3 

   93 17 
 

59 2 50 1 
   92 14,5 

 
1379 314,5 1331 213,5 

   92 14,5 
        91 13 
        90 11,5 
        90 11,5 
        77 10 
        73 8,5 
        73 8,5 
        71 7 
        69 6 
        66 5 
    

Uкр. =  
83 (p  0,05) 

  64 4 
    

66 (p  0,01) 

  62 3 
        59 2 
        50 1 
        

          

         

          

          

     
Uемпір. 77,5 <Ukr.83 

 

     
Uемпір. 178,5 

Приймається гіпотеза Н1, 

Н0 відхиляється 
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Додаток Д 

Розрахунки по 2 ЕГ 
 

 
109 28 

       

 
108 26 

 
14 

 
14 

   

 
108 26 

 
109 28 108 26 

  

 
108 26 

 
108 26 107 23 

  

 
107 23 

 
108 26 95 15 

  

 
107 23 

 
107 23 93 12,5 

  

 
107 23 

 
107 23 93 12,5 

  

 
106 21 

 
106 21 91 11 

  

 
103 20 

 
103 20 90 10 

  

 
102 18,5 

 
102 18,5 87 9 

  

 
102 18,5 

 
102 18,5 70 6 

  

 
99 17 

 
99 17 68 5 

  

 
97 16 

 
97 16 67 4 

  

 
95 15 

 
94 14 61 2,5 

  

 
94 14 

 
82 8 61 2,5 

  

 
93 12,5 

 
78 7 51 1 

  

 
93 12,5 

 
  

     

 
91 11 

 
  

     

 
90 10 

 
1402 266 1142 140 

  

 
87 9 

       

 
82 8 

       

 
78 7 

       

 
70 6 

       

 
68 5 

       

 
67 4 

       

 
61 2,5 

       

 
61 2,5 

       

 
51 1 

       

       Uкр. = 

61 (p  0,05) 
 

       
47 (p  0,01) 

 

          

          

          

          

       Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. 
       

          

      
Uемпір. 35 <Ukr.61 

 

      
Uемпір. 161 

  

           

 



255 

 

Додаток Е 

Розрахунки по 3 ЕГ 

 
109 28 

       

 
108 27 

 
14 

 
14 

   

 
107 25,5 

 
109 28 108 27 

  

 
107 25,5 

 
107 25,5 107 25,5 

  

 
105 24 

 
105 24 95 17,5 

  

 
104 23 

 
104 23 93 15,5 

  

 
100 22 

 
100 22 93 15,5 

  

 
99 21 

 
99 21 91 13,5 

  

 
97 20 

 
97 20 90 12 

  

 
96 19 

 
96 19 87 11 

  

 
95 17,5 

 
95 17,5 70 7,5 

  

 
95 17,5 

 
91 13,5 68 6 

  

 
93 15,5 

 
74 10 67 5 

  

 
93 15,5 

 
71 9 61 3,5 

  

 
91 13,5 

 
70 7,5 61 3,5 

  

 
91 13,5 

 
52 2 51 1 

  

 
90 12 

 
  

     

 
87 11 

 
  

     

 
74 10 

 
1270 242 1142 164 

  

 
71 9 

       

 
70 7,5 

       

 
70 7,5 

       

 
68 6 

    Uкр. = 

61 (p  0,05) 

 
67 5 

    
47 (p  0,01) 

 
61 3,5 

       

 
61 3,5 

       

 
52 2 

       

 
51 1 

       

          

          

          

          

       
Приймається гіпотеза Н1, Н0 

відхиляється. 
       

          

          

          

       
59 <Ukr.61 

 

       
137 

  

           

 



256 

 

Додаток Ж 

Розрахунки по ЕГ1 та ЕГ2 

 
30 

  
16 

 
14 

   

 
111 30 

 
111 30 109 29 

  

 
109 29 

 
108 27 108 27 

  

 
108 27 

 
107 24 108 27 

  

 
108 27 

 
106 21,5 107 24 

  

 
108 27 

 
105 20 107 24 

  

 
107 24 

 
104 19 106 21,5 

  

 
107 24 

 
100 15 103 18 

  

 
107 24 

 
98 13 102 16,5 

  

 
106 21,5 

 
96 11 102 16,5 

  

 
106 21,5 

 
93 8,5 99 14 

  

 
105 20 

 
93 8,5 97 12 

  

 
104 19 

 
91 7 94 10 

  

 
103 18 

 
90 6 82 5 

  

 
102 16,5 

 
77 3 78 4 

  

 
102 16,5 

 
73 2 

    

 
100 15 

 
59 1 

    

 
99 14 

 
1511 216,5 1402 248,5 

  

 
98 13 

       

 
97 12 

       

 
96 11 

       

 
94 10 

       

 
93 8,5 

       

 
93 8,5 

       

 
91 7 

       

 
90 6 

       

 
82 5 

       

 
78 4 

       

 
77 3 

       

 
73 2 

   
Uкр. = 

71 (p  0,05) 
  

 
59 1 

   
56 (p  0,01) 

  

          

       
Приймається гіпотеза Н0, Н1 

відхиляється. 
       

        

     
Uемпір. 80,5 >Ukr.71 

 

      
Uемпір. 143,5 

  

          

           

 

 



257 

 

Додаток З 

Розрахунки по ЕГ1 та ЕГ3 

 
30 

  
16 

 
14 

   

 
111 30 

 
111 30 109 29 

  

 
109 29 

 
108 28 107 26,5 

  

 
108 28 

 
107 26,5 105 23,5 

  

 
107 26,5 

 
106 25 104 21,5 

  

 
107 26,5 

 
105 23,5 100 19,5 

  

 
106 25 

 
104 21,5 99 18 

  

 
105 23,5 

 
100 19,5 97 16 

  

 
105 23,5 

 
98 17 96 14,5 

  

 
104 21,5 

 
96 14,5 95 13 

  

 
104 21,5 

 
93 11,5 91 9,5 

  

 
100 19,5 

 
93 11,5 74 6 

  

 
100 19,5 

 
91 9,5 71 4 

  

 
99 18 

 
90 8 70 3 

  

 
98 17 

 
77 7 52 1 

  

 
97 16 

 
73 5 

    

 
96 14,5 

 
59 2 

    

 
96 14,5 

 
1511 260 1270 205 

  

 
95 13 

       

 
93 11,5 

       

 
93 11,5 

       

 
91 9,5 

       

 
91 9,5 

       

 
90 8 

       

 
77 7 

       

 
74 6 

       

 
73 5 

       

 
71 4 

       

 
70 3 

    
Приймається гіпотеза Н0, Н1 

відхиляється. 
 

59 2 
    

 
52 1 

       

  
465 

   
Uкр. = 

71 (p  0,05) 
 

      
56 (p  0,01) 

 

          

        

         

      
U емпір1 100 >Ukr.71 

      
U емпір2 124 

   

 

 



258 

 

Додаток И 

Розрахунки по ЕГ2 та ЕГ3 

 
28 

         

 
109 27,5 

 
14 

 
14 

    

 
109 27,5 

 
109 27,5 109 27,5 

   

 
108 25,5 

 
108 25,5 107 23 

   

 
108 25,5 

 
108 25,5 105 20 

   

 
107 23 

 
107 23 104 19 

   

 
107 23 

 
107 23 100 15 

   

 
107 23 

 
106 21 99 13,5 

   

 
106 21 

 
103 18 97 11,5 

   

 
105 20 

 
102 16,5 96 10 

   

 
104 19 

 
102 16,5 95 9 

   

 
103 18 

 
99 13,5 91 7 

   

 
102 16,5 

 
97 11,5 74 4 

   

 
102 16,5 

 
94 8 71 3 

   

 
100 15 

 
82 6 70 2 

   

 
99 13,5 

 
78 5 52 1 

   

 
99 13,5 

 
    

     

 
97 11,5 

 
    

     

 
97 11,5 

 
1402 240,5 1270 165,5 

   

 
96 10 

        

 
95 9 

        

 
94 8 

        

 
91 7 

        

 
82 6 

        

 
78 5 

        

 
74 4 

        

 
71 3 

   
Uкр. = 

61 (p  0,05) 
  

 
70 2 

   
47 (p  0,01) 

  

 
52 1 

        

           

           

           

      
Приймається гіпотеза Н1, Н0 

відхиляється.  

       

          

           

           

      
U емпір1 60,5 <Ukr.61 

      
U емпір2 135,5 

    

 

 

 


